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VOORWOORD SCHOOL 

 

Waarom een schoolgids? 

De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u als ouder(s) en/of verzorger(s). 

Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. In de loop van de jaren vertrouwt u 

uw kind zo'n 8.000 uur toe aan de zorg van het team van de Peppel. Dat is een belangrijk deel van 

een kinderleven. Een basisschool kies je dan ook met zorg. 

 

Scholen verschillen… 

Scholen verschillen steeds meer; in werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen natuurlijk ook in 

kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom is het goed om een schoolgids samen te 

stellen; een schoolgids kan helpen bij het maken van een bewuste keuze voor een basisschool. In de 

schoolgids schrijft een school over de werkwijze en de sfeer, maar ook over de resultaten die de 

school behaalt. Voor de resultaten van het afgelopen jaar verwijzen wij graag naar hoofdstuk 6. 

 

De Peppel……waar uw kind zich veilig voelt 

Ons team is zeer gemotiveerd om, in goede samenwerking met ouders, bestuur en ondersteunende 

instanties, de kinderen van “De Peppel” alle kansen te bieden om zich optimaal te laten ontplooien, in 

de eigen vertrouwde omgeving. Een omgeving waar wij er alles aan doen om uw kind zich “thuis” en 

veilig te laten voelen.  

 

Deze gids is bedoeld voor ouders die nu kinderen op “de Peppel” hebben én voor ouders van 

toekomstige leerlingen. Aan wie al kinderen op onze school heeft, leggen wij in deze gids 

verantwoording af over onze manier van werken en de behaalde resultaten. Aan de andere ouders 

leggen wij uit wat zij mogen verwachten als hun kind een leerling van “de Peppel” wordt. Uiteraard 

vinden wij het fijn om ook in een persoonlijk contact verdere informatie te geven. U kunt daartoe 

altijd contact opnemen met de directeur Mevr. Cisca van der Pluijm, om een afspraak te maken. 

 

Uw schoolgids wordt actueel gehouden 

Aan deze schoolgids heeft onze MR zijn instemming verleend. Een schoolgids mag geen statisch 

document zijn. Het kan niet zo zijn dat de gids, als hij eenmaal gemaakt is, in de volgende jaren niet 

meer verandert. Een goede schoolgids wordt regelmatig geraadpleegd door ouders, teamleden, 

bestuur en andere belangstellenden. Als dat gebeurt “leeft” de schoolgids. Dat betekent natuurlijk ook 

dat er regelmatig veranderingen in de gids kunnen plaatsvinden. Als u zelf suggesties hebt om zaken 

die in de gids vermeld staan te wijzigen of toe te voegen, dan staan wij open voor uw opbouwende 

adviezen en opmerkingen. 

 

We hopen dat u onze schoolgids met veel interesse en plezier zult lezen.  

 

Augustus 2018 

Het team van “De Peppel” 
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VOORWOORD STICHTING 

 

 

 

 

 

Raamsdonksveer, augustus 2018 

 

Geachte ouder(s) / verzorger(s), 

 

Uw kind(eren) bezoekt of gaat binnenkort één van onze scholen bezoeken. Daarom willen u in het 

kort informeren over Stichting Uniek. 

 

Wij zijn Stichting Uniek, een overkoepelende stichting waarbij 7 basisscholen in de gemeente 

Geertruidenberg en de gemeente Werkendam zijn aangesloten. 

 

Het onderwijs wordt verzorgd door 150 personeelsleden voor 1900 kinderen. 

 

Geen mens is gelijk. Ook geen school is gelijk. Elke school heeft een eigen identiteit. Onderlinge 

verschillen mogen er zijn en Stichting Uniek wil deze verschillen niet weghalen. 

 

Elk van deze scholen biedt op eigen wijze onderwijs aan. Elke school kan dus echt verschillend zijn in 

aanpak en lesmethodes. Wij vinden dat belangrijk. Juist door het maken van eigen keuzes kan 

onderwijs optimaal worden afgestemd op de kinderen. Bovendien levert een dergelijke aanpak aan 

ouders/verzorgers keuze mogelijkheden. 

 

Ondanks verschillen tussen de scholen zijn er ook overeenkomsten. Kinderen leren het beste binnen 

een goede sfeer waarin aandacht is voor hun kwaliteiten. Daarom biedt elke unieke school een 

omgeving die veilig is en waar kinderen zich op hun gemak kunnen voelen. Ieder kind is immers uniek 

en kan en mag zichzelf zijn. Met respect voor de andere kinderen. 

 

Zoals elk kind uniek is, zo zijn ook onze zeven scholen verschillend voor wat betreft de wijk waarin ze 

staan, de tradities van de school en de waardevolle nadruk die elk schoolteam aanbrengt. 

 

Unieke scholen willen samenwerken. Wat we willen is van elkaar leren, kennis en ervaringen met 

elkaar delen en samenwerken. 

 

Stichting Uniek werkt samen met partners die een bijdrage leveren aan het realiseren van de visie. De 

stichting ontwikkelt zich steeds meer naar een netwerkorganisatie en investeert in 

samenwerkingsverbanden die leiden tot verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en de 

ondersteuning. Voorbeelden hiervan zijn samenwerking binnen passend onderwijs. 

 

Aandacht is er voor samenwerking met gemeenten, kinderdagopvang, peuterspeelzalen en voortgezet 
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onderwijs. In de komende jaren zal deze samenwerking verder geoptimaliseerd en op 

uitbreidingsmogelijkheden onderzocht worden. 

 

De verschillen en samenwerkingen maken Stichting Uniek. 

 

Als u meer wilt weten over de verschillende scholen kunt u alvast een kijkje op hun website nemen. 

 

Vanzelfsprekend bent u als (toekomstig)ouder, samen met uw kind, hartelijk welkom. 

 

Wij willen de kinderen een degelijke basis geven, zodat ze na hun vervolgopleidingen uiteindelijk als 

actief burger succesvol in onze maatschappij kunnen functioneren. De ontwikkeling van elk kind staat 

voorop. We willen dat de kinderen zo hoog mogelijke prestaties leveren, dat ze een plezierige 

basisschooltijd beleven. 

 

De maatschappij verandert voortdurend. Ook de opvattingen over en de eisen aan goed onderwijs 

zorgen voor aanpassingen. Daarom vinden wij het belangrijk dat alle medewerkers zich voortdurend 

blijven ontwikkelen. Dat gebeurt door het volgen van cursussen, opleidingen, maar ook door te leren 

van elkaar. We willen graag dat leerkrachten trots zijn op hun werk in de school. 

 

U heeft als ouders niet voor niets voor één van onze scholen gekozen. We vinden het erg fijn dat u 

uw kind(eren) aan een Uniek-school toevertrouwt. Wij hopen en verwachten dat u betrokken blijft bij 

het wel en wee van uw kind(eren). Mocht u hierover vragen of opmerkingen hebben: neemt u dan 

contact op met de groepsleerkracht. Want we willen graag tevreden en trotse ouders. 

 

De zeven leden van de Raad van Toezicht bewaken de ontwikkeling van Stichting Uniek. De leiding 

over de zeven scholen is in handen van de heer P. Hendrix. Hij is de voorzitter van het College van 

Bestuur. 

 

Op elk van de zeven scholen is een locatiedirecteur aangesteld. Met hem of haar heeft u het meest te 

maken, want de locatiedirecteur is de leidinggevende op de school. 

 

Stichting Uniek heeft een eigen website. Op deze website kunt u meer informatie vinden over de 

stichting. 

 

Wij wensen uw kind(eren) een prettig en succesvol schooljaar 2018-2019 toe. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

P. Hendrix  

 

College van Bestuur  

 

Voorzitter 
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1.  DE SCHOOL 

 

1.1  BASISSCHOOL “DE PEPPEL”  

“De Peppel” is een katholieke school. Sinds 2017 zijn we gevestigd aan het Wilhelminaplantsoen in 

MFA de Dussenaar.  

1.2  DIRECTIE  

Mevr. C. van der Pluijm   

E-mail: info@depeppel.nl 

1.3  SITUERING VAN DE SCHOOL 

Basisschool “De Peppel” is gelegen midden in het 

dorp Dussen in een rustige,  groene omgeving. De 

school ligt nabij de R.K. kerk. 

Wilhelminaplatsoen 1a 

4271 AX Dussen 
tel: 0416-391148 

e-mail: info@depeppel.nl 

 

 

 

1.4  HET GEBOUW 

In mei 2017 is “De Peppel” verhuisd naar een nieuwe locatie in  Multifunctionele accommodatie de 

Dussenaar, aan het Wilhelminaplantsoen. In de Dussenaar zijn onder andere ook de kinderopvang 

(Hoppas), cbs de Sprankel, de bibliotheek, de sportzaal en het dorpshuis gevestigd.  

Onze school bevindt zich op de eerste verdieping en is via een eigen ingang te bereiken. We hebben 

de beschikking over 7 klaslokalen. In de gang zijn uitdagende leerpleinen ingericht voor de kinderen.  

“De Peppel” kan gebruik maken van de zalen  op de begane grond wanneer er vieringen, openingen 

of optredens zijn. Op de begane grond zijn ook extra activiteitenruimtes gevestigd, waar onze 

medewerkers gebruik van kunnen maken.  

 

Op de speelplaats zijn verschillende speeltoestellen te vinden. Ook is er een voetbalkooi aanwezig. 

  

mailto:info@depeppel.nl
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1.5  SPECIALE VOORZIENINGEN IN HET GEBOUW 

De groepen 1 t/m 8 krijgen de gymlessen in het gymnastieklokaal van de Dussenaar.  

We beschikken we over een teamkamer, een directiekantoor, een eigen werkruimte voor de IB-er, een 

repro-ruimte en aparte ruimtes geschikt voor RT, logopedie of toetsruimte op de begane grond. De 

(externe) RT-er en logopediste hebben hier op vaste dagen hun werkplek. De school is 

rolstoelvriendelijk.  We beschikken over een lift. Er is tevens een rolstoeltoegankelijk toilet aanwezig. 

1.6 

 SCHOOLGROOTTE 

1.6 SCHOOLGROOTTE 

De school telt op 1 oktober 2018  ca. 150  leerlingen. De leerlingen zijn verdeeld over 7 lokalen. Er 

werken in totaal 14 personen op “De Peppel”.  Aan de school zijn 11 leerkrachten verbonden, van wie 

8 in deeltijd. De meer schoolse directeur is voor wtf 0,6 aan De Peppel verbonden,  de interne 

begeleider voor wtf 0,35 . Daarnaast is er een onderwijsassistent voor wtf 0,8. Vier ochtenden per 

week is er een conciërge op vrijwillige basis .  

Dit schooljaar zal De Peppel weer fungeren als opleidingsschool voor HBO en MBO. Dit betekent dat 

wij ruimte geven aan stagiaires om zich op De Peppel verder te bekwamen tot leerkracht of 

onderwijsassistent. Ook voor maatschappelijke stages staan wij open. 

Het overblijfteam bestaat uit vaste personen (waaronder de overblijfcoördinator) die het overblijven 

tussen de middag begeleiden. Zo nodig wordt het team uitgebreid.  

De indeling van de leerkrachten over de diverse groepen staat elders in deze schoolgids beschreven. 
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2.  WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT 

 

2.1  IDENTITEIT  

“Omdat elk kind telt…….”  

Wij willen kinderen onderwijs op maat aanbieden, waarbij we inspelen op de individuele kenmerken 

van een kind; Onderwijs in een veilige, vertrouwde (leer)omgeving dat het maximale oproept in elk 

individueel kind. 

2.2  UITGANGSPUNTEN EN PRIORITEITEN 

Kort en krachtig komt het er op neer, dat wij er ons op De Peppel voor inzetten dat de kinderen 

dagelijks met veel plezier naar school komen, dat zij in een prettige sfeer veel kunnen leren, er hun 

vriendjes en vriendinnetjes treffen en kunnen genieten van samen met elkaar spelen, leren en 

werken. 

Belangrijke aandachtspunten binnen het onderwijs zijn zelfstandigheid en eigen èn gezamenlijke 

verantwoordelijkheid; dus niet alleen voor het eigen functioneren, maar ook voor het reilen en zeilen 

van de groep. De school ziet het als haar fundamentele taak te werken aan de harmonische 

ontwikkeling van de persoonlijkheid van het kind. Hierbij wordt niet alleen gewerkt aan de 

verstandelijke ontwikkeling; ook de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt nauwkeurig gevolgd. Door 

samen te leren, maar ook samen te werken aan activiteiten, door samen te zingen en te vieren wordt 

het groepsgevoel sterk ontwikkeld. 

Basisschool De Peppel is een moderne katholieke school met een christelijke levensvisie. Deze 

proberen we gestalte te geven in de dagelijkse omgang met elkaar.  

Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn: 

• We zijn allemaal verschillend, maar wel gelijkwaardig; we hebben respect voor elkaar, luisteren naar 

elkaar en accepteren dat we allemaal anders zijn. Eerlijkheid vinden we daarin een hele belangrijke 

eigenschap. 

• Fouten maken hoort erbij als je mens bent, daarom moet je telkens nieuwe kansen krijgen het beter 

te doen. Hierbij willen we de kinderen bewust maken van hun eigen gedrag en wijzen op de 

consequenties hiervan, zowel in positieve- als in negatieve zin. 

• Iedereen telt mee en alle leerlingen op school zijn gelijkwaardig. 

• We moeten niet alleen verantwoordelijkheid dragen voor onze eigen daden, maar ons ook 

verantwoordelijk voelen voor elkaar en onze leefomgeving. 

• We vinden saamhorigheid heel belangrijk en zijn er voor elkaar. Daarbij hoort ook het “samen vieren” 

zoals de vieringen met Kerstmis, Pasen, Sinterklaas, carnaval, verjaardagen van kinderen en 

leerkrachten, afscheid groep 8 etc.  

Vanzelfsprekend staan we ook open voor andere levensvisies. We vinden dat de school een 

weerspiegeling moet zijn van de maatschappij.  
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2.3  HET KLIMAAT VAN DE SCHOOL 

De sfeer binnen de school is open, eerlijk, vertrouwd en veilig. Er is orde en er zijn duidelijke regels 

waaraan een ieder zich moet houden. Binnen die orde en rust kan prettig en goed gespeeld en 

gewerkt worden.  

We gaan respectvol met de ander om en mogen dit ook terug verwachten. Pestgedrag wordt bij ons 

niet getolereerd en bij vermoeden wordt hier proactief op ingespeeld. Dit gebeurt in samenspraak met 

de leerlingen, het onderwijsteam, de directie en ook ouders erbij te betrekken. 

De Peppel wil meer zijn dan een ‘gewone’ basisschool. Wij streven naar een leerrijke omgeving 

waardoor de kinderen uitgedaagd worden. Zelfstandigheid bij de leerlingen wordt bevorderd. Wij 

vinden het belangrijk dat kinderen oplossingsgericht kunnen werken en probleemsituaties kunnen 

overzien en (met elkaar) leren oplossen. We proberen de kwaliteiten en talenten van de leerlingen te 

benutten en uit te bouwen.  

Bij verschillende vieringen, de schoolreis en het schoolverlaterskamp trekken de leerlingen met elkaar 

op en delen veel interessante ervaringen. De leerlingen kennen elkaar daardoor bijna allemaal bij 

naam. 

Daarnaast probeert het schoolteam de ouders te betrekken bij en te interesseren voor de school. 

Begrijpelijk, aangezien zij toch heel bewust voor De Peppel hebben gekozen. 

 

 

   

Kerstviering 2017 
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3.  DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 

 

3.1 SCHOOLORGANISATIE 

 

IN SCHOOLJAAR 2018-2019 ZIJN DE GROEPEN ALS VOLGT SAMENESTELD: 

Groep 1/2,  3, 4, 5,  6,  7 en 8. 

Door de keuze van bepaalde methodes is het mogelijk om groepen samen te laten werken aan 

hetzelfde thema, indien nodig op hun eigen niveau; bv. bij Wereldoriëntatie en Engels. Bij andere 

vakken is er afwisseling tussen een leerkrachtgebonden situatie en momenten van zelfstandig werken. 

3.2  SAMENSTELLING ONDERWIJSTEAM 

Groep 1-2 

Yvonne de Wit   

 

Groep 3 

Ilona Francken en Laura Tabak 

 
Groep  4  

Kim Peters en Sandy Kriesels (i.v.m. zwangerschapsverlof t/m de kerstvakantie Juf Esmeé) 
 

Groep 5  
Inge Hop en Marleen Kemerink 

 

Groep 6 
Leonie Verkooijen 

 
Groep 7 

Nicole Ansems-Oomens en Nathalie van Dongen (i.v.m. ziekteverlof Meneer René) 

 
Groep 8 

Naomi Blokland 
 

Onderwijsassistente 
Myrthe van der Sluijs (maandag t/m vrijdag) 

 

Teamleiders 
Ilona Francken-Dudycz, teamleider onderbouw  

Nicole Ansems-Oomens, teamleider bovenbouw 
 

Directie 

Cisca van der Pluijm 

Intern Begeleider 

Marjan van Keulen 

Conciërge 

Meneer Kees v/d Pluijm 
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3.3  STAGIAIRES 

Ook dit jaar begeleiden wij weer stagiaires van de opleiding voor leerkrachten en 

onderwijsassistenten. Het aantal is afhankelijk van de vraag naar stageplaatsen en onze 

mogelijkheden om de stagiaires te begeleiden. Een stagiaire werkt altijd onder toezicht van -, en 

volgens afspraak met, een groepsleerkracht. Daarnaast worden de stagiaires begeleid door een stage-

coach. De groepsleerkracht behoudt altijd zelf de eindverantwoording voor de groep. 

3.4 VEILIGHEID OP SCHOOL 

Vanzelfsprekend vinden we het heel belangrijk dat er goed gelet wordt op de veiligheid in- en om de 

school van uw kind.  

“Een vertrouwde leeromgeving 

moet ook een veilige leeromgeving zijn.” 

De voor het onderwijs geldende arbeidsrisico’s, opgedeeld in de volgende categorieën: welzijn, 

agressie en geweld, fysieke belasting/rsi, werkplekken en arbowetgeving, zoals vastgelegd in het 

arbobeleidsplan van de stichting, worden nauwlettend gevolgd. Daar waar nodig worden ook gepaste 

maatregelen genomen om de veiligheid op de scholen te garanderen c.q. te vergroten en de kans op 

arbeidsrisico te verkleinen. 

Voor Stichting Uniek is een bovenschools preventiemedewerker aangesteld in de persoon van dhr. R. 

Weber, (directeur van bs “de Ruif” te Raamsdonksveer). De preventiemedewerker houdt zich bezig 

met de dagelijkse veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkvloer van de scholen van Stichting 

Uniek. In de meerjarenplanning van de school wordt minstens eenmaal per drie jaar een risico 

inventarisatie opgesteld. Naar aanleiding van deze inventarisatie wordt een plan van aanpak opgesteld 

en de daaruit voortvloeiende acties. 

Onze school beschikt over een Sociaal Veiligheidsplan en een aantal documenten waarin een aantal al 

bestaande afspraken en protocollen worden samengebracht.  

➢ Staat en keuring speeltoestellen, 

➢ Controle blusinstallaties,  

➢ Lijst giftige stoffen op school,  

➢ Schoolplattegronden,  

➢ Bedrijfshulpverlening,  

➢ EHBO,  

➢ Plaats en kwaliteit van verbandmiddelen,  

➢ Ontruimingsprocedures,  

➢ Ongevallenregistratie, 

➢ Plan van aanpak r&i. 

Er is veel verschil in schoolgrootte, aantal leerlingen en gebouw/omgeving. Vandaar dat dit 

veiligheidsplan altijd een school specifiek veiligheidsplan zal zijn. 
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U snapt dat dit veiligheidsplan een belangrijk document is. Vandaar dat het altijd de meest recente 

gegevens bevat. Veiligheid voor leerlingen, personeel en ouders staat bij onze Stichting Uniek hoog in 

het vaandel.  

3.5 ACTIVITEITEN VOOR DE KINDEREN 

3.5.1 HET JONGE KIND IN GROEP 1 EN 2 

Er wordt in groep 1en 2 gedurende het gehele schooljaar gewerkt met thema’s. Een thema duurt 

gemiddeld 4 weken. Aan de kinderen wordt soms gevraagd spulletjes mee te nemen over het thema, 

zodat we in de klas een themahoek kunnen maken. Bij ieder thema wordt nauwlettend gevolgd dat 

alle aspecten van de basisontwikkeling aan de orde komen. Deze activiteiten zijn: lees- en 

schrijfactiviteiten, rekenactiviteiten, constructieve activiteiten en kring- en spelactiviteiten. Ook worden 

er rondom het thema uitstapjes, excursies of onderzoekactiviteiten gedaan voor zover dit mogelijk is. 

De activiteiten zijn bedoeld om de omgeving van het kind te verrijken, zowel met het oog op de 

ontwikkeling van de woordenschat en taalgevoel als van het wiskundig denken.  

De ontwikkelingsdoelen zijn gericht op een goede voorbereiding op het proces van het leren lezen, 

schrijven en rekenen. 

Ook de computer speelt een onmisbare rol. Diverse softwarepakketten worden gebruikt, zoals  

Woordenstart en het computerpakket voor de Engelse Taal, ‘My name is Tom’.  

Voor de motorische ontwikkeling is er  ook speciale aandacht. 
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3.5.2 SOCIAAL EMOTIONELE ONTWIKKELING 

Op De Peppel willen we naast de zakelijke leervakken ook werken aan de sociale vaardigheden van de 

kinderen. Omdat we als we praten over normen en waarden niet alleen willen zeggen ‘het moet 

anders’, willen we ook antwoord geven op de vraag hoe moet het anders. Bij de lessen willen we de 

kinderen sociaal vaardig maken. Daarvoor zijn kennis, vaardigheden en een juiste houding nodig. 

Een voorbeeld: de kinderen moeten weten dat het ‘pijn’ doet als je iemand beledigt. Ze moeten dan 

weten hoe je ‘sorry’ zegt. En ze moeten weten dat je dat niet alleen moet willen en durven, maar dat 

je het vervolgens ook moet doen. 

In de methode SEO (sociaal emotionele ontwikkeling) wordt uitgegaan van acht sociale vaardigheden. 

In elk leerjaar wordt hieraan gewerkt. Deze 8 vaardigheden zijn:   

➢ Ervaringen delen  

➢ Aardig doen  

➢ Samen spelen en werken  

➢ Een taak uitvoeren  

➢ Jezelf presenteren  

➢ Een keuze maken  

➢ Opkomen voor jezelf  

➢ Omgaan met ruzie 
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3.5.3 BURGERSCHAP, SOCIALE INTEGRATIE & VEILIGHEID 

Onze school stelt zich ten doel om het actief burgerschap en de sociale integratie van leerlingen te 

bevorderen. Actief burgerschap verwijst naar de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van 

een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. 

Sociale integratie verwijst naar de deelname van burgers, ongeacht hun etnische of culturele 

achtergrond, aan de samenleving in de vorm van sociale participatie, deelname aan de maatschappij 

en haar instituties en bekendheid met en betrokkenheid bij uitingen van de Nederlandse cultuur. 

Door het gebruik van onze methodes voor sociaal emotionele ontwikkeling, wereldoriëntatie, 

deelname aan scholenprogramma ‘s en catechese schenken wij aandacht aan genoemde 

onderwerpen. Daarnaast proberen wij onze leerlingen ook bewust te maken van de wereld om hen 

heen, door actualiteiten en gebeurtenissen in de wereld te bespreken en uit te diepen. In een 

burgerschapsplan is de aanpak van actief burgerschap vastgelegd.  

Bij sociale veiligheid op onze school gaat het niet alleen om het feit dat de leerlingen, ouders, 

vrijwilligers, stagiaires en personeel veilig zijn op school, maar ook dat ze zich veilig voelen. 

Binnen Stichting Uniek wordt planmatig gewerkt aan de veiligheid. 

Uit het schooltevredenheidsonderzoek uit 2018  blijkt dat ouders en personeel tevreden zijn omtrent 

veiligheid op en rond de school. 

 

3.5.4 ZELFSTANDIGHEID 

We vinden het belangrijk dat leerlingen zelfstandig leren functioneren. Komt een vier jarige nog aan 

de hand van zijn of haar ouders/verzorgers de school in….. Na acht jaar basisonderwijs maakt 

diezelfde leerling een keuze voor vervolgonderwijs, waar hij of zij redelijk zelfstandig zal moeten 

kunnen functioneren.  

Het geven van autonomie, het streven naar vergroten van zelfstandigheid in denken en werken is een 

dagelijks terugkomend doel in ons onderwijs. Dat kunt u merken aan: 

➢ de begeleiding van de oudere- naar de jongere leerling. 

➢ de aanpak van de leerkrachten, waarbij leerkrachten vrij snel zelfstandigheid van leerlingen gaan 

vragen. 

➢ het zelfstandig werken, wat een leergang kent van groep 1 tot en met groep 8. 

➢ de manier van werken van onze leerlingen. 

➢ de keuze van methodes en materialen. Het zelfstandig kunnen werken met methodes en materialen is 

een duidelijk criterium in het keuzeproces voor een bepaalde methode of leerlingenmateriaal. 

➢ de ouders vragen om het proces van zelfstandigheid van hun jonge kind te stimuleren. 

 

3.5.5 LEVENSBESCHOUWELIJKE VORMING 
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Basisschool De Peppel is een katholieke basisschool. Vanuit deze basis willen we ruimte bieden aan 

ieder individu en respect voor ieders inbreng. Dat dit positief verloopt en een ieder hierin zich veilig 

weet en gehoord voelt, kunnen we concluderen uit de trend van steeds meer een gemengde leerling 

populatie m.b.t. geloofsachtergrond. Door wederzijds respect kunnen we hier op een waardevolle 

wijze invulling aan geven. We geven onze leerlingen daarmee ook een goede voorbereiding op het 

leven in onze multiculturele samenleving.  

Ons onderwijs is betrokken op mens en wereld. Dit komt tot uiting in de omgang met elkaar, in de 

keuze van de leermiddelen, de taal die gesproken wordt en de sfeer die heerst op school. Voor de 

lessen levensbeschouwing werken we met de methode  “Hemel en Aarde” die goed aansluit bij de 

cultuur van de school. Deze methode kent ook themaprojecten die in de klassen worden uitgevoerd.  

Ook is er een samenwerking met de parochie H. Maria Geboorte. Deze uit zich in gezamenlijke 

activiteiten zoals de vastenactie en schoolvieringen.  

 

3.5.6 LEZEN/TAAL 

Veilig leren lezen: Kim versie 

Wij hanteren de nieuwe methode van Veilig Leren Lezen:  ‘Kim- 

versie’.  

Bij de start in groep 3 kennen de kinderen al veel letters. Mede te danken aan het onderwijs in de 

kleutergroepen. Het ene kind pikt de kennis sneller op dan het andere. In de nieuwe methode wordt 

veel aandacht besteedt aan zowel risicolezers als vlotte lezers. Toch vormen de leerlingen samen één 

groep door de uitgekiende werkwijzen en materiaalkeuze. Naast de aandacht voor het technisch lezen 

is er veel ruimte voor leesplezier. De lessen uit de methode ondersteunen we met  uitgebreide 

digibordsoftware.  

Nederlandse taal 

Bij taal houden kinderen zich bezig met: 

• spreken/luisteren 

• woordenschat 

• woordbouw / spelling 

• zinsbouw  

• schrijven 

In groep 4 t/m 8 wordt gewerkt met methode “Taal actief 4”. Taal Actief biedt kinderen structuur 

(bijv. 1 spellingscategorie per week), is uitdagend d.m.v. een rijk taalaanbod, maakt gebruik van 

heldere strategieën die helpen bij het spellen, sluit aan op gedifferentieerd werken (Onderwijs op 

Maat) en opbrengstgericht werken. Deze uitgangspunten sluiten goed aan bij de visie van De Peppel. 

Lezen 

Voor het vak lezen zetten we de methode ‘Estafette Nieuw’ in. Deze methode sluit goed aan op alle 

actuele ontwikkelingen in  het leesonderwijs in Nederland. Het is gebaseerd op het nieuwste inzicht op 

technisch leesgebied.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixgPvD_YPOAhUELhoKHRV8DnsQjRwIBw&url=http://www.veiliglerenlezen.be/&psig=AFQjCNFhmzQwrieb1-N4lpgWz9VKFlvcig&ust=1469170701860758
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Kenmerken van deze methode zijn: 

• Leesplezier én een hoge lat voor iedere leerling. 

• Blijvende aandacht voor leesontwikkeling, óók in 

groep 7 en 8. 

• Een haalbare organisatie met drie 

differentiatieniveaus. 

• Snelle lezers blijven betrokken bij de groep. 

• Uitdagende materialen die aantrekkelijk zijn voor de 

leerlingen. 

• Volledig volgens de nieuwe AVI-niveaus. 

• Vormt doorgaande lijn met Veilig leren lezen (aanvankelijk lezen) 

Om het leesplezier en de leesbeleving van onze leerlingen te stimuleren hebben we deze methode 

uitgebreid met: 

• Vreemde zaken (spannend leesaanbod) 

• Leeskwartier (leesboeken voor vrij lezen passend bij de methode) 

• Voorleeskwartier (voorleesboeken afgestemd op het niveau en de beleving van de groepen) 

3.5.7 SCHRIJVEN 

Voor het leren van het methodisch schrift hanteren we in de groepen 3 t/m 8 de methode 

“Pennenstreken”. Er wordt aandacht besteed aan de juiste aanpak bij het goed leren schrijven, de 

motorische ontwikkeling, het technisch goed weten te vormen van symbolen of lettertekens en het 

expressief schrijven. Het digitale schoolbord wordt ingezet om het leren 

schrijven te bevorderen. 

Groep 3, 4 en 5 hebben een start gemaakt met de nieuwste versie: 

Pennenstreken editie 2. Deze versie sluit goed aan bij de Kim-versie van 

Veilig leren lezen door functionele schrijfopdrachten , dezelfde 

lettervolgorde en kernkleuren. Zo leren de kinderen nog sneller én functioneel schrijven.  

3.5.8 REKENEN EN WISKUNDE 

Onze school gebruikt in de groepen 3 t/m 8 de methode: ‘Alles telt’. Dit is een vernieuwde methode 

met veel differentiatie voor leerlingen op elk niveau.  De opgaven zijn overzichtelijk  en er is veel 

aandacht voor het automatiseren van sommen. Er is een aanduiding van de moeilijkheid van sommen 

binnen een opgave. Daarnaast zijn er maatschriften en plusschriften beschikbaar. De methode bevat 

ook sterke taalkundige elementen. Zoals verschillende rekenbegrippen die bijvoorbeeld nodig zijn bij 

het oplossen van ‘verhaaltjessommen’.  

Door middel van software op het digitale schoolbord 

worden de lessen extra ondersteund.  

Alles telt heeft een afwisseling tussen  interactieve, 

leerkrachtgebonden lessen en de lessen voor zelfstandig 

werken. De verschillende momenten van zelfstandig 

werken zorgen ervoor dat de methode goed is in te zetten 

in een combinatiegroep.   

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9ytO8goTOAhWlDMAKHXpFCucQjRwIBw&url=http://www.pennenstreken.nl/Voor-gebruikers/Aanvullende-materialen/Pennenstreken-editie-2.htm&psig=AFQjCNHc879Pn7BlWF3FWWMMFst5r1vbGg&ust=1469172031410119
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3.5.9 WERELDORIËNTATIE 

Voor wereldoriëntatie werken we met een nieuwe eigentijdse, kleurrijke methode die past bij modern 

onderwijs. Het sluit goed aan bij het samenwerken en draagt extra bij aan de ontwikkeling van de 

woordenschat.  

Wereldoriëntatie  bestaat uit de methode Meander voor Aardrijkskunde, de methode Brandaan voor 

Geschiedenis en de methode Naut voor Natuur & Techniek. 

Aardrijkskunde 

De methode Meander laat zien hoe mooi de wereld is. De realistische aanpak in tekst, beeld en vorm 

stimuleert kinderen om zich heen te kijken. Hun eigen wereld ziet er ineens anders uit.  

Dit maakt de leerlingen nieuwsgierig naar cultuur, landschap en natuur. Door de koppeling met hun 

eigen omgeving raken kinderen betrokken en worden ze zich meer bewust van die omgeving. 

Geschiedenis 

De methode Brandaan laat kinderen ervaren dat zij ook zelf geschiedenis zijn en maken. Maar de 

methode wekt ook de nieuwsgierigheid van kinderen naar hoe het “toen” was. Centraal in het vak 

geschiedenis staat de samenhang tussen de interpretatie van het verleden, het begrijpen van het 

heden en het perspectief op de toekomst. Om een historisch besef te ontwikkelen hebben leerlingen 

een chronologisch kader nodig wat met de gekozen methode geboden wordt. Aan het eind van groep 

8 zullen de leerlingen daarmee een stevige basis hebben voor het uitbreiden en verdiepen van hun 

historisch besef in het vervolgonderwijs. 

Natuur & Techniek 

De methode Naut maakt de kinderen enthousiast voor 

levende en niet-levende natuur. De natuur om ons heen lijkt 

zo gewoon maar we vergeten vaak te kijken naar de 

schoonheid ervan die vaak in alledaagse dingen schuilt. 

“Kleine” dingen kunnen ontdekken brengt de kinderen vaak 

tot grote verwondering. Respect en zorgzaamheid komen 

hierbij aan bod. 

Ook is er aandacht voor techniek en komt de samenhang 

tussen de natuur en techniek naar voren. Hierdoor krijgen 

de leerlingen een beter begrip van de wereld om hen heen.  
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3.5.10 VERKEER 

Voor verkeer wordt gebruik gemaakt van de methode “Klaar…over!“. In deze methode worden de 

leerlingen in het verkeer gezien als speler, als wandelaar, als fietser, als passagier en als gebruiker 

van het openbaar vervoer. Klaar… over! besteedt ruim aandacht aan de vijf ‘rollen’ van het kind in het 

verkeer. In gedrag en techniek leren de kinderen die rollen correct uit te voeren. Incidenteel komen 

ook andere aspecten van veiligheid aan bod, zoals sociale redzaamheid in en om het huis en veiligheid 

in en om de school.                                       

Verkeerseducatie stopt niet bij de schooldeur, ouders en school moeten 

die taak samen oppakken. Daarom heeft De Peppel een Verkeersgroep die 

bestaat uit ouders en een leerkracht. De verkeersgroep probeert, naast 

het aanpassen van verkeerssituaties en regels, ook activiteiten te 

ontplooien voor leerlingen die het bewuste en veilig gedrag in het verkeer 

stimuleren. Alle activiteiten hebben al geresulteerd in het behalen van het 

BVL (BrabantsVerkeersveiligheidsLabel) in juni 2010. Dit is een keurmerk, 

waarbij we eraan moeten blijven werken om deze te behouden.  
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3.5.11 TECHNIEK 

Het vak Techniek is geïmplementeerd binnen ons onderwijsaanbod. We streven ernaar kerndoelen te 

bereiken die aansluiten op het vervolgonderwijs zodat hierin een doorgaande ontwikkelingslijn kan 

ontstaan. We worden hierbij ondersteund door een uitgebreide methode (“Techniektorens”) die voor 

alle leeftijden aantrekkelijk is.  Leerlingen worden, door invoering van techniek, duidelijk nog meer 

betrokken en nog meer uitgedaagd om moeilijke technische problemen aan te durven.  

Ook wordt in de methode Naut (zie wereldoriëntatie) de koppeling gemaakt van Techniek en Natuur. 

 

                

 

 

 

 

 

  

 

3.5.12 EXPRESSIE 

Ook tekenen en handvaardigheid komen op De Peppel aan de orde. Deze vakken brengen 

evenwicht aan in het leerprogramma, niet alleen het verstandelijk leren heeft de nadruk, ook de 

creatieve vorming is belangrijk.  

Toch zien we deze vakken niet louter als ontspannend; we geven les en streven ook kwaliteit na. 
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3.5.13 CULTURELE VORMING 

De culturele vorming van onze leerlingen zal in dit schooljaar ook weer planmatig aan bod komen. We 

hebben dit vastgelegd in een (aantrekkelijk) cultuuractiviteiten jaarprogramma. Onze ICC-er, juf 

Yvonne,  zal dit voor alle groepen inplannen. De activiteiten zijn verdeeld over alle groepen. Zo 

mogelijk sluiten deze voor de bovenbouw aan bij de thema’s uit wereldoriëntatie. Ook wordt 

aangehaakt bij Burgerschap. In aantal gevallen zullen de activiteiten buiten het schoolgebouw 

plaatsvinden. De deelname aan het zgn. BISK-menu is ook opgenomen in het jaarprogramma. BISK 

garandeert elk schooljaar een aantrekkelijk project waaraan alle leerlingen van De Peppel deel kunnen 

nemen. 

 

3.5.14 BEWEGINGSONDERWIJS 

Groep 1/2 krijgt bewegingslessen in de speelzaal van “De Dussenaar” Hiervoor wordt de map 

“Bewegingsonderwijs in het speellokaal” gehanteerd. Indien het weer het toelaat, gaat deze groep 

zoveel mogelijk buitenspelen.  

De groepen 3 t/m 8 hebben eveneens gymles in de sportzaal van “De Dussenaar”. Er wordt een 

evenwicht gezocht tussen diverse oefen- en spelvormen. Hierbij gebruiken we de handboeken van 

“Basislessen Bewegingsonderwijs”.  

De meeste gymlessen worden verzorgd door een vakleerkracht vanuit de gemeente. Daarnaast 

verzorgen de vakleerkrachten van Bart gastlessen omtrent sport in de gemeente Werkendam. Zij 

ondersteunen ons in verschillende activiteiten. 
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3.5.15 ENGELS & VROEG ENGELS 

Het vak Engels is in ons onderwijsprogramma geïntegreerd, voor groep 1 t/m 8. Dit houdt in dat we 

ook “Vroeg Engels” aanbieden. 

De taalgevoeligheid van jonge kinderen is groot. Tot ca. het 7e levensjaar maken kinderen zich heel 

gemakkelijk simultaan een andere taal eigen. Na het 7e jaar leert een kind een vreemde taal 

voornamelijk via de eigen moedertaal. 

Daarnaast willen we onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op een maatschappij die steeds 

meer internationaal wordt en waarin kennis van andere talen nodig is. Door jong te beginnen en niet 

te wachten tot groep 7 en 8, verwachten wij onze leerlingen een sterke basis mee te kunnen geven. 

Bij alle leerjaren zal de nadruk liggen op communicatief taalonderwijs d.w.z. dat het spreken van de 

taal, ontdekkend leren (m.n. in de onderbouw) en woordenschatontwikkeling.  

                                                                                                                                                                  

Groep 1 t/m 4 maakt gebruik van de methode “My name is Tom” part 1. Deze methode is afgestemd 

op de onderbouw en kent 4 thema’s.  

• My family 

• My house 

• My school 

• My birthday 

Groep 5 t/m 8 werken in part 2, hetgeen volgt op de voorkennis van part 1. Het schrijven en 

grammatica wordt in part 2 toegevoegd. Naast de methode  wordt er gebruik gemaakt van Engelse 

leesboeken, spelmateriaal, (picture)  woordenboeken, Engelse liederen + CD’s (muziekles) etc. 

 

3.5.16 GEBRUIK VAN COMPUTERS 

De Peppel heeft een computernetwerk tot  beschikking van de kinderen en de leerkrachten. We 

hebben de beschikking over leerzame software gericht op het individuele kind.  

Elke groep heeft de beschikking over laptops met aansluiting op het Internet. Er is letterlijk alles te 

vinden, helaas dus ook allerlei informatie die niet voor kinderen bestemd is. Het is onmogelijk om 

deze verkeerde sites af te schermen bij een normaal internetgebruik. Wij zijn van mening dat het 

Internet een medium is, waarmee de kinderen moeten leren omgaan. Zowel met de goede als de 

slechte kanten. De kinderen maken op school geen gebruik van chatprogramma’s. E-mail gaat alleen 

via de leerkracht. De website van Basisschool De Peppel is te vinden onder: www.depeppel.nl 

Regelmatig worden op deze website foto’s geplaatst van diverse schoolse activiteiten. Hierop staan 

ook regelmatig o.a. helpende ouders, leerkrachten, maar natuurlijk ook kinderen.  

 

 

 

http://www.depeppel.nl/
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3.5.17 HUISWERK 

In groep 4 zal de leerkracht u regelmatig vragen samen met uw kind te oefenen met de tafels. Vanaf 

groep 5 krijgen de leerlingen iedere week één blad huiswerk (rekenen of taal) mee naar huis. Vanaf 

groep 6 wordt daarnaast (ongeveer 1 x per 2 weken) wereldoriëntatie als naslagwerk mee naar huis 

gegeven. In groep 7 en 8 maken de leerlingen daarnaast wekelijks Nieuwsbegrip XL (online) en 

bereiden de leerlingen 1 x per jaar een boekbespreking voor. Tot slot kan in groep 7 en 8 leerwerk 

voor Engels meegegeven worden. 

 

3.5.18 EXTRA ACTIVITEITEN 

In groep 7 worden de kinderen opgeleid voor het jeugdverkeersexamen. In groep 8 bieden wij jeugd-

EHBOlessen aan. De EHBO-lessen worden onder schooltijd aangeboden door leden van de EHBO. Alle 

geleerde vaardigheden van begrijpend lezen, creatieve vakken en zingen worden aan het einde van 

het schooljaar ingezet voor de uitvoering van de eindmusical, uitgevoerd door de kinderen van groep 

8. 

Schoolreis en schoolkamp 

Elk jaar organiseren we in samenwerking met de oudervereniging een schoolreis. Voor groep 8 is er 

tevens ieder jaar schoolverlaterskamp. Voor beiden activiteiten wordt een bijdrage gevraagd. Hierover 

ontvangen de ouders tijdig de benodigde informatie. 

Excursies 

In het kader van de lessen kan een excursie worden georganiseerd. In veel gevallen wordt hierbij hulp 

van ouders ingeroepen; zonder voldoende begeleiding zal de activiteit i.v.m. de veiligheid van onze 

leerlingen, niet doorgaan. 

Buitenschoolse activiteiten  

Extern: 

Het kan voorkomen dat van buiten de school activiteiten worden georganiseerd waarbij onze 

leerlingen betrokken worden. Dat kan zijn vanuit de parochie bij communie- en vormselvoorbereiding, 
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maar ook bij knutselmiddagen, carnaval, Koningsdag of vakantieactiviteiten. Informatie hierover kan 

via school worden doorgegeven aan de kinderen. 

Intern: 

Vanwege het maatschappelijke belang en het feit dat De Peppel het ook belangrijk vindt dat kinderen 

na schooltijd activiteiten ontplooien, kan het zijn dat De Peppel een ruimte van de school beschikbaar 

stelt voor eventuele culturele activiteiten. 

 

3.5.19 VERRIJKINGSGROEP 

In het nieuwe schooljaar starten we opnieuw met twee 

verrijkingsgroepen voor leerlingen van groep 5, 6 en 7 op 

de dinsdagochtend en dinsdagmiddag. Deze groep is een 

samenstelling van kinderen van De Peppel en van de 

Bolderik in Hank. Omdat de Bolderik een klaslokaal 

beschikbaar heeft, zullen we deze groep dan ook hier 

inrichten. Ook op de Peppel en de Bolderik zitten 

leerlingen die kenmerken laten zien die duiden op 

(hoog) begaafdheid. Het is niet altijd vanzelfsprekend dat 

dit zich ook uit in hele hoge resultaten, hiervoor is een 

extra stimulerende leeromgeving nodig. In deze 

verrijkingsgroep willen wij deze leerlingen extra uitdaging bieden, als aanvulling op de beschikbare 

mogelijkheden in de klas.  Juf Ilona de Leeuw zal de organisatie en de lesgevende taken voor deze 

groep op zich nemen.  

 

4.  DE TOELATING VAN NIEUWE LEERLINGEN 

 

4.1 HET INSCHRIJVEN VAN NIEUWE LEELRINGEN 

Ook dit jaar zal er weer bij beide basisscholen in Dussen op hetzelfde moment een Open Dag worden 

georganiseerd. Nieuwe leerlingen kunnen ingeschreven worden op donderdagochtend 24 januari 

2019. Vanzelfsprekend kunt u ook op andere dagen in het jaar uw kind aanmelden. U kunt hiervoor 

altijd even een afspraak maken met de directeur of met één van de teamleiders (0416-391148). 

Zij informeren u dan over de school in de breedste zin van het woord. Ook informeren zij naar de 

inzichten en mogelijke wensen. 

Nieuwe kleuters mogen vooraf eerst een aantal dagdelen komen om te wennen. Dit gebeurt in 

overleg met de leerkrachten van groep 1/2. Ongeveer twee maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, 

zal de teamleider van de onderbouw contact met u opnemen voor het plannen van een persoonlijke 

afspraak samen met uw kind.  

Kinderen die in andere leerjaren geplaatst worden kunnen in overleg een dag(deel) mee komen 

draaien om kennis te maken en de sfeer te proeven. 

Indien ouder(s)/verzorgers besluiten een kind, om wat voor reden dan ook, van school te halen, 

wordt door de scholen in de gemeente Werkendam gehandeld volgens een protocol. Het doel hiervan 

is om zoveel mogelijk het ‘shoppen’ met leerlingen te voorkomen.  

4.2 AANNAME VAN LEERLINGEN MET ONDERWIJSBEPERING OF HANDICAP 
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Indien ouders een kind met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap op onze school aanmelden, 

is het in beider belang om plaatsing van de betreffende leerling goed te overwegen. De school en de 

ouders moeten beiden kansen zien om met de leerling succesvol te kunnen werken.  

Vóór aanmelding worden een aantal fasen doorlopen.  

De directeur nodigt de ouders uit voor een gesprek. Bij dit gesprek zal de Intern Begeleider (IB-er) 

van de school aanwezig zijn.  

De ouders geven informatie over de leerling en zijn/haar belemmeringen en hun motieven en 

verwachtingen t.a.v. hun schoolkeuze. De directeur bespreekt de procedure die gevolgd zal gaan 

worden.  

Daarna vindt een eerste oriëntatie plaats. Daarbij worden de IB-er en de Individuele Hulpverlener van 

de school betrokken. De ouders worden geïnformeerd over de resultaten van deze oriëntatie.  

Bij een positief advies vindt er een intensieve bestudering van de gegevens plaats. In deze laatste 

fase wordt definitief beslist of de leerling op school geplaatst kan worden of gezocht wordt naar een 

school waar ingespeeld kan worden op de behoefte van de leerling.  Van het resultaat zullen de 

ouders schriftelijk op de hoogte gesteld worden. Wanneer de school besluit tot plaatsing, zal deze 

aangeven hoe zij denkt succesvol met de betreffende leerling te kunnen werken. De ouders beslissen 

vervolgens of zij hun kind ook op school plaatsen. Indien het kind geplaatst wordt, zullen de 

afspraken door beide partijen schriftelijk worden vastgelegd en ondertekend.  

 

5.  DE ZORG VOOR KINDEREN 

 

5.1 PASSEND ONDERWIJS 

Onze school maakt deel uit van samenwerkingsverband “Driegang”. 

Passend onderwijs is er voor alle leerlingen. In de praktijk gaat het vooral om leerlingen die extra 

ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuning kan nodig zijn vanwege een verstandelijke 

beperking, een chronische ziekte of bijvoorbeeld gedrags- of leerproblemen. Maar ook 

hoogbegaafdheid kan aanleiding zijn om extra ondersteuning te organiseren.  

De Wet Passend Onderwijs schrijft enerzijds een aantal zaken voor die het samenwerkingsverband 

moet regelen, anderzijds geeft de wet vrijheden om zelf beleid te maken. Om dit beleid vorm te geven 

hebben de scholen een ondersteuningsplan opgesteld dat moet garanderen dat iedere leerling een 

passend onderwijsaanbod krijgt. 

Zorgplicht 

Scholen zorgen er voor dat iedere leerling, die bij de school staat ingeschreven of is aangemeld en die 

extra ondersteuning nodig heeft, een passend onderwijsaanbod krijgt.  

Als de school de ondersteuning niet zelf kan bieden en aangeeft dat uw kind het beste naar een 

andere school kan gaan, moet de school, na overleg met u,  zorgen dat er een andere school 

gevonden wordt die wel een passend aanbod kan doen en uw kind kan toelaten. Dit kan een andere 

basisschool zijn, maar ook een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.  

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 
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Iedere school heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld, waarin de school beschrijft welke 

ondersteuning zij kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd.  Het 

schoolondersteuningsprofiel speelt een rol in het toelatingsbeleid van de school en is voor ouders een 

informatiebron die geraadpleegd kan worden, als zij op zoek zijn naar een school voor hun kind. 

Verwijzingscommissies 

Binnen het samenwerkingsverband is er een commissie voor toelaatbaarheidsverklaringen. Deze 

commissie bepaalt de toelaatbaarheid voor plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs. 

 

 

 

 

Meer informatie nodig? 

Over de  Wet Passend Onderwijs vindt u meer informatie via deze bronnen: 

• www.steunpuntpassendonderwijs.nl  

• www.passendonderwijs.nl 

• Uiteraard kunt u contact opnemen met de directie en IB-er  van de school. 
  

http://www.steunpuntpassendonderwijs.nl/
http://www.passendonderwijs.nl/
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5.2 DE INTERN BEGELEIDER 

Op onze school is gedurende 1 ½ dag  per week een intern begeleider leerlingenzorg aanwezig, juf 

Marjan van Keulen. Zij coördineert alle zorg op onze school.  

5.3 HET LEERLINGVOLGSYSTEEM 

We doen ons best om ons onderwijs af te stemmen op de ontwikkeling van de leerlingen. Dat doen 

we door de leerlingen te volgen in hun ontwikkeling, door te meten wat ze al weten en kunnen. Zo 

kunnen leerproblemen, leerachterstanden en achterstanden in de ontwikkeling van kinderen vroeg 

worden ontdekt. Observaties, schooltesten, toetsen en leerlingvolgsystemen zijn daarbij veel gebruikte 

hulpmiddelen. Hieronder krijgt u een overzicht van de middelen die wij op school gebruiken. 

In groep 1-2 worden 2 x per jaar de digitale observatielijsten van “Kijk” gebruikt om de ontwikkeling 

van de kinderen te volgen. Hierbij wordt gelet op de sociaal-emotionele ontwikkeling zowel als op de 

cognitieve- en motorische ontwikkeling.  

Vanaf groep 3 krijgen de kinderen duidelijk afgebakende opdrachten te verwerken, die door de leraar 

bekeken en/of beoordeeld worden. De kinderen worden zich hierdoor bewust van hun prestaties en 

vorderingen. Regelmatig worden de leerlingen getoetst m.b.v. door de methode voorgestelde toetsen 

of door de leerkracht zelf samengestelde toetsen of proefwerken. 

Enkele voorbeelden:  

Technisch lezen       AVI-toetsen en DMT. 

Begrijpend lezen       toetsen m.b.v. toetsboeken van methode en Cito-LVS 

Taal      toetsen van de methode 

Spelling      controledictee van de methodes en Cito-LVS 

Rekenen     toetsen van de methode en Cito-LVS 

Wereldoriëntatie    methodegebonden toetsen  

Engels      methodegebonden toetsen  

Woordenschat      Cito-LVS 

Sociaal emotioneel leerlingvolgsysteem ZIEN 

Om de sociale vaardigheden in kaart te brengen maken we gebruik van het webbased pedagogisch 

expertsysteem “Zien”. Dit brengt de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen systematisch 

in kaart. Daarbij geeft het zicht op de eventuele ondersteuningsvragen van leerlingen en groepen op 

sociaal emotioneel gebied. 

De cijfers/beoordelingen worden door de leerkracht per vak ingevoerd in de computer en worden 

gebruikt bij de samenstelling van het rapport dat 2x per jaar wordt gemaakt. 

Jaarlijks nemen de leerlingen van groep 7 deel aan de Cito-entreetoets en groep 8 aan de Cito-

eindtoets. Hierdoor krijgen de leerlingen, ouders en school een inzicht in de vorderingen van de 

leerling. Dit jaar zal de Cito-eindtoets afgenomen worden in de maand april.  

Ook geven deze toetsen en de toetsen van het Cito-LeerlingVolgSysteem inzicht in het 

onderwijsniveau van De Peppel t.o.v. andere Nederlandse basisscholen.  

Om steeds meer sturing te kunnen geven aan ons onderwijs op De Peppel, zijn we gestart met het 

maken van trendanalyses waarbij de resultaten van het Cito-LeerlingVolgSysteem de basis vormen. 
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Hierdoor kunnen we nog meer en sneller dan voorheen resultaten in beeld brengen en meetbaar 

maken.  

Alle toetsgegevens bewaren we; zij vormen onderdeel van het leerlingdossier dat in de loop der jaren 

wordt opgebouwd. Regelmatig worden de vorderingen van de leerlingen besproken door de leerkracht 

en de IB-er aan de hand van de verzamelde gegevens. Welbevinden en de leervorderingen van de 

kinderen bespreken we in ieder geval na het eerste (februari) en het tweede rapport (juni) met de 

ouders. Is er voor de ouders of voor de leraar tussentijds aanleiding voor overleg, dan kan te allen 

tijde een afspraak gemaakt worden. 

5.3.1 Rapportage naar de ouders 

Cito resultaten 

Opvallende scores van leerlingen (leerlingen die bijv. bij één of meerdere toetsen een IV of een V-

score halen) worden nader besproken. Dit geldt ook voor kinderen die opvallend hoog scoren. Indien 

noodzakelijk wordt er een plan van aanpak binnen het groepsplan  opgesteld. Vanzelfsprekend 

worden de ouders op de hoogte gehouden van de resultaten en vorderingen van de kinderen. 

Contactmomenten zijn de rapportavonden, maar ook individueel als daar aanleiding voor is zoals bijv. 

bij  bespreking in het zorgteam. 

Toetsen en punten op het rapport 

De kinderen maken toetsen gedurende het hele schooljaar. De resultaten van deze toetsen kunnen 

voldoende, maar soms ook onvoldoende zijn. Wanneer uw kind een onvoldoende scoort voor een 

toets of bepaalde onderdelen daarvan  is dit voor de leerkracht een signaal dat de stof op een bepaald 

gebied nog niet goed beheerst wordt. Na de toets wordt extra uitleg gegeven en wordt er geoefend in 

de klas. Een onvoldoende is niet meteen reden tot ongerustheid. Veel kinderen hebben even de tijd 

nodig om zich nieuwe stof eigen te kunnen maken. Ook worden de meeste onderdelen op het gebied 

van lezen, taal, spelling en rekenen gedurende het schooljaar meerdere malen herhaald in de daarop 

volgende blokken.  

Als toetsresultaten aanleiding geven tot een tussentijds gesprek van de leerkracht met de ouders 

neemt de leerkracht contact met u op.  

Wanneer kinderen vooruit lopen op de aangeboden lesstof in de groep wordt gekeken naar een 

uitdagend alternatief in de vorm van extra materiaal per vakgebied of een weektaak op meerdere 

gebieden. Ook dit wordt natuurlijk met u als ouders besproken.  

De kinderen krijgen wel eens materiaal mee naar huis om te kunnen oefenen en leren voor de 

toetsen.  

Tijdens het schooljaar worden er verschillende punten gegeven voor de vakgebieden die op het 

rapport terug te vinden zijn. U kunt als ouder bekijken welke cijfers uw kind gehaald heeft door in te 

loggen in het ouderportaal van Parnassys. Hiervoor heeft u de inlogcodes ontvangen. Wanneer u 

problemen heeft met inloggen kunt u een mailtje sturen naar info@depeppel.nl.  

Naast de cijfers die u in Parnassys terug kunt vinden nemen de leerkrachten ook de scores van de 

Cito LOVS toetsen en de lessen in de klas mee, om tot een gemiddeld rapportcijfer te komen.  

De kinderen ontvangen twee keer per jaar een rapport. Op onze website kunt u terugvinden in welke 

weken het rapport wordt meegegeven. In de week nadat u het rapport ontvangen heeft worden alle 

ouders in de gelegenheid gesteld op oudergesprek te komen.  

  

mailto:info@depeppel.nl
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5.4 DE SPECIALE ZORG VOOR LEERLINGEN MET SPECIFIEKE BEHOEFTEN 

Wanneer de prestatie in de groep, het gedrag of de toetsresultaten er anders uitzien dan verwacht 

mag worden, zal het kind extra zorg en aandacht krijgen. De resultaten hiervan worden nauwkeurig 

gevolgd, getoetst en geregistreerd. Wie een bepaald vak of vakonderdeel moeilijk vindt, krijgt van de 

groepsleraar extra hulp en/of oefenstof. Dit kan bestaan uit extra materiaal, of werk dat in de plaats 

komt van het originele werk. Soms is dit huiswerk. Dit wordt vastgelegd in het groepsplan. De 

leerkracht krijgt hierbij ondersteuning van de IB-er. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. 

Soms heeft een kind moeite met leren omdat sociale of emotionele problemen een rol spelen. Ook 

hierbij wil onze school het kind hulp bieden om daar beter mee om te gaan. 

Zijn de problemen ernstig dan hebben we verder nog de volgende mogelijkheden: 

• Bespreken in de leerlingbespreking; leerkracht en IB-er 

• Bespreken met de ‘consultatiegever’ van Edux.  

• Bespreken in het ‘ondersteuningsteam’ van het samenwerkingsverband.  

Het komt voor dat ouders te kennen geven zelf een orthopedagoog uit te kiezen voor onderzoek van 

hun kind. Dit onderzoek komt voor eigen rekening van de ouders. Wanneer als resultaat hieruit komt 

dat een kind zeer specifieke hulp nodig heeft, kan door de school aangegeven worden dat zij niet in 

staat is déze te geven. In dat geval kunnen de ouders kiezen voor hulp door een extern RT leerkracht 

buiten de schooltijden (ook voor eigen rekening). Uiteraard kan de IB-er hierbij een rol spelen. 

Natuurlijk wordt ook aandacht besteed aan kinderen die juist opvallen door uitzonderlijk goede 

prestaties. Om te voorkomen dat zij zich gaan vervelen kan extra materiaal en opdrachten gebruikt 

worden waarmee aan hun behoeften wordt voldaan, binnen de methodes.  

De Peppel maakt gebruik van het computerprogramma Acadin. Dit is een interactief 

computerprogramma op diverse plusniveau’s die kinderen blijft uitdagen. Ook maken deze leerlingen 

gebruik van een weektaak met daarop extra uitdagende taken. 

 

 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiK_9unsY3dAhWGZVAKHTrFDcUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.timpaanonderwijs.nl/producten/acadin/&psig=AOvVaw1Yg4z_073LjvHirr_heyeN&ust=1535464542518608
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5.5 DE BEGELEIDING VAN LEERLINGEN NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS 

De overgang naar het voortgezet onderwijs is voor de leerlingen van groep 8 en hun ouders een grote 

stap, die heel zorgvuldig genomen moet worden. Vandaar dat we daar op De Peppel veel aandacht 

aan besteden. 

Door middel van een informatieboekje informeren we iedereen over de verschillende soorten 

voortgezet onderwijs. In januari en februari zijn de Open dagen op de verschillende scholen. Via 

school en middels de krant wordt iedereen hierover geïnformeerd.   

In januari/februari worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek over het advies van de school. 

Het keuzeadvies wordt gebaseerd op:  

➢ Het leerlingdossier (hoe heeft het kind zich de afgelopen jaren ontwikkeld)  

➢ De capaciteiten van het kind (wat kunnen we redelijkerwijs verwachten)  

➢ De motivatie  

➢ De interesses  

➢ Werkhouding 

➢ En natuurlijk ook:....de bevindingen van ouders en leerkracht zelf 

De ouders krijgen de benodigde inschrijfformulieren van de leerkracht. In mei/juni kan bericht van de 

nieuwe school verwacht worden. 

De leerkracht van groep 8 onderhoudt contacten met brugklascoördinatoren van de verschillende 

scholen voor voortgezet onderwijs. Vóór de scholen leerlingen aannemen, is er altijd overleg. Als de 

leerlingen eenmaal in het vervolgonderwijs zitten, worden we d.m.v. rapportlijsten op de hoogte 

gehouden van de vorderingen van onze oud-leerlingen.  

Van alle leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan, wordt een onderwijskundig rapport 

opgemaakt en opgestuurd. Dat geldt trouwens ook voor kinderen die tussentijds de school verlaten en 

naar een andere basisschool gaan. De Cito-eindtoets wordt  dit schooljaar op 16, 17 en 18 april 

afgenomen 

Op de Peppel is een protocol PO-VO aanwezig. 

5.6 HET ONDERSTEUNINGSTEAM 

De bijeenkomsten van het ondersteuningsteam staan in het teken van de leerlingenzorg. Het 

ondersteuningsteam bestaat uit een afgevaardigde van het samenwerkingsverband, eventueel 

aangevuld met specialisten, en de IB`er van de school. Om de hulp dichter bij huis te halen, vooral op 

het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling, kan er bijvoorbeeld een begeleider van het CJG 

(Centrum Jeugd en Gezin) aan het team toegevoegd worden. Er kunnen ook andere specialisten 

geraadpleegd worden.  
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5.7 GGD WEST BRABANT 

Om mogelijke problemen in het opgroeien op het spoor te komen worden kinderen op 5-6 jarige en 

op ca. 11-12 jarige leeftijd gezien door de afdeling Jeugd en Gezin van de GGD West Brabant. Daarbij 

wordt preventief gewerkt, dat wil zeggen, uit voorzorg. Jeugd en Gezin helpt bij het bewandelen van 

de juiste weg als er problemen zijn gesignaleerd.  

Vragenlijst voor ouders en leerkrachten 

Voor het onderzoek op school krijgt u een uitnodiging. Hierin wordt uitgelegd hoe het onderzoek in 

zijn werk gaat. U krijgt ook een vragenlijst met vragen over de ontwikkeling en gezondheid van uw 

kind. Deze lijst moet ingevuld worden, en kunt u per post aan de GGD West-Brabant terug sturen, of 

aan uw kind meegeven naar het onderzoek. Aan de kinderen van 11 jaar wordt ook gevraagd om een 

vragenlijst in te vullen, zij kunnen de ingevulde lijst meenemen naar het onderzoek. 

Ook de leerkracht vult een lijst in waarop hij/zij kan aangeven bij welke kinderen extra aandacht 

gewenst is. Hierbij wordt gevraagd of de afdeling Jeugd en Gezin hulp of advies kan bieden bij 

(ongeoorloofd) verzuim of problemen bij het functioneren op school. Hierbij kunt u denken aan 

bijvoorbeeld concentratieproblemen en gedragsproblemen in de sociale omgang. De signalering door 

leerkrachten is ingegeven vanuit de zorg van de leraar voor de gezondheid en het welzijn van leerling. 

Deze zorg zullen zij eerst met u bespreken voordat zij dit doorgeven aan de GGD.  

Het onderzoek 

De doktersassistente voert het onderzoek, de screening uit. Tijdens deze screening doet ze geen 

uitgebreid onderzoek, maar kijkt ze of er aanleiding is om nader onderzoek door de jeugdarts  of 

jeugdverpleegkundige te laten doen. Ze bekijkt daarvoor de vragenlijst en meet de lengte en het 

gewicht. Bij kinderen van 5-6 jaar worden ook standaard de ogen getest. Als daar aanleiding toe is, 

gebeurt dat ook bij de kinderen van  11 jaar. Op deze manier krijgt de doktersassistente een goede 

indruk van de ontwikkeling en gezondheid van uw kind. Gezien de aard van de screening is uw 

aanwezigheid bij het onderzoek niet nodig. Als u dat wilt kunt u er natuurlijk wel bij aanwezig zijn. U 

kunt dat aangeven bij ons afsprakenbureau (tel. 076-5282486).  

Na het onderzoek: resultatenformulier  

Na het onderzoek informeren we u per brief over de resultaten van het onderzoek. Eventueel volgt 

later een uitnodiging voor een spreekuur van de jeugdverpleegkundige of de jeugdarts.  

Informatiefolders voor ouders  

De GGD West-Brabant heeft voor ouders folders met informatie over verschillende onderwerpen. Als 

een folder voor u interessant kan zijn, geeft de doktersassistente die mee met de resultaatbrief. 

Sommige folders worden aan alle kinderen meegegeven.  

Zelf een afspraak maken voor het spreekuur 

Ook als uw kind buiten de onderzoeksgroep valt, kunt u met uw vragen terecht op het spreekuur bij 

de jeugdarts en/of de jeugdverpleegkundige. U kunt bellen voor een afspraak naar 076-5282486. Het 

eerstvolgende spreekuur kan plaatsvinden bij de GGD West-Brabant of op een externe locatie.  

Doorverwijzen naar het spreekuur door een leerkracht 

Als de leerkracht van uw zoon of dochter aanleiding ziet voor een onderzoek door een jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige, zal hij/zij dit doorgeven aan de GGD West-Brabant. De leerkracht zal dit altijd 

eerst met u overleggen.  
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Wilt u een afspraak maken met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige dan kunt u tijdens werkdagen 

terecht bij het afsprakenbureau: 

Openingstijden: 8.30-10.30 uur en 14.30-16.30  uur 

Tel.: 076-5282486 

e- mail: afsprakenbureauJGZ@ggdwestbrabant.nl 

Meer informatie over de gezondheid van kinderen vindt u op de website www.ggdwestbrabant.nl. 

 

5.8 LUIZENCONTROLE 

Het streven is om na een schoolvakantie een luizencontrole te houden bij alle groepen. Dit zal 

ongeveer 1,5 week na een vakantie zijn, omdat dan een eventuele besmetting goed te traceren is. 

Een paar ouders voeren deze controle uit. 

Als er bij uw kind hoofdluizen en/of neten worden gevonden, wordt er telefonisch contact met u 

opgenomen.  

Alle leerlingen uit die groep krijgen een brief/mail, zodat er thuis extra op gelet kan worden. Na 

ongeveer 2 weken vindt er in de desbetreffende groep een hercontrole plaats. Mocht u zelf hoofdluis 

ontdekken, geef dit dan altijd door aan de leerkracht van uw kind. Alleen door een goede 

samenwerking kunnen we het hoofdluisprobleem blijven bestrijden. 

5.9 OPVOEDINGSVRAGEN 

Opvoeden. Soms gaat het vanzelf, soms lukt het even niet. Maar vragen hebben we eigenlijk allemaal 

wel eens.  

• Mijn kind eet zo slecht 

• Het kost zo veel tijd, voor mijn kind ’s avonds eindelijk in bed ligt 

• Hoe kan ik mijn kind meer zelfvertrouwen geven? 

• Altijd die ruzies, hoe ga ik daar mee om? 

Met deze en nog veel meer vragen over opvoeden en opgroeien, kunt u bij het Centrum voor Jeugd 

en Gezin terecht. (www.cjgaltena.nl) 

5.10 VIDEO INTERACTIE BEGELEIDING 

In het kader van School Video Interactie Begeleiding (SVIB) kunnen video-opnames gemaakt worden 

in de groep van uw zoon/dochter.  

SVIB is een van de begeleidingsmethoden die op school gehanteerd kan worden om het onderwijs zo 

goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen.  

Het spreekt vanzelf dat de beelden alleen voor intern gebruik zijn en niet openbaar gemaakt zullen 

worden. Wanneer het gaat om uw zoon of dochter zal uiteraard vooraf uw toestemming worden 

gevraagd. In geval van vragen kunt u contact opnemen met de directeur. 

5.11 DOUBLEREN 

Het kan voorkomen dat bij een kind de leerresultaten en de ontwikkeling opvallend achterblijven bij 

die van de meeste klasgenoten. Wanneer dan speciale zorg niet toereikend is, kan in uitzonderlijke 

gevallen besloten worden te adviseren het kind nog een jaar in de dezelfde groep te laten blijven. Het 

kind wordt dan besproken in de leerlingbespreking en in het ondersteuningsteam. Wanneer in beide 

mailto:afsprakenbureauJGZ@ggdwestbrabant.nl
http://www.ggdwestbrabant.nl/
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geledingen het advies wordt ondersteund, worden de ouders hierover geïnformeerd. Voor het nieuwe 

schooljaar wordt met de ouders een afspraak gemaakt over extra hulp die nodig kan zijn en over 

vervolggesprekken om de ouders op de hoogte te houden. We gaan er echter in principe vanuit dat 

een leerling in 8 jaar de basisschool zal doorlopen. 

5.12 VERWIJZING NAAR SBO 

Ons uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk proberen leerlingen binnen onze eigen school op te 

vangen. Toch kunnen we soms tot de conclusie komen dat een leerling meer baat heeft bij 

doorverwijzing naar het Speciaal (basis)onderwijs. Een aanvraag wordt dan via het 

samenwerkingsverband gedaan bij de commissie voor toelaatbaarheidsverklaringen. Deze commissie 

bepaalt de toelaatbaarheid voor plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs. 

5.13 DYSLEXIE 

Als scholen van Stichting Uniek kunnen wij omgaan met leesproblemen en dyslexie, zonder dat we 

daar in principe een extern onderzoek voor nodig hebben of een dyslexieverklaring. In het ‘Protocol 

Leesproblemen en Dyslexie’ staat beschreven hoe wij handelen bij kinderen met leesproblemen. 

Mocht uw kind toch al op de basisschool in aanmerking komen voor een dyslexieverklaring dan moet 

het voldoen aan de eisen van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED). Een beperkt aantal kinderen komt 

in aanmerking voor een vergoed onderzoek naar dyslexie: 

• Uit het leerlingvolgsysteem van de school moet blijken dat het kind problemen ervaart met lezen en 

spelling. 

• De school heeft extra begeleiding geboden aan het kind op het gebied van lezen en spelling, maar de 

resultaten blijven uit. 

• De leerling scoort op de DMT minimaal 3 achtereenvolgende keren een V- 

• De leerling besproken is in consultatie/ondersteuningsteam 

Een aanvraag voor onderzoek kan dan opgesteld worden en ingediend bij de gemeente. Zij gaan 

bekijken of de leerling voor vergoed onderzoek, en behandeling, in aanmerking komt. Heeft u het idee 

dat bij uw kind dyslexie zou kunnen spelen, maar voldoet het niet aan de eisen voor vergoed 

onderzoek, dan is particulier onderzoek mogelijk. Dit houdt echter in dat ook de behandelingen voor 

eigen rekening zijn. 

Bij twijfel kunt u altijd advies vragen aan de intern begeleider.  
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6.  DE RESULTATEN VAN ONS ONDERWIJS 

Elk mens heeft eigen kwaliteiten. Dat geldt natuurlijk ook voor kinderen. 

Voor ons is elk kind uniek! Daar waar de ene persoon sterk kan zijn in talige kwaliteiten kan een ander 

iemand juist goed ontwikkeld zijn in ruimtelijk inzicht. Voor ons is het heel belangrijk te weten dat we 

de individuele capaciteiten van elke leerling op de goede manier hebben aangesproken om de 

ontwikkeling van het kind optimaal te laten zijn.  

De Cito-toetsen uit ons leerlingvolgsysteem en de Cito-eindtoets zijn meetpunten voor de 

(leer)resultaten van ons onderwijs. De score van de leerlingen van De Peppel  ligt op of boven het 

landelijk gemiddelde. Het blijkt dus dat onze aanpak resultaat oplevert. De leerlingen van De Peppel 

vinden hierbij een goede aansluiting bij de verschillende vormen van voortgezet onderwijs. Om u een 

beeld te geven van de uitstroom van ons onderwijs hieronder de uitstroom van leerlingen van het 

afgelopen 3 jaar. 

Uitstroom naar soort Voortgezet Onderwijs: 

 Schooljaar 
2015-2016 

Schooljaar 
2016-2017 

Schooljaar 
2017-2018 

VMBO 

leerwegondersteunend 

- - - 

VMBO basisberoepsger. 

leerw 

2 - 5 

VMBO breed (kader t/m TL) 7 5 4 

(VMBO) t/m  HAVO 6 7 3 

(HAVO) t/m VWO 6 12 6 

Totale uitstroom  21 24 22 

Omdat het onderwijs steeds in beweging is, gebruiken we de resultaten die we met de kinderen 

bereiken als uitgangspunt voor het werken aan nieuwe, verder liggende doelen. Zo proberen we ons 

doen en laten steeds beter af te stemmen op de vraag van het kind. 

7.  KWALITEITSZORG 

Wij verstaan onder kwaliteitszorg alle systematische activiteiten die het team van De Peppel 

onderneemt om de bestaande kwaliteit te behouden en waar mogelijk te verbeteren. De kwaliteit 

wordt op diverse punten gevolgd, gemeten en geborgd. Om hierbij de uniformiteit na te streven en de 

expertise van het hele team in te zetten zijn dit jaar volgens vast schema specifieke bijeenkomsten 

met het team gepland.  

Binnen een 2-wekelijks contactmoment stemmen de directeur en de IB.-er het beleid en ontwikkeling 

omtrent kwaliteitszorg af. Daarnaast vindt er op Stichtingsniveau overleg plaats waaraan alle 

directeuren, IB-ers en het College van Bestuur van Stichting Uniek deelnemen. 
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Daarnaast vindt er overleg plaats door de directeur en IB-er in het 

Samenwerkingsverband. 

Om de kwaliteit van de school goed te kunnen meten (en borgen) 

hanteren we het kwaliteitsinstrument WMK.  

 

 

 

8.  DE OUDERS / VERZORGERS 

 

8.1 DE BETROKKENHEID VAN OUDERS / VERZORGERS 

Wij vinden het belangrijk dat ouders/verzorgers daadwerkelijk betrokken zijn bij de ontwikkelingen op 

onze school. Daarom streven we naar ouderbetrokkenheid in de breedste zin van het woord. Dit houdt 

in dat ouders actief betrokken worden bij activiteiten die op school worden uitgevoerd.  

8.2 INFORMATIE AAN OUDERS 

Een goed contact tussen ouders en school vinden wij ontzettend belangrijk. Wij proberen zo 

transparant mogelijk te zijn over hoe wij werken en wat wij doen. Toch kan het gebeuren dat zaken 

niet helder zijn of om toelichting vragen. Wij stellen het dan ook op prijs als ouders contact hierover 

zoeken met de leerkracht of met de directeur. Als het gaat om het goede contact gaan wij uit van de 

gedachte: 

…Beter te veel gebeld…dan één keer uitgesteld!… 

Om de betrokkenheid te stimuleren stellen wij ons tot doel om de ouders goede informatie te geven.  

Hoe houden wij u op de hoogte? 

Peptalk  

Iedere twee weken  verschijnt een digitale nieuwsbrief. Hierin krijgt u de laatste informatie over 

actualiteiten, projecten en wetenswaardigheden over de school. Als u de nieuwsbrief niet ontvangt, 

graag een mail sturen naar info@depeppel.nl.  

Brieven 

Als het nodig is, kan tussentijds met een ouderbrief een mededeling gedaan worden. Deze brieven 

worden hoofdzakelijk via e-mail verstuurd.  

Rapport 

Uw kind ontvangt twee keer per jaar een rapport. Daarnaast kunt u het hele jaar door de resultaten 

van uw kind/ kinderen volgen in het Ouderportaal in Parnassys. Hiervoor ontvangt u een inlogcode. 

Naast de citoresultaten worden dit schooljaar ook de resultaten van de methode gebonden toetsen 

opengesteld. 

De leerlingen in groep 1 en 2 ontvangen een portfoliomap. 

mailto:info@depeppel.nl
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Oudergesprekken 

Hieronder heeft u  een overzicht van de gespreksmomenten. Natuurlijk zijn er buiten deze vaste 

momenten mogelijkheden om met de leerkracht over de ontwikkeling van uw kind te praten. U kunt 

dan hiervoor zelf een afspraak maken met de leerkracht. Mocht de leerkracht aanleiding zien om 

eerder met u in gesprek te gaan dan zal de leerkracht tussentijds contact met u opnemen. 

Kennismakingsgesprekken: week 36  

U bekijkt samen met de leerkracht wat de aandachtspunten voor uw kind/ kinderen zijn. 

Inloopmoment: Dinsdag 18 september 

U kunt met uw kind/ kinderen een kijkje komen nemen in de klas.  

Rapportgesprek 1 voor de groepen 1 t/m 7/ adviesgesprek groep 8: week 8 

U bekijkt samen met de leerkracht de voortgang van de aandachtpunten die aan het begin van het 

schooljaar zijn opgesteld en bespreekt samen de ontwikkeling van uw kind/ kinderen. 

Rapportgesprek 2: week 26 

Voor alle ouders die er behoefte aan hebben is er ook de gelegenheid om het laatste rapport met de 

leerkracht te bespreken.  

De kinderen van groep 7 en 8 mogen bij de gesprekken aanwezig zijn. Het is aan u als ouders van 

deze leerlingen om de keuze te maken of uw kind wel of niet bij het gesprek aanwezig is.  

Verjaardag in groep ½ 

De ouders van de leerlingen uit groep 1 en 2 mogen de verjaardag van hun kind in de klas vieren. 

Graag vooraf een afspraak maken met de betreffende leerkracht.  

Website 

Hierop  kunt u allerlei (actuele) informatie van school of klas vinden (www.depeppel.nl)  

8.3 INFORMATIE AAN GESCHEIDEN OUDERS 

Er zijn kinderen bij ons op school, waarvan de ouders gescheiden leven. Wij vinden het belangrijk om 

beide ouders goed te informeren over de ontwikkeling van hun kind of kinderen. Voorwaarde is 

natuurlijk wel dat ouders kenbaar maken aan de leerkracht indien zij ook beiden afzonderlijk 

geïnformeerd wensen te worden. Deze informatie wordt in tweevoud aan het kind meegegeven. Als 

één van de ouders dit anders wil, kan hij of zij contact opnemen met de leerkracht. Hierbij wordt 

aangegeven dat voor een ouderavond beide ouders worden uitgenodigd voor een gezamenlijk 

gesprek. Alleen in bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken. Het originele rapport wordt aan 

het kind verstrekt en het kind krijgt een kopie mee als één van de ouders op een ander adres woont. 

Alle overige informatie wordt aan het kind in enkelvoud meegegeven.  

In het belang van uw kind(eren) nemen we graag kennis van de inhoud van het ouderschapsplan. 

Deze informatie kan eventueel bij het kennismakingsgesprek aan de directeur verstrekt worden.  

8.4 OUDERACTIVITEITEN 

Op onze school is ouderhulp op velerlei gebied: 

• helpen bij leer- en gezelschapspelletjes 

• helpen als leesouder 

http://www.depeppel.nl/
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• helpen bij de organisatie van ouderavonden 

• helpen bij allerlei onderhouds- of opknapwerk 

• helpen bij creatieve doe-ochtenden bv. met Kerstmis 

• helpen bij lessen (bv. bij handvaardigheid of techniek) 

• versieren van de school 

• helpen als “rijd” ouder bij een buitenschoolse activiteit  
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8.5 OUDERVERENIGING 

De Peppel heeft een Oudervereniging. Een groep ouders vormt het bestuur. Dit bestuur probeert een 

zo goed mogelijk contact tussen de school en de ouders te onderhouden. 

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en de penningmeester.  

Alle leden van dit bestuur worden gekozen en hebben een zittingsperiode van 3 jaar. Een lid is 

maximaal één keer herkiesbaar voor nog een periode van 3 jaar. De eventuele vacatures worden 

jaarlijks kenbaar gemaakt via de Nieuwsbrief van de school. De oudervereniging heeft vooral een 

ondersteunende en organiserende taak.  

De oudervereniging vraagt per jaar een ouderbijdrage voor de buitenschoolse activiteiten (zoals 

Carnaval, Kerstontbijt, laatste schooldag).  De ouderbijdrage is dit jaar  € 15,00. Daarnaast wordt een 

bijdrage gevraagd in de kosten van het schoolreisje van € 25,00. Ook wordt een extra bijdrage 

gevraagd voor het schoolverlaterskamp. E RESULTATEN VAN ONS ONDERWIJS 

8.6 MEDEZEGGESCHAPSRAAD 

De leden van de medezeggenschapsraad, drie gekozen ouders en drie leerkrachten, hebben de 

formele bevoegdheid invloed uit te oefenen op het beleid van de school. Van beide geledingen gaat 

een vertegenwoordiger naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Stichting Uniek. De 

taken en de bevoegdheden van de MR en de GMR zijn vastgelegd in een reglement. De MR kan de 

directie en de GMR kan het bestuur gevraagd en ongevraagd voorstellen doen, standpunten bekend 

maken en adviezen geven. In veel gevallen is instemming of advies van de MR of de GMR vereist 

voordat een besluit genomen kan worden over beleidsvoornemens. Instemming is nodig met o.a. 

zorgplan, schoolplan en schoolgids. 

8.7 GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

Vanuit de MR heeft een vertegenwoordiger van de MR en één van beide leerkrachten zitting in de 

GMR. De GMR kan het bestuur gevraagd of ongevraagd, advies geven en heeft ook weer volgens 

wettelijk vastgestelde regels instemmingsrecht bij een aantal zaken die belangrijk zijn voor alle 

scholen onder het bestuur, zoals de sollicitatieprocedure voor leerkrachten. 
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9.  TUSSENSCHOOLSE OPVANG 

Er is op school gelegenheid om tussen de middag over te blijven. Het overblijven geschiedt onder 

toezicht van een vast overblijfteam van 5 personen. Het team begeleidt en helpt  uw kind volgens 

vaste regels, wat de veiligheid van de kinderen ten goede komt.  

Overblijvers nemen zelf iets te drinken mee. Na het eten mogen de kinderen onder toezicht spelen. Zij 

mogen niet van school weggaan. Wij verwachten van leerlingen dat zij zich ook tijdens het overblijven 

houden aan de regels die door het overblijfteam (in samenspraak met de directeur) gesteld worden. 

Indien een leerling zich misdraagt, wordt er een officiële waarschuwing gegeven. Hiervan worden de 

ouders/verzorgers schriftelijk op de hoogte gebracht. Een  derde officiële waarschuwing houdt tevens 

in dat de leerling niet meer toegestaan wordt om over te blijven. Het is belangrijk om ook tijdens het 

overblijven het klimaat en de veiligheid van alle deelnemende kinderen te waarborgen. 

Betalingen voor het overblijven moeten altijd digitaal overgemaakt worden op een aparte rekening 

voor de tussenschoolse opvang. Dit betekent dus dat u geen contant geld meer kunt meegeven voor 

het overblijven.  

U dient vooraf de overblijfbeurten per kind in te kopen door € 17,50 of € 35,00 (10 of 20 

overblijfbeurten) over te maken op Rabobankrekeningnummer: NL95 RABO 0137 5629 69 ten 

name van Stichting Uniek t.b.v. overblijfgeld en de naam van het kind en de groep waarin uw 

zoon/ dochter zit.  Ook als u meerdere kinderen heeft die overblijven dient u pèr kind het bedrag 

over te maken. 

Als uw kind onverwachts overblijft, maar u niet in het bezit bent van een overblijfkaart, dan kunt u het 

tegoed van € 2,00 z.s.m. op bovengenoemde rekening overmaken. Het aan- en afmelden blijft 

hetzelfde: Als uw kind(eren) incidenteel overblijven moet u dat op de gewenste dag melden bij de 

overblijf coördinator via een appje: 06-30208263  

In het schooljaar 2019-2020 starten we met een continurooster. Alle kinderen blijven dan tussen de 

middag op school op alle dagen, behalve op woensdag.  

Als u nog vragen heeft kunt u altijd contact opnemen met de school: 0416-391148. 
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10.  BUITENSCHOOLSE OPVANG 

Naast de mogelijkheid om gebruik te maken van gastouders, biedt ook Kinderdagverblijf Hoppas 

buitenschoolse opvang aan.  

De kinderen die hier gebruik van maken worden na school door begeleiding van Hoppas opgehaald. 

Zij blijven tot die tijd op school onder toezicht van de Peppel. Hierover zijn onderlinge afspraken 

gemaakt met de leiding van Hoppas.  
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11.  KLACHTEN / RECHTEN / PLICHTEN 

 

11.1 ANTI AGRESSIE PROTOCOL 

Veiligheid op scholen vinden we allemaal belangrijk. U vindt het van groot belang dat uw kind zich 

veilig voelt op onze school. Van De Peppel kunt u verwachten dat de school op een respectvolle en 

professionele manier omgaat met u èn uw kind. Daarnaast is het ook belangrijk dat alle medewerkers 

van De Peppel zich veilig en gerespecteerd voelen in de omgang met u, uw kind en met elkaar.  

U kunt verwachten dat de school meer doet dan alleen maar lesgeven. De school hanteert daarom 

ook een protocol hoe om te gaan met elkaar, zoals hierboven beschreven. 

Tevens hanteren wij, net als de andere scholen van Stichting Uniek de volgende gedragscode: 

1. Ouders en medewerkers tonen elkaar respect. 

2. Ouders en medewerkers hanteren fatsoenlijk taalgebruik. 

3. Ouders en medewerkers treden niet agressief op. 

4. Wanneer er een conflict is, werken ouders en medewerkers mee aan het zoeken naar het vinden van 

een oplossing. 

Alleen als zowel ouders, leerlingen en medewerkers zich gezamenlijk inspannen kunnen wij met elkaar 

bereiken dat we een veilige school zijn. 

11.2 PROTOCOL INTERNE KLACHTAFHANDELING 

Vanzelfsprekend streven we een goed contact na met u als ouder. Onverhoopt kan het toch gebeuren 

dat een en ander niet naar uw wens is verlopen. Hiervoor zijn klachtenregelingen opgesteld. 

Als er onverhoopt toch klachten zijn vindt er een adequate afhandeling plaats. In eerste instantie vindt 

de klachtbehandeling plaats binnen de school. Volgens afspraken, vastgelegd in het protocol “interne 

klachtafhandeling”, wordt het bestuur ingeschakeld.  

In onderstaande gevallen kan het intern klachtenprotocol gebruikt worden.  

1. Klachten aangaande communicatie, begeleiding en schoolbeleid. 

2. Klachten aangaande agressie, geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en  ander 

ongewenst gedrag. 

Behandeling van klachten vindt eerst intern plaats en kan bij een niet bevredigend resultaat 

uiteindelijk daarna bij de klachtencommissie van de Stichting Uniek plaatsvinden. Alle scholen onder 

het bevoegd gezag hebben aansluiting bij de Klachtencommissie voor het Katholiek 

Basisonderwijs te Den Haag 070-3861697  
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Een klacht aangaande communicatie, begeleiding en schoolbeleid ……. 

kan bij de contactpersoon voor klachten of de externe vertrouwenspersoon vermeld worden, en wordt 

allereerst met de aangeklaagde besproken. Het is mogelijk (en soms zelfs wenselijk) om bemiddeling 

te vragen wanneer dit nodig is.  

Indien dit overleg niet leidt tot een bevredigend resultaat, dan wordt de klacht ingediend bij de direct 

leidinggevende van de aangeklaagde. De leidinggevende neemt de klacht in behandeling volgens 

toepassing van het principe van ‘hoor en wederhoor’ van de betrokkenen. Indien ook dat niet leidt tot 

een bevredigende oplossing, dan wordt de klacht bij het bevoegd gezag ingediend. Indien ook daar de 

klacht niet naar bevrediging wordt afgehandeld, kan de klager zich via de formele route wenden tot 

de klachtencommissie van de Stichting Uniek.  

De klachtenregeling hiervoor is op te vragen bij de school. 

 

Een klacht aangaande agressie, geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en ander 

ongewenst gedrag ……. 

wordt altijd gemeld bij de vertrouwenspersoon. Per locatie heeft de school één of meer 

contactpersonen voor klachten aangewezen. Deze kunnen de klager in contact brengen met de 

vertrouwenspersoon.  

Deze vertrouwenspersoon neemt, na daartoe te zijn gevraagd door de klager, alleen of samen met de 

klager contact op met de leidinggevende van de aangeklaagde ter afhandeling van de klacht. In dit 

gesprek wordt de klacht ingediend en wordt met name gesproken over de te ondernemen acties: 

 - wie moet verder geïnformeerd worden?,  

 - is er een rol voor de vertrouwensinspecteur, vertrouwensarts, politie?  

De leidinggevende neemt de klacht in behandeling. Locatiedirecteuren melden klachten in deze 

categorie altijd aan het bestuur. Indien de klacht een locatiedirecteur betreft moet het bestuur worden 

benaderd. 
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11.3 DE SCHOOLCONTACTPERSOON VOOR KLACHTEN EN DE 

VERTROUWENSPERSOON 

De schoolcontactpersoon voor klachten en de vertrouwenspersoon. 

Voor wie? 

De schoolcontactpersonen en de vertrouwenspersoon zijn er voor iedereen die met de school te 

maken heeft. Dus leerlingen, ouders, leerkrachten, maar ook onderwijsondersteunend personeel en 

stagiaires kunnen, wanneer het nodig is, terecht bij de schoolcontactpersoon of vertrouwenspersoon. 

Eerst zelf proberen 

Wanneer er een probleem ontstaan is, dan is overleg met de betrokkene de eerste stap die gezet 

moet worden. Misschien is diegene zich er nog niet bewust van dat er een probleem is, of heeft hij/zij 

zich niet gerealiseerd dat het zo’n belangrijk punt is. Of….. misschien is er wel sprake van een 

misverstand. Het is belangrijk dat de klager in een eerste toenadering niet beschuldigend te werk 

gaat, maar rustig uitlegt met voorbeelden wat (voor hem/haar) het probleem is. 

Wanneer de schoolcontactpersoon of vertrouwenspersoon inschakelen? 

Als het overleg met de betrokkene te weinig oplevert; als de klager geen gehoor vindt en ook geen 

hulp vindt bij een leerkracht/collega/directie om naar de betreffende persoon toe te stappen of als de 

klacht te maken heeft met ongewenst gedrag, dan kan de klager terecht bij de schoolcontactpersoon 

of de vertrouwenspersoon.  

Wat wordt bedoeld met ongewenst gedrag? 

Als er sprake is van ongewenst gedrag, kan het te moeilijk zijn om rechtstreeks contact op te nemen 

met de betrokkene. Bij ongewenst gedrag kan gedacht worden aan: (seksuele) intimidatie; racisme; 

agressie en geweld (verbaal en/of fysiek); diverse vormen van pesten; andere zaken die leren of 

werken onaangenaam of onmogelijk maken. 

Wat doen de schoolcontactpersonen / vertrouwenspersoon? 

o luisteren naar de klacht; 

o helder krijgen waar het om gaat; 
o nagaan of geprobeerd is de klacht(en) met alle betrokkenen op te lossen; 

o in geval van ongewenst gedrag zal de contactpersoon doorverwijzen naar de 
vertrouwenspersoon; 

o samen eventueel zoeken naar bevredigende mogelijkheden om de klacht aan te 

pakken. Dit kan zijn het eventueel verwijzen of opvang regelen of het begeleiden bij 
het indienen van een klacht. 

o tenslotte zal de schoolcontactpersoon/vertrouwenspersoon zich op de hoogte stellen 
of de aanleiding van de klacht daadwerkelijk is weggenomen. 

De schoolcontactpersoon en de vertrouwenspersoon kunnen dus beiden als eerste aanspreekpunt 

dienen. De schoolcontactpersonen en/ of vertrouwenspersoon zullen zich hierbij discreet, objectief en 

onafhankelijk opstellen. Zij zijn voor de uitvoering van hun taak verantwoording verschuldigd aan het 

bevoegd gezag.  

Voor de vertrouwenspersoon van de Stichting Uniek geldt dat hij geen aangifte- of meldplicht heeft. 

Wie? 

Bij een klacht kan de klager kiezen of hij/zij naar de schoolcontactpersoon van de school wil gaan of 

naar de vertrouwenspersoon van de Stichting Uniek.  
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Hiervoor kunt u terecht bij: 

• De schoolcontactpersoon voor klachten op onze school 

o Juf Ilona Francken-Dudycz (1e aanspreekpunt) 

o Cisca van der Pluijm 0416-391148 
 

• De vertrouwenspersoon van de Stichting Uniek  is te bereiken bij 

o GGD West-Brabant/Breda 
Doornboslaan 225-227 

4816 CZ Breda 

o 076-5282241 (Bereikbaar op alle schooldagen van 08.30 uur 17.00 uur) 
 

“Stichting Uniek” 

Wilhelminalaan 11d 

4941JG Raamsdonksveer 

Postadres: Postbus 122 

4930 AC Geertruidenberg 

telefoon: 0162-510262 

Stichting Uniek is aangesloten bij de: 

Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs 

Postbus 82324          

2508EH Den Haag     

070-3861697 

11.4 SCHORSEN EN VERWIJDEREN 

Op alle scholen van Stichting Uniek is een “protocol schorsen en verwijderen van leerlingen” 

aanwezig.  

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag van een leerling, waarbij 

psychisch en/of lichamelijk letsel aan derden is toegebracht.  

Voorbeelden hiervan zijn: 

• Negeren van schoolregels 

• Ernstig verstoren van rust of veiligheid 

• Ernstig wangedrag zoals bedreiging, mishandeling of diefstal 

• Verstoorde relatie tussen leerling en school en/of ouders en school 

 

Het protocol is door ouders/verzorgers in te zien. 

11.5 VERVANGING BIJ AFWEZIGHEID VAN EEN LEERKRACHT 

Op onze school is de vervanging bij afwezigheid of ziekte van een leerkracht als volgt geregeld. 

a. Bij een ziektemelding zal de directeur eerst proberen te beoordelen hoe lang een vervanging 

noodzakelijk zal zijn. 

b. We benaderen als eerste de eventuele eigen vervangers (inclusief deeltijders). 

c. Als dit niet lukt, zullen we op een andere manier moeten proberen om tot een goede oplossing te 

komen: 
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• Verschuiven binnen de school. Als er b.v. wel een onderbouwvervanger beschikbaar is, gaan we intern 

wisselen. 

• Externe vervanging regelen via het Vervangingsbureau. Hierbij zal getracht worden zoveel als mogelijk 

is, gebruik te maken van dezelfde vervangers. 

• Eventueel kunnen we de verantwoordelijke leerkracht van een LIO-stagiaire in de betreffende groep 

plaatsen. 

• Overname door de Onderwijsassistent, onder toezicht van een bevoegde leerkracht. 

• Daarnaast kunnen we denken aan een stagiair(e) die we, in incidentele gevallen, onder 

verantwoordelijkheid van de directie, voor een groep kunnen plaatsen. 

• De groep verdelen over andere groepen als dit redelijkerwijs mogelijk is.  

Geeft het voorafgaande geen oplossing, dan zullen we de betreffende groep naar huis moeten sturen. 

Er is geen meldingsplicht meer om afwijkingen van het jaarrooster te melden bij de 

onderwijsinspectie. De inspectie gaat er wel van uit dat we onze uiterste best hebben gedaan om de 

leerlingen zo goed mogelijk op te vangen en de ouders voldoende hebben ingelicht. In principe zullen 

we dit de eerste dag niet kunnen doen, omdat we de ouders schriftelijk op de  hoogte moeten stellen 

van de ontstane situatie.  

Voor leerlingen die geen opvang hebben, moeten we de opvang op school zelf regelen. 

11.6 ZIEKMELDEN EN VERZUIM 

Wij vragen u vriendelijk uw kind tijdig ziek te melden.  

Op school wordt één keer per dag een presentielijst bijgehouden. Wanneer uw kind ziek is, wilt u dit 

dan tijdig voor schooltijd melden. Dit kan telefonisch gebeuren. U kunt hiervoor vanaf 8.10 uur 

contact zoeken met de school via telefoonnummer 0416-391148 of door middel van een briefje. 

Het is prettig als u dan meteen vermeldt in welke groep uw kind zit . 

Een vriendelijk verzoek: probeer afspraken bij huisarts, tandarts e.d. zoveel mogelijk buiten schooltijd 

te maken. 

11.7 LEERPLICHT EN VERLOF 

Indien uw zoon of dochter om één of andere reden vrij van school wenst te hebben (bijv. bezoek arts) 

verzoeken wij u vriendelijk dit tijdig aan de desbetreffende leerkracht of aan de directie van de school 

te melden.  

Bijzonder verlof  voor bijv. familieomstandigheden mag uitsluitend door de directie worden verleend. 

Deze mag in zeer beperkte mate verlof verlenen. Hierbij gelden voor haar de wettelijke kaders die 

gesteld worden door de leerplichtwet. (Een aanvraagformulier is op de website te downloaden). 

Bijzonder verlof is mogelijk als de volgende omstandigheden zich voordoen:  

• 12½- of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: 1 dag  

• 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van grootouders: maximaal 1 dag  

• 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: 1 dag  

• ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad van het kind: duur in 

overleg met directeur  

• overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de 4e graad van het kind: duur in overleg met de 

directeur  

• verhuizing van gezin: 1 dag  

• sommige religieuze feesten: in overleg met de directeur. 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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(bovenstaande dus aanvragen bij de directie en bij voorzienbare omstandigheden ruim van tevoren) 

Bij de volgende omstandigheden wordt géén bijzonder verlof gegeven: 

• activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp 

• vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties (ook in geval van speciale aanbiedingen in het 

laagseizoen bijvoorbeeld)  

• eerder vertrekken of later arriveren vanwege (verkeers)drukte  

• familiebezoek in het buitenland  

Voor alle vormen van bijzonder verlof moet een aanvraagformulier worden ingevuld. Dit kunt vinden 

op de website of verkrijgen via de leerkracht. 

11.8 SCHOOLVERZEKERING 

Stichting Uniek heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en 

een aansprakelijkheidsverzekering.  

Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen; 

personeel; vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een 

ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten 

gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt 

(bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. 

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn 

(bestuursleden; personeel; vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig 

handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand. 

1) De school of het schoolbestuur is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de 

schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade 

die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij 

veel mensen, maar berust op een misverstand. De school is alleen aansprakelijk en daarmee 

schadevergoedingsplichtig wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de 

school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er 

schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid van de kant van de school. 

Een voorbeeld daarvan is schade aan een bril tijdens de gymnastiekles; die schade valt niet onder de 

aansprakelijkheidsverzekering, en wordt (dan ook) niet door de school vergoed.  

2) De school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen 

(of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en 

laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde 

activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de 

ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere 

aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. 

 

Vrijwilligerswerk op De Peppel 

Voor iedere vrijwilliger die ondersteuning biedt (bijv. op onze school) heeft de gemeente Werkendam 

twee verzekeringspakketten afgesloten (basispolis en pluspolis, die de risico’s van vrijwilligerswerk zo 

goed mogelijk afdekken). Onder het verzekeringspakket vallen o.a. ongevallen- en persoonlijke 

eigendommen verzekering voor vrijwilligers, aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers en voor 
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rechtspersonen.  

Heeft u schade dan kunt u een schadeformulier van de gemeentelijke website downloaden 

(www.werkendam.nl). Hierbij kunt u ook verdere informatie vinden.  

Vervolgens kan de claim digitaal naar de gemeente worden gestuurd 

 

 

11.9 PRIVACY / FOTO’S / MOBIELE TELEFOONS 

Op onze school laten wij u met foto`s en video`s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden 

gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en in de 

lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto`s (en soms in video`s) te zien zijn. Foto`s kunnen 

getoond worden: 

• op de website (www.depeppel.nl) 

• in de nieuwsbrief, schoolgids en jaarkalender. 

• op klasbord 

• in plaatselijke of regionale krant 

Daarnaast worden door een erkend fotograaf ook jaarlijks individuele foto`s en een klassenfoto 

gemaakt. 

We gaan zorgvuldig om met foto`s en video`s en plaatsen geen foto`s waardoor leerlingen schade 

kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto`s en video`s geen namen van leerlingen. 

In het kader van de wet op privacy vragen wij door middel van een formulier uw toestemming voor 

het gebruik van foto`s en video`s van uw zoon/dochter.  

Gezien de vele mogelijkheden (zoals beeld- en geluidsopname) van de mobiele telefoon en overige 

geluidsdragers (bijv. Ipod, MP3), is het de kinderen niet toegestaan een mobieltje of andere 

geluidsdragers op school bij zich te dragen en te gebruiken. Als kinderen dringend (naar oordeel van 

leerkracht of directie) moeten telefoneren dan kunnen ze gebruik maken van de telefoon van school. 

11.10 PERSOONSREGISTRATIE 

Bij aanmelding van uw kind wordt u gevraagd om op het aanmeldingsformulier 

12.  MEDICIJNGEBRUIK 

Soms komt het voor dat kinderen langdurig medicatie tijdens schooltijden moeten gebruiken. Hiervoor 

verwijzen naar het protocol “Medicijnen op school/medische handelingen”. Dit protocol kunt u op 

school inzien en zo nodig wordt u gevraagd dit te ondertekenen.  U kunt hiervoor contact opnemen 

met de IB-er of de directeur. 

Alle medicijnen worden door de leerkracht beheerd. Ook een pijnstiller als bv. paracetamol wordt 

alleen aan kinderen verstrekt na overleg met de ouders. 

 

http://www.werkendam.nl/
http://www.depeppel.nl/
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http://www.google.nl/imgres?q=kindermedicijnen&um=1&hl=nl&sa=N&rls=com.microsoft:nl:IE-SearchBox&rlz=1I7GGLL_nl&biw=1280&bih=856&tbm=isch&tbnid=z6qx0roL-0g-OM:&imgrefurl=http://www.medicalfacts.nl/2008/04/18/kindermedicatienl-online/&docid=TWJSix2-iaaK8M&itg=1&w=195&h=71&ei=2fhVTpbIDoTqOZ_l5IsM&zoom=0
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13.  SCHOOLTIJDEN / VAKANTIES / VRIJE DAGEN 

 

13.1 SCHOOLTIJDEN 

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag v.m.   8.45 – 12.15 uur 

 n.m. 13.15 – 15.15 uur 

woensdag v.m.   8.45 – 12.15 uur 
 

Groep 1 en 2 Vrijdagmiddag vrij 
 

Groep 3 en 4  Vrijdagmiddag naar school 

In de ochtend is er vanaf 8.30 uur surveillance op het schoolplein. In de middag vanaf 13.00 uur. 

Vanaf deze tijden kunnen de leerlingen zich op het schoolplein verzamelen.  

Vijf minuten voor aanvang van de lessen gaat de bel (08.40 en 13.10 uur). De kinderen worden door 

de juf onderaan de grote buitentrap opgehaald om naar binnen te gaan, zodat ook daadwerkelijk om 

08.45 en 13.15 uur de lessen kunnen beginnen. 

Iedereen die met de fiets komt is verantwoordelijk voor de eigen fiets. Zet de fiets daarom in de 

fietsenstalling op slot. Op de speelplaats mag niet gefietst worden. 

Te laat komen: 

Komen de kinderen later naar school (door bijv. bezoek specialist) dan zult u bij de voordeur moeten 

bellen. 

Te laat komen zonder duidelijke reden wordt geregistreerd op de absentielijsten die dagelijks worden 

bijgehouden. Indien dit te laat komen regelmatig voorkomt, wordt dit door de leerkracht met de 

ouder(s)/verzorger(s) besproken. Indien er geen verbetering optreedt, zal een gesprek met de 

directeur volgen. Mocht hierna de situatie ongewijzigd blijven dan zal de directeur dit verzuim melden 

bij de leerplichtambtenaar. 

13.2 VAKANTIETIJDEN 

Herfstvakantie:   15 t/m 19 oktober 2018 

Vrijdagmiddag: 21 december 2018 (middag voor de kerstvakantie) 

Kerstvakantie:   24 december t/m 4 januari 2019  

Carnavalsvakantie:   4 maart t/m 8 maart 2019 

Tweede Paasdag:     22 april 2019 

Koningsdag: 27 april 2019 
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Meivakantie:    22 april t/m 3 mei 2019 

Hemelvaart: 30 mei + 31 mei 2019 

Tweede Pinksterdag:     10 juni 2019 

Vrijdagmiddag: 5 juli 2019 (middag voor de zomervakantie) 

Zomervakantie:    8 juli t/m 16 augustus 2019 

13.3 STUDIEDAGEN 

Op onderstaande data zijn de leerlingen in verband met een studie- dag, ochtend of middag van de 

leerkrachten vrij: 

3 september 2018 Maandagmiddag vrij 

24 oktober 2018 Woensdagochtend vrij 

4 februari 2019  Maandagmiddag vrij 

11 april 2019 Donderdagmiddag vrij 

29 mei 2019  Woensdagochtend vrij 

7 juni 2019 Vrijdagmiddag vrij 

 

14.  SCHOLING MEDEWERKERS 

De maatschappij verandert, een goede school verandert mee. Leerkrachten moeten dus voortdurend 

aan de eigen professionaliteit blijven werken. Jaarlijks wordt op De Peppel besproken welke 

leerkrachten (individueel) een cursus gaan volgen en welke scholing in teamverband voor ons nuttig is 

om op de hoogte te blijven. De totale scholing is in een nascholingsplan vastgelegd. 
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15.  EXTERNE CONTACTEN 

GGD 

De jeugdarts en de jeugdverpleegkundige dragen de zorg voor systematisch onderzoek. Zie verder 

hoofdstuk 5.8. 

 

Collega Scholen 
Eénmaal per 3 weken komen de directeuren van de scholen ressorterend onder Stichting Uniek bij 

elkaar in het directeurenoverleg om gemeenschappelijke zaken te bespreken. 

Zes maal per jaar komen de directeuren van de scholen uit de Gemeente Werkendam bijeen met 

dezelfde bedoeling. Tevens komen een aantal keren per jaar de directeuren van de scholen uit Dussen 

bijeen om zaken af te stemmen en gemeenschappelijke zaken te bespreken. 

Plaatselijke instanties 
Binnen Dussen werken we waar mogelijk samen met de parochie, de andere scholen, de bibliotheek 

en de peuterspeelzaal. 
 

Opleidingsinstituten 

Door zowel de Hogeschool Brabant, Fontys Hogeschool en vele andere aanbieders worden we op de 
hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen en nascholing. Regelmatig volgen leerkrachten hier een 

nascholingscursus. 
 

Sponsoring 

Voor de normale schoolkosten wordt geen beroep op sponsoring gedaan. Commerciële instellingen 
zijn tot op heden alleen benaderd voor een bijdrage in de kosten van de schoolkalender. 

16.  NAMENLIJST 

Voor calamiteiten buiten de schooltijden (die niet tot de volgende dag kunnen wachten) kunt u 

contact opnemen met de directeur. De telefoonnummers staan onderstaand vermeld. 

Directeur : 
Cisca van der Pluijm 

Tel.: 0416-391148 (De Peppel). 

GSM : 06-40519782 (privé mobiel uitsluitend voor dringende zaken).  
Tel. : 0162-693456(privé-nummer thuis indien mobiel niet bereikbaar en uitsluitend voor dringende 

zaken) 
 

Overblijfteam: 

Mevr. Nelly Smits 
Mevr. Leny Vorstenbosch 

Mevr. Diny van Wijngaarden 
Myrthe van der Sluijs (06-30208263) 

 
Raad van Toezicht  
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Dhr. C.M.A. Geelhoedt, voorzitter  

Secretariaatsadres: 
Stichting Uniek, Postbus 122, 4930 AC Geertruidenberg,Tel: 0162-510262 

 
College van Bestuur Dhr. Peter Hendrix, Voorzitter College van Bestuur Stichting Uniek. 

Postbus 122, 4930 AC Geertruidenberg, tel. 0162-510262. 

Medezeggenschapsraad 

Oudergeleding:  

Mevr. Mary Bisschop 

Dhr. Ben de Rooij  

Dhr. Bartje de Gouw 

Schoolte Personeelsgeleding: 

Juf Ilona Francken  

Juf Kim Peters 

Juf Laura Tabak  

 

Schoolteam: Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad: 

Oudergeleding:       Dhr. Ben de Rooij  

Schoolteam: Personeelsgeleding: Juf Kim Peters  

 

Oudervereniging 

Het bestuur van de oudervereniging bestaat op dit moment uit: 

• Jacintha van Horssen, voorzitter 

• Bonnie Schalken 

• Ewa Ofariowisz  

• Saskia Leeggangers, penningmeester 

• Nicole Kuntzel 

• Jolanda Blieck 

• Janneke de Graaf 

• Dolly Schelle 

 

GGD: 

GGD Almkerk. Tel.: 0183-401013 

Gezondheidsvoorlichter: Dhr. Han Franken, GGD Breda. tel.: 076-5282000 

Vertrouwenspersoon: Dhr. J. Bemelmans, GGD Breda. tel.: 076-5282241 

Klachtencommissie 

Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs  

Mevr. Mr. A.R. ten Berge, secretaris 

VBKO, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag  

Tel.:070-3562827 

Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt 

vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief). 

Advies en Meldpunt Kindermishandeling: tel: 076-5146323 
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Inspectie van het Onderwijs 

info@owinsp.nl 

www.onderwijsinspectie.nl 

Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis) 

 

Jeugdgezondheidszorg door de GGD West-Brabant 

Uw partner bij de gezonde groei en ontwikkeling van kinderen van 0-18 jaar  

U wilt het beste voor uw kind: dat het gezond en gelukkig is, voor zichzelf opkomt en verstandige 

keuzes maakt. GGD West-Brabant helpt u daarbij zodat uw kind gezond en veilig opgroeit. Onder het 

motto ‘ieder kind in beeld’ zet de GGD West-Brabant zich dagelijks in met extra aandacht voor 

kinderen of gezinnen die dat nodig hebben. 

Publieke gezondheid 

Vanuit de Wet Publieke Gezondheid is de GGD West-Brabant in uw gemeente verantwoordelijk voor 

de jeugdgezondheidszorg van kinderen van 0-18 jaar. Wij zetten ons dagelijks in om eventuele 

gezondheidsproblemen en –risico’s zo snel mogelijk op te sporen en zo veel mogelijk te beperken. In 

nauwe samenwerking met school, houden wij zicht op de lichamelijke, geestelijke en emotionele 

ontwikkeling van kinderen en jongeren in West-Brabant. Zo ook op de gezondheidssituatie van uw 

kind. 

Gezondheidsonderzoeken 

Dat zicht op de West-Brabantse gezondheidssituatie houden we onder andere via 

gezondheidsonderzoeken. Op de basisschool zien we alle kinderen van 5-6 jaar en van 10-11 jaar. In 

de tweede klas van het voorgezet onderwijs vindt het laatste gezondheidsonderzoek plaats. U hoort 

vooraf dat er een gezondheidsonderzoek plaatsvindt, hiervoor wordt uw kind uit de klas gehaald. De 

uitkomsten van ieder onderzoek sturen wij u per post toe. De resultaten noteren wij ook in het 

Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg van uw zoon of dochter. Het kan zijn dat wij u en uw kind 

uitnodigen voor een vervolgafspraak op de GGD.  

In het kalenderjaar 2017 zien wij de kinderen geboren in 2006 en 2011 en in het kalenderjaar 2018 

zien wij kinderen geboren in 2007 en 2012. Bij het gezondheidsonderzoek 5-6 jarigen ontvangen 

ouders een vragenlijst en bij het gezondheidsonderzoek 10-11 jarigen ontvangen zowel ouders als 

jongere apart een vragenlijst. 

Wat doen we tijdens het onderzoek?  

Het onderzoek vindt plaats op school of, indien uw school geen ruimte tot haar beschikking heeft, op 

de GGD. Vindt het onderzoek op school plaats, dan hoeft u hierbij niet aanwezig te zijn. Vindt het 

onderzoek op de GGD plaats, dan nodigen we u uit om samen met uw zoon of dochter om langs te 

komen.  

Voordat de onderzoeken beginnen op school, legt de medewerker van de Jeugdgezondheidszorg in de 

klas uit wat zij gaat doen.  Tijdens het onderzoek controleert zij bij uw kind de lengte en het gewicht. 

Uw kind hoeft hiervoor alleen de schoenen uit te doen. Op 5/6 jarige leeftijd controleert zij ook het 

gehoor en de ogen. Als hier aanleiding toe is, controleert zij ook bij kinderen van 10/11 jaar het 

gehoor en/of de ogen. Uw vragen en zorgen over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind, die u 

eventueel heeft aangegeven op de vragenlijst of tijdens het onderzoek, bekijkt zij uiteraard ook. 

Indien nodig nemen we daarover contact met u op. 

mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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Jeugdgezondheidszorg op school 

Op basisscholen en voortgezet onderwijs zijn wij onder andere op de verschillende manieren actief. 

Het aanbod per school verschilt en is afhankelijk van de afspraken met gemeenten. 

▪ Advies en ondersteuning aan ouders/verzorgers (en de leraren) van leerlingen die vaak afwezig 

zijn of met school dreigen te stoppen. 

▪ Deelname aan Zorg- en adviesteams waarin de leerlingen besproken worden die extra zorg nodig 
hebben. 

▪ Voorlichting en advies over en periodieke controle van hygiëne, veiligheid en een goede ventilatie 
op school.  

▪ Verschillende activiteiten gericht op onder andere gezonde voeding, beweging, weerbaarheid en 
seksualiteit. 

▪ Advies en ondersteuning bij een ingrijpende gebeurtenis of een melding van ongewenst gedrag op 

uw school (extern vertrouwenspersoon). 

Inentingen 

GGD West-Brabant voert in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het 

Rijksvaccinatieprogramma uit. Jaarlijks vaccineren wij kinderen tegen ernstige ziekten zoals bof, 

mazelen en rode hond (BMR), difterie, tetanus en polio (DTP) en baarmoederhalskanker. Meer 

informatie vindt u op: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Rijksvaccinatieprogramma.  

Gaat u op vakantie? Gezond op reis begint bij de GGD. Wij bieden inentingen en advies op maat over 

maatregelen tegen malaria en andere infectieziekten. Niet alleen in verre oorden, maar ook in 

landen dichter bij huis kunt u besmet raken met bijvoorbeeld buiktyfus, gele koorts of tuberculose. 

Meer informatie vindt u op: http://www.ggdreisvaccinaties.nl/. 

Hoofdluis 

Wilt u meer informatie over behandeling van hoofdluis, kunt u terecht op de website van het RIVM: 

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis.  

Contact 

Heeft u twijfels of zorgen over de groei en de ontwikkeling van uw kind? Of over zijn of haar gedrag 

thuis of op school? Dan staan de jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, verpleegkundig specialist en 

doktersassistenten van GGD West-Brabant voor u klaar.  

Sinds 2014 kunt u gebruik maken van Mijn Kind in Beeld, www.mkib.nl, u kunt de groeicurven van uw 

kind in zien en uw persoonlijke gegevens aanpassen. U heeft hiervoor een DigiD met SMS code nodig.  

Via MIKB kunt u ook uw vragen stellen. U kunt een telefonische of persoonlijke afspraak maken via 

het afsprakenbureau Jeugd en Gezin op telefoonnummer 076–528 2486. Meer informatie vindt u op 

www.ggdwestbrabant.nl/mijnkind 

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Rijksvaccinatieprogramma
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis
http://www.mkib.nl/
http://www.ggdwestbrabant.nl/mijnkind

