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Voorwoord
Samen op reis
In deze schoolgids geven we u een beeld van dat wat wij doen en belangrijk
vinden op onze OntwikkelingsGerichte School. De gids is bedoeld voor ouders
die kinderen op onze school hebben en voor ouders van toekomstige leerlingen.
Ook in het schooljaar 2017-2018 gaan we voor: “Eigentijds, betekenisvol
onderwijs, waarbij een optimale en brede ontwikkeling van élk kind voorop
staat. Uitgangspunt hierbij is dat kinderen verschillen in de manier waarop ze
leren en ontwikkelen”.
We genieten dagelijks van ons onderwijs, onze plek, maar kijken vooral trots
naar de ontwikkeling van onze kinderen. Het gaat ze goed op hun reis door De
Ontdekking!
Naast deze schoolgids heeft De Ontdekking een schoolkalender. Hierin zijn veel
belangrijke wetenswaardigheden opgenomen. Ook vindt u achterin de kalender
de namen en emailadressen van alle medewerkers.
In de eerste nieuwsbrief (Ontdek(t)!) van het schooljaar vindt u bovendien
allerlei praktische informatie voor ouders. We vinden het heel fijn en belangrijk
dat ouders steeds met ons meereizen.
Om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen in (en om) het gebouw,
verwachten we dat alle ouders zich via de website (www.ontdekking.net)
aanmelden voor de digitale nieuwsbrief (Ontdek(t)!).
Daarnaast geeft de website een actueel beeld van de ontwikkelingen op De
Ontdekking: www.ontdekking.net. We adviseren u regelmatig een bezoek te
brengen aan de site, waarop onder andere ook onze visie en activiteiten op het
gebied van cultuur en natuur staan vermeld.
Bovendien zijn we ook te volgen via Facebook en diverse blogs.

We hopen dat u ook deze schoolgids weer met plezier en interesse zult lezen.

Namens de directie, team en medezeggenschapsraad.
Lydia Schuurbiers
Theo Vaes
Locatiedirecteur
Clusterdirecteur
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Onze school
Een korte schets
De Ontdekking is een integraal kindcentrum voor kinderen van 0-13 jaar en is
geopend van 7.00 tot 18.30 uur. In het kindcentrum werken verschillende
partners in een betekenisvolle, rijke en uitdagende omgeving als één team
samen aan een optimale en brede ontwikkeling van alle kinderen van 0 tot 13
jaar. Het team heeft een duidelijke visie op ontwikkelen en leren: de
OntwikkelingsGerichte visie (OGO). Vanuit deze visie leren kinderen in
aansluiting op wat zij al weten, maar het moet wel nieuw of uitdagend zijn om
daadwerkelijk van leren te kunnen spreken. Het team van De Ontdekking wil
ieder kind een beetje slimmer, handiger, verantwoordelijker, vrijer, creatiever en
nieuwsgieriger maken.
Het kindcentrum biedt:
- Een voorschool, kinderopvang (KDV en BSO), basisschool en
consultatiebureau.
- Eén team wat werkt vanuit één visie (OntwikkelingsGerichte visie).
- Een doorgaande lijn in de begeleiding van de ontwikkeling (0-13 jaar).
- Een vast en beperkt aantal medewerkers in een groep waardoor kinderen
zich eerder “thuis” voelen en de begeleiding intensiever en meer op maat
gemaakt kan worden.
- Een optimale en brede ontwikkeling van alle kinderen doordat alle leer- en
ontwikkelingsgebieden in samenhang worden aangeboden.
- Een sluitend dagarrangement, aangepast op behoeftes, interesses en
talenten.
- Thematisch, betekenisvol onderwijs in alle groepen.
- Profiel op buurt, natuur en cultuur.
Basisschool De Ontdekking
Basisschool De Ontdekking is een school voor passend onderwijs en staat sinds
1968 aan de Kamerlingh Onneslaan in de wijk Oosterheide. We staan voor
eigentijds, betekenisvol onderwijs, waarbij een optimale en brede ontwikkeling
van elk kind voorop staat. Uitgangspunt hierbij is dat kinderen verschillen in de
manier waarop ze leren en ontwikkelen.
We zien de samenwerking tussen ouders en leerkrachten als belangrijke
voorwaarde voor een optimale ontwikkeling van de kinderen. We willen de zorg
voor het kind samen delen. De school wil een afspiegeling zijn van de wijk. Een
plek waar kinderen uit de wijk en hun ouders elkaar ontmoeten en waar
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iedereen zich “thuis” voelt. Een veilige plaats waar je leert wat je moet leren én
meer. Waar we het belangrijk vinden dat iedereen zich gewaardeerd en
geaccepteerd voelt. Een school die bruist en midden in de samenleving staat.
Vanuit onze katholieke grondslag gaan wij heel bewust in op alle facetten van
het leven. Wij leren onze kinderen om te gaan met de levensvragen en ze te
herkennen in hun eigen situatie. De eigen ervaringen van de kinderen vormen
hierbij het uitgangspunt van waaruit wij hen normen en waarden willen
meegeven, zoals wij die ook kennen vanuit het katholiek geloof. Dit doen we
onder andere in onze lessen filosofie. Door het nadenken over jezelf en anderen
komen tot respect voor elkaar, het positief spreken over en het opkomen voor
anderen. Dit positieve leefklimaat vormt de basis van de kwaliteit van ons
onderwijs. Het moet leiden tot problemen leren oplossen, écht kunnen luisteren
naar een ander en het uitpraten als iets je dwars zit. In een maatschappij die
steeds meer gericht is op het individu, vinden we het extra belangrijk elkaar
goed te kunnen verstaan. Samen leven is immers ook elkaar kunnen en willen
begrijpen. Om die reden verwachten we dat alle kinderen en volwassenen in en
om het gebouw Nederlands spreken.
Om de school een fijne en veilige plek voor iedereen te laten zijn, hebben we
een viertal schoolregels. Deze regels gelden voor jong en oud en hangen met
pictogrammen op verschillende plaatsen in de school. De regels zijn ook
uitgewerkt te vinden in het gedragsprotocol op de website.

Het logo

Het logo van De Ontdekking is in 2010 ontworpen door Mundus Joore. De
kleuren in het logo symboliseren de rijkdom van onze kleurrijke school vol
mogelijkheden. De silhouetten symboliseren de brede groei die kinderen
doormaken tijdens hun jaren op De Ontdekking. Ook de ontwikkeling van
talenten heeft een plaats in het logo. Het logo heeft een directe link met het
mission statement:
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“Groot worden op De Ontdekking is als een
avontuurlijke reis met interessante ontmoetingen en
ervaringen. In uitdagende activiteiten gaan we op zoek
naar onze mogelijkheden. Aan het eind van de reis
stappen we met een rijk gevulde rugzak vol vertrouwen
de grote wereld in!”

Medewerkers
Op De Ontdekking streven we naar een organisatie die niet hiërarchisch (top
down) is ingericht, maar organisch. Kern van de organisatie is het primaire
proces in de groepen. Medewerkers hebben binnen een professionele
organisatie een hoge mate van verantwoordelijkheid en autonomie, waarbij het
leren van en met elkaar een continu proces vormt.
Schoolleiding
De directie van de school bestaat uit een clusterdirecteur en een
locatiedirecteur.
De clusterdirecteur is Theo Vaes. Hij is verantwoordelijk voor het strategisch
beleid op onderwijskundig, financieel en personeelsgebied. Hij draagt de
eindverantwoordelijkheid voor De Ontdekking en basisscholen De Sterrendonk
en Rubenshof die samen een cluster vormen. Voor een goede betrokkenheid en
directe communicatie is hij regelmatig op deze scholen aanwezig.
De locatiedirecteur is Lydia Schuurbiers. Zij is aanspreekpunt voor zowel het
team als de ouders en verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Dit
betekent onder andere: aansturen van vernieuwing, leiding geven aan het team,
communiceren met de ouders, het ontwikkelen van het onderwijs,
ondersteunen van leerkrachten en de zorg aan de leerlingen.
Reisleiders
Onder reisleiders verstaan we de leerkrachten die een bouw (onder-middenboven) vertegenwoordigen aangevuld met leerkrachten met een specialisme (zie
onder). Deze groep overlegt regelmatig over de ontwikkelingen binnen het
kindcentrum.
Leerkrachten
Iedere groep heeft één of twee vaste leerkrachten. Zij houden
portfoliogesprekken met het kind, volgen en stimuleren de ontwikkeling en
is/zijn de vaste contactpersoon/personen voor ouders.
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Begeleiders
Het deelteam per bouw bestaat ook uit een aantal begeleiders. Deze begeleiden
de kinderen bij hun activiteiten en ondersteunen de leerkrachten. Begeleiders
zijn: onderwijsassistenten, LIO-studenten en stagiaires. Als opleidingsschool
werkt De Ontdekking nauw samen met AVANS-Hogeschool. Ook zijn er
regelmatig studenten van andere opleidingen in de school, zoals: het Vitalis
College (pedagogisch medewerkers, secretariaat en onderwijsassistenten)
Fontys Academie (docenten beeldende kunst en andere disciplines). Daarnaast
bieden we ruimte voor maatschappelijke stagiaires.
Specialisten
Specialisten zijn gericht op het primaire proces, zijn medeverantwoordelijk voor
de kwaliteit van dit proces en ondersteunen leerkrachten en begeleiders hierbij.
Orthopedagoog
Sinds een aantal jaren is Heleen Kramp verbonden aan De Ontdekking als
orthopedagoog. Haar expertise wordt ingezet ten behoeve van een optimale
ontwikkeling van kinderen met specifieke zorg- en ondersteuningsbehoeften. Zij
maakt deel uit van het ondersteuningsteam van de school.
Ondersteuningsspecialisten (intern begeleiders)
Op De Ontdekking werken 2 ondersteuningsspecialisten: de IB-ers. Zij
ondersteunen en coachen leerkrachten bij het bieden van de juiste zorg voor
kinderen met specifieke zorg- en ondersteuningsbehoeften en begeleiden
individuele zorgtrajecten, Yvonne van Gastel doet dit voor de onder- en
middenbouw. Joyce Faes voor de bovenbouw.
Gedragscoach
Wij vinden het heel belangrijk dat iedereen zich “thuis” voelt op De Ontdekking.
Emotioneel vrij zijn, nieuwsgierig zijn en zelfvertrouwen hebben vormen immers
de basis voor alles. Femke Krauweel is als coach verantwoordelijk voor de
begeleiding en ondersteuning van medewerkers bij het creëren van een sterk
pedagogisch klimaat.
OGO-coördinator/intern opleider
Onze OntwikkelingsGerichte visie op leren en ontwikkelen vormt de basis van
ons onderwijs. Anneleen Mulder is aan ons Kindcentrum verbonden als OGOcoördinator en begeleidt de leerkrachten in het werken vanuit dit concept.
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Leescoach
Anja Evers begeleidt als leescoach leerkrachten bij het verzorgen van een fijn
leesklimaat en rijke leesactiviteiten met als doel “Met veel (lees-)plezier goede
resultaten halen”.
Taalcoördinator in opleiding
Marc Vermoolen volgt dit schooljaar de opleiding tot Taalcoördinator. Tijdens en
na deze opleiding zal hij zich richten op ons taalbeleid en de begeleiding van de
leerkrachten op het gebied van taalonderwijs.
Rekencoördinator
Joyce Faes is als rekencoördinator verantwoordelijk voor de implementatie,
verdieping en borging van het rekenbeleid. Zij begeleidt leerkrachten bij het
verzorgen van uitdagend, betekenisvol en effectief rekenonderwijs voor elk kind.
Specialist begaafdheid
Yvonne van Gastel heeft een specialisatie hoogbegaafdheid gevolgd. Zij
ondersteunt medewerkers bij het realiseren van een optimaal aanbod voor
meer- en hoogbegaafde kinderen.
Intern cultuurcoördinator
Cultuureducatie vormt een pijler van de school. In dit kader neemt De
Ontdekking ook deel aan het overheidsprogramma “Cultuureducatie voor
Kwaliteit”. Centrale thema’s daarin zijn doorgaande leerlijnen, aansluiten bij de
culturele ontwikkeling van het kind, samenhang binnen het aanbod en
duurzame samenwerking tussen school en culturele sector.
Olga van Miert heeft de opleiding tot intern cultuur coördinator gevolgd en
coördineert dit programma vanuit De Ontdekking. Hierbij is zij verantwoordelijk
voor de realisatie van het cultuurbeleidsplan.
Vakdocent bewegingsonderwijs
De kinderen van de school krijgen wekelijks bewegingsonderwijs. De begeleiding
van de leerkrachten is in handen van een vakdocent/sportcoach: Yori van Delft.
Hij verzorgt ook de gymlessen voor enkele groepen.
Stagecoach
In de loop van het schooljaar zullen ook een aantal stagiaires van de Pabo zich
op onze school gaan voorbereiden op het beroep van leraar. Dit proces wordt
gecoördineerd door onze stagecoach Anja Evers.
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Ondersteuners
In uw contacten met de school krijgt u vaak ook te maken met het nietonderwijzend personeel. Dit zijn Marlies Fütterer (verantwoordelijk voor het
secretariaat),Tiny Theuns (schoolondersteuner/conciërge) en Bianca Buinsters
(schoolondersteuner). Daarbij is een grote groep vrijwilligers verbonden aan het
kindcentrum.

Het schoolbestuur
Het bestuur van De Ontdekking is de Stichting Delta-onderwijs. Deze stichting is
het bevoegd gezag van alle katholieke en alle openbare basisscholen in
Oosterhout en de kerkdorpen Den Hout, Dorst en Oosteind, en ook van s.b.o. De
Wissel en praktijkschool De Zwaaikom. Delta-onderwijs zorgt ervoor dat alle
voorwaarden aanwezig zijn om op de scholen goed onderwijs te geven. De
identiteit en onderwijsvisie van de school wordt op schoolniveau bepaald.
Daarnaast probeert Delta-onderwijs mede verantwoordelijkheid te dragen voor
ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en voorzieningen voor kinderen in
Oosterhout en de kerkdorpen. Hiervoor werken wij samen met de gemeente
Oosterhout, gezondheids- en welzijnsinstellingen, woningbouwvereniging
Thuisvester en vele andere verenigingen en instellingen in Oosterhout en
daarbuiten.
Delta-onderwijs is erg geïnteresseerd in de mening van de ouders over de
scholen. Daarvoor wordt regelmatig een tevredenheidsonderzoek gehouden
onder alle ouders van kinderen die op Delta-scholen zitten.
Delta-Onderwijs is als volgt te bereiken:
Tel 0162 - 424 551, fax 0162 - 421 615
E-mail: secretariaat@delta-onderwijs.nl
Postadres: Postbus 4318, 4900 CH Oosterhout
Bezoekadres: Ridderstraat 34, 4902 AB Oosterhout
College van bestuur: Dhr. L. Oomen en dhr. T. Lauwen
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Ons onderwijs
Onze visie op onderwijs
De Ontdekking heeft een duidelijke visie op ontwikkelen en leren: de
OntwikkelingsGerichte visie (OGO). De school werkt ruim 20 jaar vanuit dit
concept. De visie is gebaseerd op de theorie van de Russische psycholoog Lev
Vygotsky en is bekend geworden onder de naam “zone van de naastgelegen
ontwikkeling”. Vygotsky gaat ervan uit dat de leerling leert in aansluiting op wat
hij al weet, maar het moet wel nieuw of uitdagend zijn om daadwerkelijk van
leren te kunnen spreken.
De relatie tussen de samenleving enerzijds en de onderwijsdoelen anderzijds
staat in OGO centraal. Het onderwijs moet de kinderen voorbereiden op
deelname aan onze samenleving. We willen dat onze kinderen actieve,
betrokken, kritische en zorgzame burgers zijn en worden. En deze opdracht
nemen wij heel serieus!
Ons onderwijs is dus sterk gericht op cultuuroverdracht. Kinderen leren vooral
de leerstof in de context van de maatschappij, de cultuur te plaatsen. Op De
Ontdekking ontwikkelen we hiervoor steeds schoolse versies van de samenleving
om de kinderen te laten “groeien” in de wereld/samenleving om ons heen,
zodat zij zich binnen gezamenlijke activiteiten kunnen oriënteren op wie ze zijn
en wat ze kunnen worden. Binnen de school willen we de wereld naar binnen
halen, maar ook tegemoet treden. Vandaar dat we telkens de samenwerking
met verschillende partners zoeken, benutten en versterken.
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Onze onderwijsaanpak
Onze visie hebben we uitgewerkt in 10 punten die de onderwijspraktijk op De
Ontdekking kenmerken:

Leren en ontwikkeling
Het kind ontwikkelt zelf natuurlijk, maar daar is wel voor nodig dat het kind in
goed gezelschap verkeert en mee kan doen aan activiteiten die uitdagen tot
ontwikkeling. Uitdagen wil zeggen dat wij op school op de ontwikkeling vooruit
willen lopen. Daarom volgen wij in ons onderwijs het kind niet alleen, maar
dagen we het juist uit om te leren wat het zelf nog net niet kan, maar wel met
onze hulp. Deze “zone van naaste ontwikkeling” is nou precies de kern van de
ontwikkelingsgerichte visie.
De rol van de volwassenen
De ontwikkeling van het kind is het uitgangspunt. De leerkracht zorgt voor een
goede (speel-) leeromgeving met de juiste activiteiten passend bij de
leeftijdsgroep. Hiervoor observeert de leerkracht het kind goed. Vervolgens kiest
hij/zij steeds tussen leiden (voordoen, helpen, samen doen) en begeleiden (op
gang helpen, suggesties geven, samen een plan maken, de organisatie helpen,
voor elkaar krijgen). Bij jonge kinderen staat de spelactiviteit centraal. Bij de
oudere kinderen is dat de onderzoeksactiviteit.
Samen leren en samen werken
Samen leren en samen werken is niet alleen de basis voor de cognitieve
ontwikkeling van het kind maar ook voor de sociale en emotionele ontwikkeling.
Op onze school leren wij de kinderen delen met elkaar en omgaan met elkaar.
De volwassene geeft hierin het goede voorbeeld.

16 | Basisschool De Ontdekking schoolgids 2017 - 2018

Thematisch werken
We kiezen voor interessante, betekenisvolle thema’s in alle groepen, zodat de
kinderen ook mee willen doen in de activiteiten om zo te leren. Voor alle
groepen is een werkplan geschreven dat een centrale plaats inneemt binnen het
onderwijsleerproces (De Reisgids). Dit werkplan geeft ons aanwijzingen voor de
keuze van thema’s. Aan elk thema verbinden we de vijf kernactiviteiten:
spel/onderzoek, lezen/schrijven, rekenen/wiskunde, gesprek en constructieve
/beeldende activiteiten. Ook de noodzakelijke inhouden vanuit de kerndoelen
voor de verschillende leerjaren zijn hierin vastgelegd.
Rekenen en wiskunde, lezen en schrijven
Het leren van rekenen, lezen en taal begint al bij de jongste kinderen. Vanuit het
spel leren kinderen al spelend gebruik te maken van geschreven en gedrukte taal
of van getallen en hoeveelheden. Het is eerst allemaal “doen alsof”, maar zo
gauw het kind meer wil kan het leren lezen en krijgt het letter- en cijfermateriaal
aangeboden. Dit betekent ook dat kleuters vaak al kunnen lezen voordat zij naar
groep 3 gaan. Voor de verschillende jaren is een leerlijn uitgewerkt, waarbij twee
tot vier keer per jaar doelen per groep gesteld zijn op alle basisvaardigheden.
Dagelijks wordt gewerkt aan lees-/schrijf- en reken-/wiskunde-activiteiten.
De school en de wereld (of samenleving)
Binnen de thema’s spelen excursies en gidsen (experts van buiten de school) een
belangrijke rol. Zij zorgen voor de oriëntatie die de belangstelling voor een
thema opwekken of voor de verdieping van het thema. De leerkracht zorgt
samen met de kinderen voor een goede voorbereiding. Erna plannen zij
intensieve en functionele vervolgactiviteiten om nog meer te onderzoeken en te
leren. Aan het eind volgt een presentatie van de bevindingen.
Zelfstandigheid leren en initiatieven nemen
Vanaf de jongste kinderen richten we ons op zelfredzaamheid en zelfstandigheid
en dat bouwen we uit tot het eind in groep 8. Een ander kenmerk van ons
onderwijs is dat we de kinderen leren het initiatief te nemen voor dat wat
belangrijk is om te leren. Beide aspecten zijn essentieel voor een goede en
positieve leerhouding en het ontwikkelen van een positief en reëel zelfbeeld.
Bovendien is het de basis voor een goede samenwerking met anderen nu en in
de toekomst.
Ouders
Binnen onze visie kan de rol van de ouders niet gemist worden. We zien ouders
als partners in de zorg voor een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van elk kind.
We hebben de hulp van ouders ook nodig bij onze vele betekenisvolle
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onderwijsactiviteiten. Bovendien vinden we het belangrijk om steeds met ouders
in gesprek te blijven om zo samen steeds beter te worden.
Methoden
De ontwikkelingsgerichte visie geeft houvast voor het hanteren van methoden.
Voor de onderbouw is dat Startblokken en Basisontwikkeling. Aansluitend
daarbij worden ook andere middelen en bronnen ingezet. In de midden- en
bovenbouw hanteren de leerkrachten ook eigentijdse, moderne methoden bij
het voorbereiden en plannen. Deze methoden bieden ook houvast bij zowel het
geven van de juiste begeleiding en organisatie als bij het pedagogisch-didactisch
handelen.
Kunstzinnige vorming, natuureducatie en bewegingsonderwijs
Op De Ontdekking zetten we in op drie competenties cultuureducatie
(onderzoekend vermogen, creërend vermogen, reflecterend vermogen). De drie
competenties zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met kunst en cultuur
wordt aan alle drie de competenties tegelijk gewerkt. We bieden de kinderen
hiermee een extra mogelijkheid om de wereld te ontdekken: Zij ontdekken hun
creatieve talenten en krijgen de kans hun talenten te ontwikkelen. Alle
kunstdisciplines hebben een eigen ruimte in het gebouw.
Natuur en milieueducatie integreren we het hele jaar door in de praktijk. We
hebben hiervoor een rijke buitenomgeving ingericht, waar volop spelen, zorgen,
leren en te ontdekken valt. Daarbij organiseren we bij de wisseling van elk
seizoen zogenaamde “buitendagen”.
Het bewegingsonderwijs in de onderbouw is verbonden aan het spelen binnen
in de speelzaal en buiten op het speelplein. De kinderen van de midden- en
bovenbouw krijgen één keer per week 60 minuten bewegingsonderwijs in de
sporthal. Daarnaast genieten deze kinderen één keer per week 30 minuten van
geleid buitenspel.

Computers
Computers maken een belangrijk onderdeel uit van ons onderwijs:
onderzoeksresultaten worden digitaal uitgewerkt, we bloggen in het
KinderPersBureau, gebruiken digitale media voor Foto-/Filmstudio, zoeken
informatie op internet, gebruiken email voor onderlinge communicatie,
ontdekken sociale media en we maken gebruik van passende software om
leerlingen te ondersteunen. Om dit alles mogelijk te maken heeft De Ontdekking
de beschikking over een goed werkend netwerk met een snelle
internetverbinding. Alle groepen zijn aangesloten op dit netwerk. Daarnaast
wordt in alle groepen gewerkt met tablets.
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NAZ op De Ontdekking
Op de Ontdekking worden soms ook kinderen aangemeld die weinig tot geen
Nederlands spreken. Om ervoor te zorgen dat deze kinderen de Nederlandse
taal zo snel mogelijk leren, kunnen ze gebruik maken van de faciliteiten van de
NAZ (Niet Aanspreekbare Zij-instromers).
Die dagen per week is er een leerkracht die met deze kinderen aan het werk
gaat. In een apart lokaal krijgen de kinderen dan in een klein groepje les van
deze leerkracht.
De activiteiten zijn heel divers en hoofdzakelijk gericht op het aanleren van de
Nederlandse taal. Natuurlijk besteden we er ook veel aandacht aan dat de
kinderen zich prettig voelen op school.
We werken met de methode Horen, Zien en Schrijven. Deze methode werkt met
thema’s die dicht bij de kinderen staan. Op allerlei manieren vullen we deze
thema’s aan naar de behoefte van de kinderen. Hierbij gebruiken we
bijvoorbeeld woordvelden, vertelplaten, leesboekjes, spelletjes, e.d.
We werken veel mondeling, maar de kinderen maken ook opdrachten schriftelijk
en digitaal.
Op de tijden dat de kinderen geen extra begeleiding krijgen van de NAZleerkracht zijn ze gewoon in hun eigen groep. We vinden het belangrijk dat de
kinderen omgaan met leeftijdgenootjes, dit in verband met hun sociaalemotionele ontwikkeling
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Kwaliteit
Kwaliteit is een heel breed begrip. De indruk bestaat, met name door
publicaties in de media, dat kwaliteit van onderwijs bestaat uit het aantal
leerlingen dat na groep 8 naar het VWO doorstroomt of hoe hoog de
gemiddelde Cito-score is. Bovenstaande voorbeelden zeggen ons echter
weinig over de kwaliteit van het onderwijs. Veel belangrijker vinden wij het
hoe een kind zich gaandeweg de schooltijd ontwikkelt.
We gaan ervan uit dat kinderen verschillen en zien deze verschillen als rijkdom.
Als het ons lukt om ons onderwijs steeds af te stemmen op de (specifieke)
onderwijs- en zorgbehoeften van de verschillende kinderen, zijn we pas
tevreden. We halen dan uit élk kind wat erin zit. Met hoge verwachtingen het
maximale presteren. Dat noemen wij kwaliteit leveren en daar willen we voor
gaan. Als school maken we dan ook steeds analyses van de opbrengsten van ons
onderwijs en stellen ons onderwijs bij op basis van deze gegevens met als doel
de opbrengsten steeds te verbeteren.

Kwaliteitszorg
Elke school in Nederland hoort aan kwaliteitszorg te doen. Het is één van de
eisen in het toezichtkader van de onderwijsinspectie. Kwaliteitszorg wil zeggen
dat je als school planmatig de kwaliteit van je onderwijs in kaart brengt.
Kwaliteitszorg heeft twee doeleinden:
- Inzicht krijgen in de kwaliteit van het eigen onderwijs, om het onderwijs te
kunnen verbeteren;
- Verantwoording van de kwaliteit van het eigen onderwijs aan anderen: laten
zien hoe het onderwijs er voor staat in de school. Die anderen zijn de
inspectie, het bestuur van de school, de gemeente en natuurlijk ouders.
Bij het in kaart brengen van de kwaliteit van ons onderwijs werken we vanuit
vaste stappen: Plan – Do – Check – Act. We gebruiken hiervoor verschillende
instrumenten:
- Jaarlijks OGO-kwaliteitskaarten (ingevuld door alle leerkrachten);
- Tweejaarlijks tevredenheidsonderzoek (ingevuld door ouders, medewerkers
en kinderen);
- Zelfevaluaties leerkrachtvaardigheden (ingevuld door alle medewerkers en
schoolleiding);
- Opbrengsten van ons onderwijs (overzicht in trendanalyses);
- Intelligentieonderzoek (NIO) voor alle kinderen in groep 7;
- Jaarplannen vanuit schoolplan;
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-

Feedback van partners, studenten, nascholers, schoolverlaters;
Klassenbezoeken, consultaties, collegiale consultaties, feedbackgesprekken,
persoonlijke ontwikkelplannen.

Schoolverlaters
De leerlingen van groep 8 nemen deel aan de landelijke eindtoets van CITO. De
resultaten hiervan ondersteunen het advies dat de leerkrachten aan leerlingen
en ouders geven over de schoolkeuze in het voortgezet onderwijs.
De resultaten van de CITO-eindtoets van de afgelopen jaren:
2015
530,5
2016
531,1
2017
531,4
Het landelijk gemiddelde was in 2017: 535,2
Dat vereist wel enige toelichting.
Onze score ligt iets onder het landelijke cijfer, maar als je onze school vergelijkt
met scholen met eenzelfde leerlinggewicht scoort De Ontdekking
bovengemiddeld.
Bovendien vinden we het op De Ontdekking van belang dat zoveel mogelijk
kinderen het onderwijs volgen in hun eigen wijk. Op andere scholen worden nog
regelmatig kinderen verwezen naar het speciaal (basis)onderwijs. Bij ons komt
dat nauwelijks meer voor, maar dat heeft natuurlijk wel enige invloed op de
CITO-scores.
Uit de informatie die we van het voortgezet onderwijs (VO) krijgen, blijkt dat de
kinderen van onze school een goed advies hebben gekregen. Afgelopen jaar
hebben we onze leerlingen weer over mogen dragen aan een passende school
van voortgezet onderwijs.
VWO
HAVO/VWO
HAVO
VMBO theoretisch/HAVO
VMBO theoretisch
VMBO (basis/kader/gemengd)
Internationale schakelklas
Praktijkonderwijs

0%
5%
9%
5%
18%
45%
9%
9%
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Kwaliteit en inspectie
In ons leerlingenvolgsysteem worden de vorderingen van de leerlingen
gedurende de gehele schoolloopbaan bijgehouden. Deze informatie en de
uitstroomgegevens worden jaarlijks doorgegeven aan de inspectie. In januari
2014 bezocht de inspectie onze school. Op de website van de inspectie
(www.onderwijsinspectie.nl) kunt u het rapport nalezen. Hieronder leest u een
aantal conclusies uit de laatste rapportage (03-04-2014):
Uit dit overzicht valt op te maken dat op basisschool De Ontdekking de kwaliteit
van het onderwijs voor alle onderzochte indicatoren op orde is.
De lessen verlopen in een prettige ontspannen sfeer en de leraren slagen erin
voldoende opbrengsten te realiseren. Alle onderstaande indicatoren zijn als
voldoende beoordeeld. Daarbij beoordeelt de inspectie de organisatie en
structuur van de zorg en begeleiding van de leerlingen zelfs als goed. Dat geldt
ook voor de wijze waarop de school de leerresultaten van de leerlingen evalueert,
het planmatig werken aan verbeteractiviteiten en de borging van de
gerealiseerde kwaliteit. En ook op de wijze waarop de school het
onderwijsleerproces aanpast aan het inzicht in de kenmerken van de
leerlingenpopulatie is als goed beoordeeld.
Basisschool De Ontdekking hanteert het ontwikkelingsgericht onderwijsconcept
(OGO) en heeft de afgelopen jaren hiervoor een stevig fundament gelegd. Er zijn
diverse instrumenten ontwikkeld, die ervoor zorgen dat er één lijn binnen het
klassenmanagement is en een duidelijke uniformiteit in de
themavoorbereidingen. Volgens de school laat het team een grote betrokkenheid
bij het concept en het welzijn van de leerlingen zien en is bereid om hierin veel
tijd en energie te investeren. Dit maakt dat basisschool De Ontdekking erin slaagt
om een aanbod te realiseren dat op alle onderzochte leergebieden voldoet aan
de kerndoelen. Ook verlopen de lessen voor de leerlingen voorspelbaar en dat
geeft een prettige werksfeer. Zowaar een goede prestatie van de leraren.
De resultaten van het onderwijs
De inspectie beoordeelt de leerresultaten, die de leerlingen aan het einde van de
basisschool behalen, als voldoende. Zij laten een stijgende lijn zien. Ook de
tussentijdse opbrengsten van de school waardeert de inspectie als voldoende.
Kwaliteitszorg opbrengstgericht werken
De school heeft goed inzicht in de onderwijsbehoeften van de
leerlingenpopulatie, heeft de herkomst en achtergronden van de leerlingen
beschreven en ook wat daarvan de betekenis en consequenties zijn voor het
leerstofaanbod van de leerlingen. De specifieke leerlingenbehoefte en hebben
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een plaats in de dag- en groepsplannen en er wordt met behulp van het direct
instructiemodel gedifferentieerd om tegemoet te komen aan de verschillende
onderwijsbehoeften. Verder schenkt de school in haar aanbod aandacht aan een
brede ontwikkeling, zodat de leerlingen hun talenten op cultureel gebied en
muzische vorming kunnen ontdekken en uitbouwen.
Zorg en begeleiding
Het systeem van genormeerde instrumenten en procedures voor het volgen van
de prestaties en de ontwikkeling van leerlingen op basisschool De Ontdekking
beoordeelt de inspectie als in hoge mate bijdragend aan de onderwijskwaliteit.

Verbeteren van ons onderwijs
Onderwijs is continu in beweging. Samen blijven we leren en verbeteren. Onze
uitgangspunten daarbij zijn: “Samen van goed naar beter” en: “Je hoeft niet ziek
te zijn om beter te worden”. Bij het verbeteren van ons onderwijs maken we
gebruik van goede praktijken (intern en extern), kwalitatief onderzoek en
theorie.
Vanuit onze visie, missie en analyse van de huidige situatie, formuleren we in
ons schoolplan de verbeterpunten voor vier jaar. Voor de verbetering van ons
onderwijs maken we elk jaar deelplannen. In deze stappenplannen beschrijven
we wat we wanneer willen doen en met welke bedoeling.
Voor het schooljaar 2015 – 2016 betekende dit, dat we verder onderzoek
gedaan hebben naar de mogelijkheden die we zien om onze ‘ideale’ school voor
kinderen, ouders en medewerkers te realiseren. De opbrengsten hiervan zijn
onder andere:
- We hebben schoolbrede afspraken gemaakt over de regels en structuur
binnen het kindcentrum en hoe we die nog duidelijker en meer zichtbaar
kunnen maken, bijvoorbeeld door vaste termen (zoals Ontdektijd in plaats
van thematisch werken) af te spreken en hiervoor eenduidige picto’s te
gebruiken voor de planborden. Daarnaast hebben we onze
activiteitenroosters nog meer op elkaar afgestemd. Hierdoor versterken we
het gevoel van veiligheid voor de kinderen en vergroten we de
mogelijkheden om groepsoverstijgende activiteiten te organiseren
(teamteaching).
- We zijn gestart met het formuleren van gedragsverwachtingen bij onze
huisregels. Deze gedragsverwachtingen geven kinderen en volwassenen
houvast in het laten zien van positief gedrag.
- We hebben een continurooster met het vijfgelijkedagen-model
uitgeprobeerd en geëvalueerd. Vanaf schooljaar 2016 – 2017 is dit
continurooster in het gehele kindcentrum gerealiseerd.
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We hebben onderzoek gedaan naar onze leerlijnen: Welke nieuwe inzichten
zijn er binnen het onderwijs over het aanbieden van de lesstof? Welke
keuzes willen wij op de Ontdekking daarin maken? Vanuit de antwoorden op
deze vragen hebben we aanpassingen gedaan in ons lesaanbod. We maken
onderscheid tussen ‘technische’ leerdoelen (zoals spelling en specifieke
rekenvaardigheden) en doelen die we vanuit betekenisvolle contexten
aanbieden (zoals teksten schrijven, gesprekken voeren, spelontwikkeling en
onderzoeksvaardigheden).

In het schooljaar 2016 – 2017 zijn we verder gegaan op de ingeslagen weg.
Daarnaast hebben we ons onder andere gericht op:
- Muziekonderwijs: onszelf verdiepen op de culturele competenties voor
kinderen en deze kunnen toepassen bij het plannen van en reflecteren op
muziekactiviteiten. Daarnaast hebben we ingezet op het observeren van de
culturele ontwikkeling van de kinderen.
- Inrichting: We hebben onderzoek gedaan naar de vraag hoe we de inrichting
van de school kunnen verbeteren, zodat deze ons onderwijs nog beter
ondersteunt.
- Ritmes, routines en rituelen: “Hoe kunnen we de zelfstandige werkhouding
van kinderen verder ontwikkelen en verbeteren?”
- Mini-ondernemingen: We hebben (samen met studenten van AVANS Social
Studies) ervaringen opgedaan met het opzetten van mini-ondernemingen in
de groepen 7-8.
- Het Cito leerlingvolgsysteem (LOVS) is ingevoerd.
Voor schooljaar 2017-2018 staan de volgende onderwerpen op de agenda:
- De lokalen van de voorschool, kleuters en groep 3 krijgen een opfrisbeurt en
worden ingericht met nieuw meubilair.
- We willen samen met ouders kijken naar de zorgprocedure op school,
inclusief de verslaglegging hiervan.
- We hebben volop plannen voor de buitenomgeving van de school. Deze
willen we tot uitvoering brengen.
- De ouderambassadeurs gaan activiteiten organiseren voor jonge kinderen,
zodat zij (en hun ouders) ons kindcentrum leren kennen.
- We willen de ritmes, routines en rituelen kindcentrum-breed invoeren en
uitdragen.

24 | Basisschool De Ontdekking schoolgids 2017 - 2018

Basisschool De Ontdekking schoolgids 2017 – 2018 | 25

Zorg voor de leerlingen
Onderwijs
In ons ondersteuningsprofiel hebben we beschreven dat De Ontdekking open
staat voor alle leerlingen. Binnen ons (ontwikkelingsgericht) onderwijs streven
we naar een optimale en brede ontwikkeling van élk kind, waarbij we ervan
uitgaan dat kinderen verschillen. We zien het als onze opdracht uit te gaan van
verschillen. Passend onderwijs vindt altijd plaats binnen de mogelijkheden die de
school heeft. Er zijn echter grenzen aan die mogelijkheden:
- Als het leerproces van een leerlingen zoveel aandacht van een leerkracht
vraagt dat andere leerlingen in het leren belemmerd worden;
- Als de leerling de rust en veiligheid voor andere kinderen en medewerkers
verstoort;
- Als de benodigde begeleiding te specialistisch is of de intensiviteit van de
begeleiding onze capaciteit overschrijdt;
- Als een kind zich - ondanks onze (extra) ondersteuning - onvoldoende
ontwikkelt op basis van zijn/haar capaciteiten en/of niet gelukkig is binnen
onze onderwijssetting.
In bovenstaande gevallen, zullen we samen met ouders en externe
deskundigen/ondersteuningsteam zoeken naar een (meer) passende school voor
het kind. Ouders en school trekken hierin samen op. De Ontdekking staat in
principe niet afwijzend tegenover leerlingen met een REC-indicatie. In het
verleden zijn vaak goede resultaten geboekt bij deze leerlingen. Wel zullen de
REC-geïndiceerde leerlingen ook aan de “grenzen van onze mogelijkheden”
worden getoetst. Voor kinderen met een REC-indicatie vindt minimaal
halfjaarlijks een gesprek met ouders (en interne en externe deskundigen) plaats
om de stand van zaken te bespreken en vervolg te bepalen.

Elk kind in beeld
Vanaf het moment dat kinderen bij ons binnen komen, volgen en registreren we
de ontwikkeling. Dit start met een vragenlijst voor ouders en een entreegesprek
waarbij de ouders ons informatie geven over hun kind. In de hele school worden
observaties van kinderen ook vastgelegd op gebieden die niet te vangen zijn in
een cijfer, maar die van wezenlijk belang zijn voor een evenwichtige
ontwikkeling van het kind. We gebruiken hiervoor het instrument
Handelingsgericht Observeren, Registreren en Evalueren van Basisontwikkeling
(HOREB). Wij toetsen op school volgens een jaarlijks vastgestelde toetskalender.
Voor de groepen 3 t/m 8 zijn er toetsen voor rekenen/wiskunde, technisch
lezen, begrijpend lezen en spelling. Begin groep 7 wordt de NIO-toets
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afgenomen. De NIO-toets (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau)
is een intelligentietest. In groep 8 maken de kinderen de drempeltoets en de
Cito Eindtoets. Door deze toetsen op vaste tijdstippen af te nemen, krijgen we
van ieder kind een objectief beeld over zijn/haar vorderingen en kunnen we
mede op basis van deze gegevens de kinderen gericht begeleiden. Alle gegevens
worden bewaard in het digitale leerlingvolgsysteem. Daarnaast wordt er gebruik
gemaakt van methode- en thema gebonden toetsen. We onderzoeken
daarnaast of het werken met het portfolio in de toekomst tevens gebruikt kan
worden om de resultaten van ons onderwijs te meten.

Zorgprocedure
Het werken vanuit de ontwikkelingsgerichte visie op onderwijs, leren en
ontwikkeling (OGO) betekent voor de zorg dat het onderwijs op de school
gericht is op brede zorg voor alle kinderen. Wij stemmen ons aanbod af op de
kinderen. Dat wil zeggen dat verschillen tussen kinderen niet als probleem maar
als “rijkdom” worden gezien. Omgaan met deze verschillen is dus
vanzelfsprekend in ons onderwijsaanbod, instructie en begeleiding. Als de
ontwikkeling van een kind zich beneden het niveau bevindt dat we mogen
verwachten op grond van handelingsgerichte observaties, toetsen en gestelde
doelen spreken we van een afstemmingsprobleem. Deze visie op zorg impliceert
dat het kind nooit een “zorg” is, maar dat het de zorg van de volwassene is om
het aanbod af te stemmen op de vraag van het kind. Op het moment dat een
leerkracht een afstemmingsprobleem met een leerling ervaart, gaan we in de
zorgprocedure over naar een volgende stap.
Uw rol is hierbij van groot belang. Wij vinden het belangrijk om steeds met u in
gesprek te blijven over ontwikkelingen van uw kind. Bij het onderzoeken van een
afstemmingsprobleem maken we een directe koppeling tussen de problematiek
en de behoefte van de leerling, het handelen van de volwassene en mogelijke
andere hulpverleners. De invloed van de omgeving, op school en thuis wordt
meegenomen. Er wordt een plan opgesteld waarin het afstemmingsprobleem
wordt beschreven, het doel ter sprake komt, welke materialen er worden
ingezet en er wordt een evaluatiemoment gepland. De leerkracht zal in principe
zelf binnen de klassenorganisatie het plan uitvoeren. Na een aantal weken wordt
dit plan door de leerkracht geëvalueerd en besproken met de zorgspecialist (IBer). Hierna vindt een terugkoppeling plaats naar ouders. Als blijkt dat de binnen
de school beschikbare ondersteuning niet tot het gewenste resultaat leidt en er
behoefte ontstaat aan meer specialistische hulp, wordt, na overleg met de
ouders, hulp ingeroepen van Delta Onderwijsadviseurs. Besloten kan worden
een kind te onderzoeken op bijvoorbeeld capaciteiten of sociaal-emotionele
ontwikkeling. Een dergelijk onderzoek vindt plaats op school en de resultaten
worden besproken door de onderwijsadviseur met de ouders, interne begeleider
Basisschool De Ontdekking schoolgids 2017 – 2018 | 27

en leerkracht. Het onderzoek richt zich primair op adviezen om het kind beter te
kunnen helpen binnen onze school. In uitzonderlijke situaties zullen wij ouders
adviseren om samen met school hun kind aan te melden bij het regionaal
samenwerkingsverband (Commissie Toelaatbaarheidsverklaring). Deze
commissie beoordeelt op grond van het groeidocument of de leerling tot een
speciale school voor basisonderwijs kan worden toegelaten of dat er
specialistische hulp wordt gezocht op de eigen of een andere basisschool.
Tijdens de hele procedure kunnen de ouders rekenen op de steun van de
interne begeleider en leerkracht. Naast de hulp van Delta Onderwijsadviseurs
maken wij ook gebruik van de zorgverlening vanuit het Sociaal Wijkteam Souad
Cherrabi is als medewerker van het Sociaal Wijkteam verbonden aan De
Ontdekking. Daarbij krijgt ieder kind in de leeftijd van 5-6 jaar en 10-11 jaar
vanuit GGD op onze school een periodiek gezondheidsonderzoek door de
jeugdverpleegkundige. In ons ondersteuningsplan staat de
ondersteuningsprocedure in stappen beschreven en treft u nadere informatie
aan over het ondersteuningsteam, de leerlingenbesprekingen en de zorgweken.
Op de website kunt u het ondersteuningsplan downloaden.

Ondersteuningstoewijzing
Kinderen met extra ondersteuningsbehoefte kunnen, met een beschikking van
de Commissie van Toelaatbaarheidsverklaring (CTLV), met een zorgarrangement
op een basisschool worden geplaatst. De beslissing om een kind wel of niet te
plaatsen wordt na zorgvuldige afwegingen door het bestuur van de school
genomen. Hierbij geeft de directie van de school een advies. Extra overwegingen
bij deze beslissing kunnen zijn:
- Heeft het team voldoende kennis in huis om het kind de zorg te bieden dat
het nodig heeft?
- Vraagt de begeleiding van het kind niet onevenredig veel aandacht van de
groepsleraar? Hierbij
- Kan de mogelijkheid van zorg door derden (mantelzorg) een rol spelen.
- Vindt de begeleidende instantie het verantwoord het kind op onze school te
plaatsen? Moet er nader onderzoek worden gedaan?
Als een kind met een beperking op onze school wordt geplaatst, zullen er met de
ouders/ verzorgers afspraken worden gemaakt om de ontwikkeling van het kind
regelmatig te evalueren en zo nodig aanvullende maatregelen te nemen. Voor
de te volgen procedures en de te zetten stappen verwijzen we naar de tekst
zoals die is opgenomen in het schoolplan.
In het nieuwe stelsel voor passend onderwijs is de leerlinggebonden financiering
(lgf of rugzak) verdwenen. Het budget blijft wel volledig beschikbaar, maar gaat
voortaan rechtstreeks naar de samenwerkende scholen in de regio (het
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samenwerkingsverband). Het samenwerkingsverband waaronder De Ontdekking
valt heet RSV Breda e.o. Het toewijzen van ondersteuningsarrangementen wordt
overgenomen door het regionale samenwerkingsverband (RSV Breda eo). Zij
hebben de Commissie van Toelaatbaarheidsverklaring (CTLV) opgericht die het
dossier beoordeelt en kan besluiten tot:
A. Afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring tot het so/sbo.
B. Afgeven van een ondersteuningsarrangement.
C. Afgeven van een negatieve beschikking.

Het RapPortfolio
Op De Ontdekking vinden wij het belangrijk dat ouders goed weten wat hun kind
op school doet en hoe het zich ontwikkelt. Daarvoor is de informatie van de
leerkracht van belang, maar hierin ligt ook een grote rol voor de kinderen. In
november worden ouders en kind uitgenodigd voor het zogeheten
Driehoeksgesprek. Wij willen kinderen namelijk graag eigenaar maken van hun
eigen leren en ontwikkelen.
Hiervoor werken we in alle groepen een uniek document: het rapportfolio.
Het rapportfolio bestaat uit de volgende onderdelen:
- Een stand van zaken door de leerkracht (groep 1 in november en juni en
groep 2 t/m 7 in maart).
- Het rapport door de leerkracht (groep 2 t/m 7 in november en juni en groep
8 in november)
- Werk van het kind
- De toetsresultaten uit het leerlingvolgsysteem
In de stand van zaken geeft de leerkracht u informatie over wat uw kind kan en
hoe het gaat in de groep. We geven aan waar we afgelopen periode aan gewerkt
hebben en waar we de volgende periode aan gaan werken. In het rapport geeft
de leerkracht u informatie over wat uw kind kan en hoe het gaat in de groep.
Naast een beschreven algemeen beeld, kiezen we er heel bewust voor om geen
cijfers te geven, maar met een bolletjessysteem aan te geven waar het kind staat
in zijn ontwikkeling.
In het portfoliodeel heeft uw kind werk verzameld waar het trots op is.
Het onderdeel toetsresultaten bestaat uit een overzicht van scores van landelijk
genormeerde toetsen van uw kind, welke op onze school worden afgenomen.
We verwachten van ouders dat zij het portfolio samen met hun kind bekijken en
in gesprek gaan over de inhoud. Uit onderzoek blijkt namelijk dat ouders de
ontwikkeling van hun kind positief beïnvloeden als ze belangstelling hebben voor
wat hun kind doet en meemaakt op school.
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Hoogbegaafdheid
Onder leiding van SLIM educatief is in het schooljaar 2011-2012 het beleid met
betrekking tot (hoog-) begaafde kinderen opnieuw beschreven.
Tot de doelgroep van ons hoogbegaafdheidsbeleid behoren:
A. Kinderen met een groot ontwikkelingspotentieel.
B. Kinderen met een didactische voorsprong van minimaal een jaar. Ze maken
gebruik van creatieve oplossingsmethoden, zijn goed gemotiveerd en
hebben een brede interesse.
C. Kinderen waarbij een hoge intelligentie is vastgesteld (IQ van 130 of hoger).
Kinderen die met behulp van de signaleringslijst als hoogbegaafd aangemerkt
kunnen worden.
In het reguliere compactingsprogramma volgen al deze leerlingen voor taal en
rekenen dezelfde leerlijn voor compacten. We bieden altijd eerst de minimale
hoeveelheid oefenstof aan en toetsen pas daarna d.m.v. de methode gebonden
toets. Dit toetsmoment valt samen met het moment waarop alle leerlingen uit
de groep deze toets maken. De vrijgekomen tijd tussen twee toetsmomenten
gebruiken we voor het verrijkingsaanbod. Dit aanbod bestaat uit een
verdiepings- en een verrijkingsprogramma. Binnen thematische activiteiten zijn
we steeds gericht op de zone van naaste ontwikkeling van het kind. Voor de
jonge kinderen betekent dit dat zij vanuit de ontwikkelingsperspectieven van de
spelactiviteiten eerder naar de bewuste leeractiviteit gaan, waarbij rollenspel
(en constructieve activiteiten) niet langer de enige noodzakelijke activiteiten zijn
voor leren en ontwikkeling. Het kind wil nu precies weten, goed kunnen, leren
omgaan met cognitieve instrumenten (zoals tekst en wiskundige notaties) en
met een onderzoekende manier van denken. Voor deze kinderen wordt de
onderzoeksactiviteit leidend. Voor de ontwikkeling van de onderzoeksactiviteit
zijn binnen de school stappenplannen ontwikkeld. Oudere kinderen gaan vanuit
de basisstof aan de slag om de aangeboden leerstof binnen (thematische)
onderzoeksactiviteiten toe te passen, te verdiepen en te verbinden met andere
activiteiten en vaardigheden. Leerkrachten plannen dit aanbod in hun
themavoorbereiding, waarbij ze thematische activiteiten voor een periode
ontwerpen.

Beelddenken
Wetenschappelijk is beelddenken niet onderkend. We geloven echter dat er een
groep ondergewaardeerde leerlingen is in het onderwijs met een bijzondere
gave. Deze kinderen denken niet in woorden, maar in beelden. Vaak hebben
beelddenkers een leerachterstand of denkt men aan dyslexie. Een gedeelte van
het team heeft de training ”Ik leer anders” gevolgd om ons onderwijs beter af te
kunnen stemmen op de behoeften van deze kinderen. De aanpak lijkt ook te
werken voor onze hoog sensitieve leerlingen.
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Dyslexie
“Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem
met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of
spellen op woordniveau”.
Voor een verklaring dyslexie is een officieel onderzoek nodig bij een externe
instantie. De kosten kunnen worden vergoed door de zorgverzekering. Kinderen
komen in aanmerking voor de vergoedingsregeling wanneer ze:
-Op minimaal 3 achtereenvolgende metingen tot de zwakste 10% lezers
(E- scores) of bij de 16% zwakste lezers en 10% zwakste spellers behoren
-Ondanks extra begeleiding gedurende 15 tot 20 weken is het leerrendement
minder dan 50%.
-Geen andere ontwikkelingsstoornissen hebben die belemmerend werken op
de dyslexiebehandeling.
Het Regionaal Samenwerkings Verband Breda e.o. bepaalt aan de hand van de
aanmelding van de ouders en het door de school aan te leveren leesdossier of
een leerling in aanmerking komt voor vergoed onderzoek. Ouders worden bij de
aanmelding begeleid door de betreffende IB-er. Met ingang van 1 januari 2015
valt dyslexiezorg onder de Jeugdwet. Gemeenten kregen vanaf die datum de
taak om deze zorg te organiseren en te financieren. Wanneer er een positief
advies voor vergoede diagnostiek ernstige enkelvoudige dyslexie (E.E.D.) is
afgegeven door het Regionaal Samenwerkingsverband Breda e.o. (RSV Breda
e.o.), vragen de ouders bij de gemeente (via Sociaal Wijkteam) een beschikking
te verstrekken voor vergoed onderzoek. Wanneer ouders een positieve
beschikking hebben ontvangen vanuit de gemeente, kunnen zij kiezen voor een
dyslexie behandelaar.
Kinderen die via het instituut Opdidakt een enkelvoudige ernstige dyslexie
verklaring hebben en in aanmerking komen voor vergoede behandeling, kunnen
deze behandeling onder schooltijd op school ontvangen door Opdidakt.

Beleid RT door externen onder schooltijd
Basisscholen worden steeds meer geconfronteerd met ouders/verzorgers die
voor eigen rekening externe hulp inschakelen om extra zorg voor hun kinderen
te organiseren. Voor het schoolbestuur is dit aanleiding geweest om
beleidsafspraken te maken, die gelden voor alle scholen van Delta-onderwijs. Op
grond van artikel 40* en 41** van de Wet Primair Onderwijs is in maart 2007
het volgende vastgelegd.
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Hulp door externen onder schooltijd binnen de eigen school
In beginsel wordt geen medewerking verleend aan hulp door externen onder
schooltijd. De school kan geen verantwoordelijkheid nemen voor deze externe
hulp.
Hulp door externen bij een didactische indicatie kan niet gehonoreerd worden.
Indien leerlingen onder schooltijd les krijgen op een andere plaats, blijft het
bevoegd gezag verantwoordelijk.
* Artikel 40 WPO handelt over de kosteloosheid van het onderwijs. Bij eenmaal toegelaten
leerlingen mag een verdere toegang tot onderwijsactiviteiten niet afhankelijk worden
gesteld van een geldelijke bijdrage van ouders.
** Artikel 41 WPO schrijft voor dat een leerling dient deel te nemen aan alle
onderwijsactiviteiten. Het bevoegd gezag heeft de uitvoering van deze taak overgedragen
aan de school onder eindverantwoordelijkheid van de directeur. Het is uiteindelijk ook de
verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag of de onderwijsactiviteiten alleen mogen
worden verzorgd door het eigen personeel en reguliere hulpverleners of ook door
externen. Indien dit laatste het geval is, is het bevoegd gezag ook verantwoordelijk en
aanspreekbaar voor de geboden extra zorgactiviteiten.

De keuze voor het voortgezet onderwijs
De overstap naar het voortgezet onderwijs is beslist geen eenvoudige stap. In de
laatste groepen wordt er daarom regelmatig aandacht besteed aan de
voorbereiding van de kinderen op het vervolgonderwijs, zoals bezoeken aan
voortgezet onderwijsscholen en gesprekjes tussen leerling en mentor (en
ouders). Samen met kind en ouders wordt gezocht naar de school die het beste
bij het kind past. Om u als ouder voldoende te informeren over de
mogelijkheden binnen het voortgezet onderwijs organiseren VO-scholen jaarlijks
een voorlichtingsavond waarbij de diverse scholen van het voortgezet onderwijs
in onze regio zichzelf presenteren (november). Daarnaast bestaat er de
mogelijkheid om de open dagen te bezoeken (januari/ februari).
Bij het adviesgesprek in februari (groep 8) gaan we met het kind en ouders in
gesprek. Samen delen we kennis en ervaringen die we in de loop der jaren
hebben verzameld. De leerkrachten van de groepen 6 t/m 8 stellen hiervoor dan
ook samen met de intern begeleider bovenbouw en de locatiedirecteur een
schooladvies op. Er wordt bij het opstellen van het advies gekeken naar de
leerresultaten van een kind maar zeker ook naar factoren als interesse,
zelfstandigheid, doorzettingsvermogen, leertaakgerichtheid en
(huis)werkhouding. Ook de resultaten van de kinderen die hebben deelgenomen
aan de NIO (begin groep 7) en de drempeltoets (oktober/ november groep 8)
worden meegenomen. Half maart zijn de centrale aanmeldavonden op de
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scholen voor voortgezet onderwijs. U meldt uw kind zelf aan. Hierbij moet u
meenemen: legitimatie van het kind, onderwijskundig rapport (krijgt u via
school) en ingevulde aanmeldingsformulieren. In april wordt de eindtoets
basisonderwijs (CITO) gemaakt. De uitslag van de Cito-eindtoets wordt door het
VO als objectief aanvullend gegeven gebruikt naast het advies van de school. Het
advies van de school is leidend.

Verkeersveiligheid
Reizen, ontdekken, de wereld in gaan: dat moet je op een veilige manier doen!
Vandaar dat verkeerseducatie een belangrijke plaats inneemt in het dagelijks
werken op De Ontdekking. Met behulp van veel diverse materialen wordt
tijdens thema's (van KDV t/m groep 8) geleerd hoe je veilig loopt, speelt, werkt,
fietst en passagier bent. Voor scholen die dit op de juiste manier doen, bestaat
er een label: het ‘Brabant Verkeers Veiligheids label'. Sinds 15-04-11 is De
Ontdekking in het trotse bezit van dit label. Samen met ouders proberen we de
verkeerssituatie rondom de school zo veilig mogelijk te maken. Veel van onze
kinderen wonen in de directe omgeving van de school. Breng uw kind daarom
het liefst lopend (of met de fiets) naar school. We verwachten dat ouders
verantwoord fietsgedrag stimuleren en dat de fietsen netjes in de fietsenstalling
worden geplaatst.
Met zijn allen zijn we verantwoordelijk voor een verkeersveilige omgeving voor
onze kinderen. We hebben de hulp van ouders nodig om verkeersonveilige
situaties (bijvoorbeeld voor het gebouw) te voorkomen.

Een ongeluk(je)
Als uw kind op school een ongeluk(je) mocht krijgen, volgen we de volgende
procedure:
- Is het niet ernstig, dan behandelen we het kind zelf. Alle personeelsleden
hebben een cursus gevolgd om uw kind goed te kunnen behandelen.
- Is het wat ernstiger, dan verlenen wij de eerste hulp en bellen u op. Indien
nodig kunt u dan zelf even met uw kind naar een dokter.
- Bij een ernstiger ongeluk, waarbij specialistische hulp noodzakelijk is, gaan
we met uw kind naar dokter/ ziekenhuis of bellen een ambulance. We
nemen dan onmiddellijk contact met u op.

Medicijnverstrekking en medisch handelen
We worden op school regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over
pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn,
buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge van een insectenbeet. Ook krijgt de
schoolleiding steeds vaker het verzoek van ouder(s)/ verzorger(s) om hun
kinderen de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen. Een enkele
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keer wordt werkelijk medisch handelen van leerkrachten gevraagd zoals het
geven van sondevoeding, het toedienen van een zetpil of het geven van een
injectie. Leerkrachten begeven zich dan op een terrein waarvoor zij niet
gekwalificeerd zijn. Met het oog op de gezondheid van kinderen is het van groot
belang dat wij in dergelijke situaties zorgvuldig handelen. We realiseren ons dat
wanneer wij fouten maken of ons vergissen we voor deze handelingen
aansprakelijk gesteld kunnen worden. Daarom volgen we voor deze handelingen
een protocol wat is opgesteld door de GGD.

Meldcode
Sinds 1 juli 2013 zijn we als onderwijsinstelling wettelijk verplicht om een
handelingsprotocol te hebben wanneer wij vermoedens hebben van
kindermishandeling of huiselijk geweld. Deze meldcode beschrijft in 5 stappen
wat we moeten doen bij vermoedens van geweld. De meldcode is bij de intern
begeleider op te vragen.

Pestprotocol
Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt op school. Pesten zien we
dan ook als een groot probleem en accepteren dit niet in onze school. In ons
gedragsprotocol “Thuis op De Ontdekking” hebben we daarom vastgelegd op
welke manier we samen zorg dragen voor een veilige omgeving op school. Ook
de te nemen stappen bij pestgedrag staan hier concreet in beschreven. Dit
document wordt jaarlijks bijgesteld en kunt u downloaden via de website.

Plaatsingsbeleid
Plaatsing van een leerling op de basisschool
De Wet Primair Onderwijs en de Wet Voortgezet Onderwijs zijn in augustus 2014
aangepast aan de nieuwe regels “voorschriften en afspraken met betrekking tot
Passend Onderwijs”. In principe is elk kind welkom op onze school. Bij de
aanmelding van uw kind wordt vastgesteld of onze school voor uw kind het
juiste onderwijsaanbod kan verzorgen. Dat zal doorgaans het geval zijn. In de
situatie dat de school niet het passende aanbod kan verzorgen, geldt de
zorgplicht. De nieuwe zorgplicht betekent niet dat scholen verplicht zijn ieder
kind een plek te geven op school, maar wel dat zij moeten zorgen voor een
aanmelding en inschrijving op een andere school die het voor uw kind passende
arrangement wél kan aanbieden. Dus als een school aangeeft echt niet te
kunnen zorgen voor passend onderwijs, dan moet de school waar de
aanmelding plaatsvindt, zorgen voor een goede plaatsing elders binnen het
samenwerkingsverband in goed overleg met de ouders. De ouders zorgen dan
voor een nieuwe aanmelding en de plaatsing gebeurt dan door het bevoegd
gezag. De school moet aantonen dat ze naar de individuele leerling heeft
gekeken en echt geprobeerd heeft om de aanpassingen te realiseren die voor
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het kind nodig zijn. Een school kan dus niet zomaar zeggen dat een kind met een
bepaalde beperking niet welkom is op school omdat die beperking niet in het
ondersteuningsprofiel past. Er moet altijd gekeken worden naar de individuele
situatie. Hiermee wordt voorkomen dat kinderen geweigerd worden op basis
van bijvoorbeeld stereotiepe denkbeelden over bepaalde beperkingen. De
school waar het kind is aangemeld is er wel verantwoordelijk voor om een
passende plek te regelen.

Schorsings- en verwijderingsbeleid
Ook mag een school nog steeds een leerling verwijderen. Dat is pas mogelijk als
de school een leerling niet de nodige speciale zorg kan bieden, als de leerling
zich voortdurend agressief gedraag of als er ernstige conflicten zijn (ook als de
ouders daarbij betrokken zijn). Voordat tot verwijdering wordt overgegaan moet
het schoolbestuur naar het verhaal van de leerkracht luisteren. Het
schoolbestuur moet u, als ouder of verzorger laten weten, dat u bezwaar kunt
maken tegen de beslissing om uw kind te verwijderen.
Echter, ook in deze situatie, geldt de hierboven genoemde zorgplicht, en is de
school verantwoordelijk voor een nieuwe plek. De school zoekt, in samenspraak
met de ouders of verzorgers, een passende school en kan hiervoor een beroep
doen op het samenwerkingsverband.
Een basisschool mag uw kind ook schorsen. Dit houdt in dat uw kind tijdelijk
geen toegang heeft tot de school of tot bepaalde lessen. Het bevoegd gezag van
de basisschool (het schoolbestuur) kan zelf bepalen wanneer het uw kind
schorst. Ook voordat een leerling wordt geschorst, moet het bevoegd gezag
eerst naar het verhaal van de leerkracht luisteren. Het bevoegd gezag (het
schoolbestuur) kan dan met opgave van redenen een leerling schorsen. Het
besluit tot schorsing moet schriftelijk aan de ouders bekend worden gemaakt en
het schoolbestuur stelt de inspectie van een schorsing voor een periode langer
dan één dag schriftelijk en met opgave van redenen in kennis.

Ontzegging van de toegang aan derden
In geval van grove belediging of van bedreiging door anderen, niet zijnde
leerlingen, zal de toegang tot de school ontzegd worden en aangifte gedaan
worden bij de politie.

Calamiteitenplan
Soms krijgt een school te maken met calamiteiten, zoals ziekte, overlijden en
brand. Om te voorkomen dat in deze moeilijke situaties fouten worden gemaakt,
kent onze school een crisiswerkgroep die aan de hand van een draaiboek de
juiste maatregelen neemt. De crisiswerkgroep bestaat uit de directie en intern
begeleiders.
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In het kader van het calamiteitenplan wordt er jaarlijks een oefening brandalarm
gehouden. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan de manier waarop in geval
van brand, de kinderen en het personeel de school snel kunnen verlaten. De
opzet is dat iedereen die zich in ons schoolgebouw bevindt, wordt meegenomen
in deze oefening.

Contact GGD West-Brabant
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 inzien 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

Hoofdluis
Elke school heeft te maken met het hoofdluisprobleem. Volgens deskundigen
heeft dit niets met hygiëne te maken en komt hoofdluis in alle milieus voor. Niet
alle ouders zijn vaardig in het herkennen van hoofdluis of de eitjes (neten) ervan.
Op onze school worden alle kinderen na elke vakantie gecontroleerd door
speciaal opgeleide ouders (kriebelouders). Door regelmatige controle proberen
wij dit hardnekkige probleem te beheersen. Er worden geen uitzonderingen
gemaakt. Als bij een leerling hoofdluis wordt gevonden, neemt de
locatiedirecteur contact op met de ouders. Als in een groep hoofdluis is
gevonden, hangt er een briefje op de deur en vindt na een week opnieuw een
controle plaats. Daarnaast heeft de school de beschikking over een groot aantal
capejes die de kinderen, in de groep waar er luizen zijn geconstateerd, kunnen
gebruiken om verspreiding te voorkomen. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de locatiedirecteur.
Wilt u meer informatie over behandeling van hoofdluis, kunt u terecht op de
website van het RIVM: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis.
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De ouders
Samenwerken en samen zorgen
We zien het samenwerken van ouders, opvang, zorg en onderwijs als voorwaarde om kinderen optimaal tot hun recht te laten komen. Ieder draagt vanuit
zijn of haar eigen verantwoordelijkheid bij aan een optimale ontwikkeling van
het kind.
Om als ouder partner te kunnen zijn in de zorg om het kind, is het van belang dat
u weet wat we doen en waarom we het in onze ontwikkelingsgerichte school zo
doen. Daarom streven we ernaar u zo optimaal mogelijk te informeren. Dit doen
we via verschillende kanalen als: informatie-avonden, website, Facebook, blogs,
inloopspeelochtenden, meedoemomenten, etc. Uiteraard verwachten we u als
ouders regelmatig in de school te zien. Niet alleen bij het wegbrengen of halen
van uw (jonge) kind, maar ook bij de gesprekken die we samen hebben over de
ontwikkelingen van uw kind, bij de informatiemomenten, bij het meedoen in de
groep, bij het meehelpen bij evenementen van de school of groep, als gids (gast)
in de klas of als u rijdt bij een uitstapje. In alle ouderactiviteiten streven we
ernaar dat ouders zich welkom en gewaardeerd voelen; dat ze zich uitgenodigd
voelen om hun vragen, ideeën en verwachtingen tot uiting te brengen. We
hopen dat iedereen zich thuis voelt op De Ontdekking!

Contact
Wij vinden een goede communicatie met ouders erg belangrijk. Als u dus vragen
heeft, zich zorgen maakt of het ergens niet mee eens bent, verwachten we dat u
even binnenloopt. De groepsleerkrachten zijn buiten de lestijden altijd bereid
om u te woord te staan. Het is prettig om even een afspraak te maken zodat er
voldoende tijd is om goed met elkaar in gesprek te gaan.
Als u de directie wilt spreken is dit uiteraard ook mogelijk. De deur van de
directiekamer staat vaak open. Mocht blijken dat het door omstandigheden niet
mogelijk is om direct in gesprek te gaan, maken we hiervoor een afspraak. Het
kan ook zo zijn dat de school zelf contact met u opneemt om samen eens in
gesprek te gaan.

Gouden regels
-

Houdt u aan de huisregels die ook voor de medewerkers en kinderen gelden.
Benader uw kind, andere kinderen, de leerkracht en andere ouders altijd
positief.
Laat uw kind merken dat u het belangrijk vindt wat het doet op school.
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-

Breng uw kind op tijd in de klas.
Stel uw vragen aan de persoon die er antwoord op kan geven (pas op
“geklets aan het hek”).
Maak een afspraak met de leerkracht (of directie) als u iets wilt bespreken.
Bewaar de rust in (en om) het gebouw.
Toon betrokkenheid bij de ontwikkeling van uw kind door aanwezigheid bij
informatiemomenten, oudergesprekken, schoolactiviteiten, etc
Spreek in (en om) het gebouw Nederlands, zodat we elkaar goed (blijven)
verstaan.

De medezeggenschapsraad
Invloed van de ouders is formeel geregeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs. In navolging van deze wet is een medezeggenschapsraad (MR) opgericht
die bestaat uit leraren en ouders. De MR vergadert ongeveer 6 tot 8 keer per
jaar. Ouders en leraren kunnen door overleg en inspraak zo mede invloed
uitoefenen op het beleid en de organisatie van onze school. De oudergeleding
van de MR heeft de taak om als spreekbuis te dienen voor ouders die vragen
en/of sug-gesties hebben. Voor vragen kunt u contact opnemen met:
medezeggenschaps-raad@ontdekking.net of even kijken op de website (onder
het kopje: “MR”).

De ouderraad
De ouderraad bestaat uit leden die worden gekozen uit de ouders. Het doel van
de ouderraad is de betrokkenheid van de ouders te stimuleren. Dit bereiken zij
door het organiseren van een groot aantal activiteiten. Hiervoor worden
taakgroepen samengesteld, waarin naast ouders ook leraren zitten. Zo zijn er de
taakgroepen Sint, Kerstmis, Carnaval, schoolfeestdag, excursies, enz. Voor
vragen kunt u contact opnemen met: ouderraad@ontdekking.net of even kijken
op de website (onder het kopje: “OR”).

De ouderambassadeurs
Vanaf 25 maart 2009 heeft De Ontdekking haar eigen ouderambassadeurs. Deze
enthousiaste en betrokken ouders zetten zich in voor ons Kindcentrum en
zorgen voor een stuk bekendheid binnen de wijk en bij potentiele nieuwe
ouders.
De ambassadeurs organiseren een aantal keren per jaar activiteiten voor alle
kinderen van 20 maanden tot 4 jaar. De kinderen kunnen dan lekker samen
spelen en ouders kunnen op een ongedwongen manier kennis maken met elkaar
en ons Kindcentrum. Voor vragen kunt u contact opnemen met:
ambassadeurs@ontdekking.net of even kijken op de website (onder het kopje:
“ouders”).
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De contactouders
Op de Ontdekking werken we met contactouders per groep. Een contactouder
vormt een belangrijke schakel tussen de school, de leerkrachten en de ouders.
Zo speelt de contactouder bij veel schoolse activiteiten een coördinerende rol.
Aan het begin van het schooljaar stelt de contactouder zich voor via de mail
(met foto). De informatie is ook te vinden bij de ingang van de groep.

Wat kost de school u?
Voor het basis- en voortgezet onderwijs is bij de wet geregeld dat toelating van
een leerling niet afhankelijk mag worden gesteld van een geldelijke
ouderbijdrage. Er hoeft dus geen schoolgeld te worden betaald. Scholen mogen
van de ouders wel een financiële bijdrage vragen voor extra voorzieningen en
activiteiten.
De hoogte van de ouderbijdrage voor het schooljaar 2017-2018 bedraagt per
leerling: € 27,50
Deze ouderbijdrage heeft een vrijwillig karakter. Wel is het zo dat leuke, extra
activiteiten natuurlijk niet gerealiseerd kunnen worden zonder deze bijdrage. Op
onze school is er afgesproken dat de ouderraad deze activiteiten organiseert en
zorg draagt voor de inning van de ouderbijdragen. Ten behoeve van het
schoolkamp in groep 8 wordt een eenmalige aanvullende bijdrage gevraagd.
Voor de andere groepen wordt eens in de twee jaar een bijdrage gevraagd voor
het schoolreisje.

Stichting Leergeld
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet
meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij
staan vaak letterlijk aan de zijlijn.
Stichting Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!
Leergeld Oosterhout biedt kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan
binnen- en buitenschoolse activiteiten zoals lid worden van een sport- of
hobbyvereniging, zwemles volgen of deelnemen aan de scouting. Ook de kosten
voor schoolmaterialen, schoolreizen kunnen voor gedeeltelijke vergoeding in
aanmerking komen. Daarnaast kan eventueel een fiets (voor kinderen vanaf
groep 8) of een tweedehands computer (per gezin vanaf 8 jaar) worden
verstrekt.
Indien u in de gemeente Oosterhout woont, kan Stichting Leergeld voor
kinderen van 4 tot 18 jaar een oplossing bieden. De medewerkers van Stichting
Leergeld verwijzen in eerste instantie altijd naar voorliggende voorzieningen via
de gemeente, als die van toepassing zijn. Stichting Leergeld werkt uitsluitend
met vrijwilligers. Een vrijwilliger komt aan huis om samen met de aanvrager de
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mogelijkheden te bespreken en eventueel te informeren over andere instanties.
Aarzel niet om contact met Leergeld Oosterhout op te nemen indien u twijfelt of
ook u voor ondersteuning in aanmerking kunt komen. Voor meer informatie of
aanmelding, zie www.leergeldoosterhout.nl of maak gebruik van de folder die
op onze school aanwezig is. Leergeld is bereikbaar via telefoonnummer 0162-45
84 87 van ma t/m do 9.00-11.30 uur.

Informatieverstrekking aan gescheiden ouders
Als ouders gescheiden van elkaar wonen, is het soms lastig om beide ouders
gelijk te informeren over hun kind. De grondhouding die wij daarbij hebben als
school, is dat wij zo laagdrempelig mogelijk willen zijn naar beide ouders. Dat
houdt in dat beide ouders in principe alle informatie van ons krijgen. Dit
betekent dat bijvoorbeeld beide ouders jaarlijks een schoolkalender van ons
kunnen krijgen, waarin de belangrijkste informatie bij elkaar staat. Daarvoor is
het wel nodig dat zij hier om vragen en eventueel een postadres aan ons
doorgeven. Over de ontwikkeling van hun kind, spreken wij bij voorkeur met
beide ouders op de contactmomenten. Als het contact tussen de beide ouders
van dien aard is dat zij niet samen op een contactmoment kunnen komen, dan is
het mogelijk om een dubbele afspraak te maken met de groepsleerkracht. Het
initiatief hiertoe ligt wel bij de ouders zelf. Wij vinden een dubbel
contactgesprek zelf wel minder ideaal, omdat uit de praktijk gebleken is dat er
vaak ruis ontstaat tussen wat gezegd is.

Klachtenregeling
Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Ook op een school.
Ondanks alle zorg die door ons aan u en uw kind wordt besteed, kan het zijn dat
u het ergens niet mee eens bent, dat u een conflict heeft of dat uw kind zich niet
veilig voelt. In dat geval is het in eerste instantie de bedoeling dat u probeert om
in overleg met de groepsleerkracht tot een oplossing te komen. Lukt dat niet,
dan is de directie van de school graag bereid om te bemiddelen.
Op het moment dat er iets aan de hand is of als u er ook met de directie niet uit
komt, dan kunt u een beroep doen op onze klachtenregeling. Onze school heeft
een contactpersoon die u daarbij kan helpen, namelijk mevr. Anja Evers. Zij is te
bereiken via het algemeen telefoonnummer van onze school: 0162-426990. Ook
kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon van het bestuur. De
vertrouwenspersoon kan proberen te bemiddelen en helpt u bij het indienen
van een klacht bij het bestuur. Het bestuur is aangesloten bij een onafhankelijke
klachtencommissie van de landelijke besturenorganisaties. Op iedere school is
de klachtenregeling van Delta-onderwijs aanwezig. Dit reglement is te vinden op
de site van Delta-onderwijs (www.delta-onderwijs.nl) of kunt u verkrijgen via de
locatiedirecteur.
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Vertrouwenspersoon van het bestuur:
De heer L. Ligthart
Postbus 1165
4801 BD BREDA
Tel. (06) 51309909Fax (0162) 490507
E-mail: drligthart@delta-onderwijs.nl
Klachtencommissie katholiek onderwijs
Postbus 82314
2508 EH Den Haag
tel. 070.3925508
www.geschillencies-klachtencies.nl

Verzekeringen
Indien er op school op enigerlei wijze door een kind schade ontstaat dan zal
eerst de eigen WA-verzekering van de ouders in werking treden. Mocht blijken
dat de school in gebreke is gebleven dan zal de verzekering van Delta-onderwijs
de schade afhandelen.
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Dagarrangementen
Aanbod
Kindcentrum De Ontdekking biedt onderwijs, opvang, ontspanning en opvoeding
ineen. Ouders kunnen een keuze maken uit verschillende bestemmingen op hun
reis door ons centrum.
Bestemmingen kinderen van 0 - 4 jaar
D (agopvang)
52 weken per jaar (excl. zon- en feestdagen)
07:00 uur - 18:30 uur maandag t/m vrijdag
V (oorschoolse educatie)
Kinderen van 30 maanden tot 4 jaar
2 dagdelen (8:30-11.45 uur en 12:30-14:15 uur) in de ‘schoolweken’
maandag t/m vrijdag
Bestemmingen kinderen van 4 - 13 jaar
S (tartpunt)
07:00 uur - 08:30 uur
O (nderwijs)
08:30 uur - 14.00 uur in de “schoolweken”
N (aschools) kort
14.00 uur - 15.30 uur in de “schoolweken”
N (aschools) lang
14.00 uur – 18.30 uur in de “schoolweken”
C (omplete reis)
07:00 - 18:30 uur (inclusief vakantie en studiedagen)
C (omplete reis)
07:00 - 18:30 uur (exclusief vakantie en studiedagen)

Voorschool
In ons gebouw kunnen ouders terecht voor voorschoolse educatie voor kinderen
van 30 maanden tot 4 jaar (voorheen de peuterspeelzaal). De voorschoolse
educatie wordt verzorgd door de leidsters van Delta-voorschool. De
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ontwikkelingsgerichte visie is voor deze leeftijdsgroep uitgewerkt in de methode
‘Startblokken’. Binnen Startblokken hebben onze leidsters een belangrijke taak
om kinderen te leren spelen en hen daarvoor de nodige ruimte te bieden.
De kosten voor de voorschool bedragen per peuter € 47,50 per maand. Indien u
met automatische incasso betaalt, betaalt u € 45,00. Bij ziekte wordt gewoon
doorbetaald, evenals tijdens korte vakanties. In de zomervakantie hoeft u een
maand niet te betalen.
Als u gebruik wilt maken van onze voorschool, kunt u contact opnemen met de
directie van De Ontdekking:
- per telefoon: 0162-426990 (kindcentrum De Ontdekking)
- per email: directie@ontdekking.net
Alle informatie over de voorschool is gebundeld in een apart informatieboekje.
Dit kunt u ophalen op school of downloaden vanaf de website
(www.ontdekking.net).
NB: Vanwege het grote aantal aanmeldingen, krijgen peuters die na voorschool
De Ontdekking ook basisschool De Ontdekking bezoeken voorrang bij plaatsing.
Aanmelden kan vanaf 18 maanden.

Naschools activiteitenprogramma
Op De Ontdekking kunnen kinderen deelnemen aan een naschools programma
voor sport en cultuur. De aansturing en organisatie is in handen van
combinatiefunctionarissen sport en cultuur.
Alle partners zorgen samen voor een aanbod van naschoolse activiteiten, welke
aansluit op het binnenschools aanbod. Er zijn kortdurende activiteiten en meer
structurele activiteiten (periode van een half tot heel schooljaar). Ze hebben als
doel te experimenteren, te onderzoeken, talenten te ontdekken. De langdurige
activiteiten zijn activiteiten waarbij kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen
en onderhouden. Indien mogelijk zijn de specialisten die onder schooltijd
meedoen binnen de thema’s ook actief binnen het naschools programma.
Naast het naschools programma voor de kinderen van de school en de wijk, zijn
er ook activiteiten voor en door andere wijkbewoners. Te denken valt aan yoga,
meditatie, zangkoor, muziekles (instrument), teken- en schilderlessen,
danslessen (ballet), theaterlessen, kooklessen, schrijfcursussen, literaire
avonden, boekenclub, etc.
Daarnaast doet de school jaarlijks mee met verschillende sporttoernooien.
Informatie hierover ontvangt u in de loop van het schooljaar.
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Om mee te mogen doen aan een (school-) toernooi gelden de volgende regels:
- eerlijk en sportief spel.
- geen discussies over/ met de spelleiding.
- kinderen gedragen zich beleefd naar volwassenen en tegenstanders.

Buitenschoolse opvang en dagopvang
Op De Ontdekking kunnen ouders ook terecht voor dagopvang (0 – 4 jaar) en
buitenschoolse opvang (4-13 jaar). De opvang wordt verzorgd door de
pedagogisch medewerkers van SKO (Stichting Kinderopvang Oosterhout). Het
personeel van Stichting Kinderopvang Oosterhout, Delta-voorschool en Deltaonderwijs werkt nauw samen en vormt één team, ieder vanuit de eigen,
specifieke professionaliteit. Gewerkt wordt vanuit een gezamenlijke
pedagogische visie en doelen.
Waar nodig of waar mogelijk kunnen kinderen doorstromen van de ene
organisatie naar de andere binnen het gebouw. Zo zijn we laagdrempelig voor
ouders, bundelen we onze kennis, en kunnen elkaar snel informeren wat de
ontwikkeling van de kinderen ten goede komt.
Als u gebruik wilt maken van onze dagopvang of buitenschools opvang, kunt u
contact opnemen met het centraal bureau van SKO. Met deze organisatie sluit u
ook een overeenkomst af waarin de afspraken met betrekking tot de opvang van
uw kind worden vastgelegd. De kosten van de opvang zijn inkomensafhankelijk.
SKO kan u hierover verder informeren:
- per telefoon: 0162-450322 (hoofdkantoor) of
0162-426990 (Kindcentrum De Ontdekking)
- per email: info@kinderopvangoosterhout.nl
- via de website: www.kinderopvangoosterhout.nl
- per post: SKO, Postbus 4008, 4900 CA Oosterhout
SKO zal trachten zo spoedig mogelijk alle aanvragen te behandelen en kinderen
te plaatsen. Het kan echter voorkomen dat, ondanks de inspanningen, alle
plaatsen bezet zijn. Uw zoon/dochter wordt dan op een wachtlijst geplaatst.
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Praktische zaken
De groepen
Basisschool De Ontdekking telt ca 190 kinderen in 10 groepen, die verdeeld zijn
over 3 bouwen (onderbouw, middenbouw en bovenbouw). Binnen elke bouw
hebben we verschillende ‘thuisgroepen’ met een eigen leerkracht. We hebben
ervoor gekozen te werken met kleine groepen bij de jongste kinderen en werken
we met grotere groepen bij de oudere kinderen. De groepsgrootte loopt uiteen
van 15 tot 28 leerlingen.
Met teamteaching zoeken we in toenemende mate naar mogelijkheden om
beter te kunnen inspelen op de verschillen tussen kinderen en hun verschillende
onderwijsbehoeften. Bij team-teaching wordt de bestaande klassieke organisatie
volgens het leerstofjaarklassensysteem meer losgelaten. Er wordt gekozen voor
een model waarin een onderwijsteam (leerkrachten, assistenten en experts)
verantwoordelijkheid draagt voor een grotere groep leerlingen. Hierbij worden
kwaliteiten van medewerkers optimaal ingezet en benut. Team-teaching heeft
alles te maken met recht doen aan individuele verschillen tussen kinderen.
Concreet betekent dit onder andere dat we ervoor gekozen hebben in grotere
groepen (op bepaalde dagen/ momenten) meerdere volwassenen in te zetten.

Inschrijven
Ouders die geïnteresseerd zijn in De Ontdekking, kunnen een afspraak maken
met de directie van de school. Na een kennismakingsgesprek en rondleiding
ontvangt u een informatiepakket met een inschrijfformulier. Het volledig
ingevulde formulier moet op school worden ingeleverd. U ontvangt dan een
brief waarin staat dat we de inschrijving hebben ontvangen en hoe de procedure
verder gaat.
Vanaf 18 maanden kunnen ouders hun kind inschrijven voor de voorschool. Na
de voorschool wordt een kind in principe automatisch ingedeeld in een van de
kleutergroepen.
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Schooltijden
Voorschool
ma t/m vr

ochtend
middag

Groepen 1 – 2
ma, di, wo en do
vr
Groepen 3 t/m 8
ma t/m vr

08.30 uur – 11.45 uur
12.30 uur – 14.15 uur
08.30 uur – 14.00 uur
08.30 uur – 12.00 uur
08.30 uur – 14.00 uur

Verplichte onderwijstijd
In de eerste vier jaren is het wettelijk verplicht dat er minimaal 3520 uren
gemaakt wordt. Per jaar dus gemiddeld 880 uren. In de laatste vier jaren moeten
de kinderen met een gemiddelde van 940 u minimaal 3760 op school zijn. Tien
minuten voor aanvang van de lessen, om tien voor half negen, gaat de eerste
zoemer. Het is dan de bedoeling dat alle kinderen van de groepen 1 t/m 8 naar
binnen gaan en naar hun eigen groep gaan. In hun klas worden ze dan
opgevangen door de eigen leerkracht. De inlooptijd zorgt voor een rustige start.
Precies om half negen gaat de tweede zoemer en beginnen we met de lessen.

Activiteitenrooster
Elke groepsleerkracht maakt aan het begin van het nieuwe schooljaar een
activiteitenrooster voor de eigen groep. Hierin staan alle activiteiten vermeld en
ook hoe lang deze duren. Hierdoor zorgen we ervoor dat we voor elk vak
voldoende lestijd reserveren. Daarnaast dient het als verantwoording richting de
inspectie.

Leerplicht
De leerplicht van een kind gaat in op de dag dat het kind vijf jaar wordt. Kinderen
die nog geen vijf zijn, zijn dus níet leerplichtig. Dit betekent dat vierjarigen naar
school mogen. Vierjarigen mogen dagdelen naar school, maar ook hele dagen.
Ouders overleggen dit met de leerkracht. Voor vijfjarigen kunnen nog bijzondere
regels van toepassing zijn. Zij mogen 5 uur per week (of in een speciaal geval
zelfs 10 uur) verzuimen, mits dit vooraf goed is overlegd met de directie. Vanaf
de dag dat het kind zes jaar wordt, vervallen deze regelingen. Dan is een kind
100% leerplichtig.

Melding afwezigheid
Als uw kind niet naar school kan komen, moet u zelf uw kind vóór 08.20 uur
telefonisch afmelden. U kunt hiervoor het telefoonnummer van school
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gebruiken: 0162-42 69 90. Maak afspraken met de tandarts, huisarts en andere
instanties zoveel mogelijk buiten de reguliere schooltijden. De
groepsleerkrachten brengen dagelijks de absenties in kaart en deze gegevens
worden verwerkt in onze administratie. Wanneer ongeoorloofd schoolverzuim
wordt vermoed, zijn wij verplicht contact op te nemen met de
leerplichtambtenaar van de gemeente Oosterhout. Veelvuldig te laat komen en
opvallend veel ziekteverzuim zijn we ook verplicht te melden.

Verzoeken voor verlof
Verlof kan alleen verleend worden in geval van gewichtige omstandigheden. Als
u wegens bijzondere omstandigheden extra verlof wilt aanvragen, moet u bij de
locatiedirecteur zijn. Extra verlof dient u ruim van tevoren schriftelijk aan te
vragen. De conciërge, secretaresse en locatiedirecteur hebben hiervoor speciale
aanvraagformulieren. Ook is er op school een folder aanwezig waarin precies
omschreven staat wanneer u voor dergelijk verlof in aanmerking komt en welke
procedure daarbij gevolgd dient te worden. Voor afwijking van het
vakantierooster wordt in zijn algemeenheid geen toestemming verleend.
Volgens het verlofbesluit van de minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen (OCenW) is het vervroegen of verlengen van vakanties en een
dagje pretpark geen gewichtige omstandigheid. De leerplichtambtenaar heeft
alle scholen onlangs opgeroepen geen verlof te verlenen aan ouders die een
halve of hele dag eerder op vakantie willen. De directie houdt zich aan dit
voorschrift en u dient hier dus rekening mee te houden bij het maken van uw
(vakantie) afspraken.

Vervanging bij ziekte
Wij doen ons uiterste best om bij ziekte van een groepsleerkracht meteen voor
geschikte vervanging te zorgen. Het komt incidenteel voor dat dit door
omstandigheden niet lukt. In het uiterste geval krijgen de kinderen dan verlof.
Mocht u voor uw kind die dag geen opvang hebben dan zorgen wij ervoor dat
uw kind op school wordt opgevangen.

Gymrooster schooljaar 2017-2018
Dinsdag
8.30
9.45
10.45

Groep
3 Marissa/Anouk
4 Eus/Anja E.
5 Marc

Groep
8 Kirsten
7 Anja v H/Shirley
6 Lichelle/Steffy

Geleid buitenspel
We vinden het belangrijk veel aandacht te besteden aan het buitenspelen van
kinderen. De afgelopen jaren is de omgeving rondom de school hiervoor ook
helemaal ingericht en zijn er materialen aangeschaft. Zo beschikken we nu over
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een sport- en spelplein en vele ruimten voor natuurlijk spelen. Daarom gaan we
met de midden-en bovenbouw elke donderdag 30 minuten naar buiten voor het
geleid buitenspel. Het is fijn als de kinderen op deze dag sportief gekleed zijn
(gemakkelijke kleding).

Tussendoortjes en trakteren
Op De Ontdekking stimuleren we een gezonde levensstijl. Daarom hebben we 5
GRUIT-dagen. Dit betekent dat we verwachten dat kinderen alle dagen
groenten/ fruit bij zich hebben. Daarbij stimuleren we het drinken van water en
zijn frisdranken met koolzuur en energydrankjes verboden.
Dus:
- Snoep, chips, koeken en frisdranken mogen niet mee naar school.
- We stimuleren het drinken van water.
Kinderen mogen alleen “gezond” trakteren op De Ontdekking. Deze traktaties
worden tijdens het vieren van de verjaardag uitgedeeld en gezellig samen op
gegeten. Een gezonde traktatie is een traktatie waar niet te veel vet en suiker in
zit. Via internet zijn tal van tips voor een gezonde traktatie te vinden.
NB. Op een aantal momenten per jaar mag op De Ontdekking nog wel “gesnoept
worden. Dit doen we bij speciale gelegenheden en deze traktaties worden
verzorgd door school en/ of ouderraad.

Thuisactiviteiten
In de school spreken we niet over huiswerk, maar over: thuisactiviteiten. We
hebben hier samen afspraken over gemaakt. Vanaf de jongste groepen mogen
de kinderen bijvoorbeeld al iets van thuis meenemen voor een thema, waarbij
we de kinderen mee verantwoordelijk maken en eigenaarschap stimuleren. We
stemmen de thuisactiviteiten steeds meer af op de individuele ontwikkeling. Dit
doen we door het gebruik van Muiswerk.

GSM/ smartphone
In deze tijd is de smartphone niet meer weg te denken in het leven van onze
kinderen. Kinderen in de hoogste groepen beschikken vrijwel allemaal over een
dergelijk apparaat. De smartphone en/ of tablet mag in principe mee naar
school, maar het is van belang te weten dat de school niet aansprakelijk gesteld
kan worden bij verlies, schade of diefstal. Meenemen van dit soort apparatuur is
dus onder volledige verantwoordelijkheid van ouders. Daarbij is het gebruik
ervan alleen toegestaan met toestemming van de leerkracht en is het maken (en
publiceren) van foto-/ en videomateriaal zonder uitdrukkelijke toestemming
verboden.
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Maken van foto’s en video opnamen
Op school maken we regelmatig foto’s en filmpjes van kinderen als ze aan het
spelen, werken of feesten zijn. Hiervan maken we dan een selectie en publiceren
deze op de website of via onze sociale mediakanalen. Ook gebruiken we foto’s
en filmpjes voor publicatie in een vakblad op onderwijskundig gebied of voor
een artikel in de krant. Volgens de wet bescherming privacy mogen opnames
alleen met toestemming worden gemaakt. We vragen ouders die bezwaar
hebben tegen het maken van foto’s en/of video opnamen daarom om dat bij
inschrijving kenbaar te maken aan de directie van de school.

Sponsoring
De school voert een terughoudend beleid ten aanzien van de aanvaarding van
materiële of geldelijke bijdragen. We doen dit bijvoorbeeld niet wanneer naar de
leerlingen toe bepaalde verplichtingen ontstaan. Voor meer informatie hierover
kunt u terecht bij de locatiedirecteur.

Acties
Jaarlijks organiseren we een schoolactie, waarbij de opbrengst ten goede komt
aan de school. Te denken valt aan een speeltoestel, instrumenten, onze dieren
of een feestdag.

Vakantierooster 2017-2018
Herfstvakantie

14 t/m 22 oktober 2017

Kerstvakantie

23 december 2017 t/m 7 januari 2018

Voorjaarsvakantie

10 februari t/m 18 februari 2018

Extra vrije dagen
(o.a. ivm studiedagen):

23 oktober 2017
22 november 2017
5 maart 2018
2 april 2018
10 en 11 mei 2018
21 mei 2018
15 juni 2018

Meivakantie

21 april t/m 6 mei 2018

Zomervakantie

7 juli t/m 19 augustus 2018
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