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Voorwoord 

 
Dit is de schoolgids van de L.W. Beekmanschool. In deze gids vertellen wij waar 

onze school voor staat en welke belangrijke regels en afspraken er bij ons 
gelden. Ook hebben we praktische informatie over onze organisatie opgenomen.  
 

Ieder jaar actualiseren we de schoolgids. Nadat de MR met de geactualiseerde 
schoolgids heeft ingestemd, sturen we de schoolgids naar de inspectie. De 

geactualiseerde schoolgids plaatsen we in augustus op de website van de school. 
Bij de directeur is eventueel een papieren versie te verkrijgen. 
 

 
 



 
 

 
 

2. Profielschets van de L.W. Beekmanschool  

 
De L.W. Beekmanschool is onderdeel van ATO-Scholenkring; een 

samenwerkingsverband tussen scholen in ’s-Hertogenbosch. Wat maakt de L.W. 
Beekmanschool die specifieke en bijzondere school waar wij iedere dag met veel 
plezier de ontwikkeling van uw kind begeleiden? 

 
De L.W. Beekmanschool in het kort 

De L.W. Beekmanschool is een echte binnenstadschool door de ligging in het 
centrum van ’s-Hertogenbosch. Ons schoolgebouw is een rijksmonument en daar 
zijn we trots op. 

 
Onze school is van oorsprong de eerste Nutsschool van ’s-Hertogenbosch en is 

opgericht in 1854. Sinds 1927 zijn we gevestigd aan de Van der Does de 
Willeboissingel.  
 

Sinds 1963 draagt de school de naam L.W. Beekman, vernoemd naar Lupo 
Willem Beekman. Hij was 32 jaar werkzaam als directeur van onze school. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog bood hij in de kruipruimte van ons gebouw 
onderdak aan een aantal Joodse gezinnen. Bij zijn afscheid als directeur is 
besloten om de school zijn naam te geven.  

 
Leerlingen 

Bij ons volgen rond de 400 leerlingen onderwijs. Zij komen voornamelijk uit de 
binnenstad en de direct aangrenzende wijken. Ook komen er leerlingen uit 
andere wijken van ’s-Hertogenbosch. Hun ouders hebben bewust voor onze 

school gekozen en nemen de extra reistijd voor lief.  
 

In ons gebouw is ook Kinderdagverblijf 't Zandkasteel van Kanteel kinderopvang 
gevestigd. Het kinderdagverblijf biedt aan ongeveer 200 kinderen een 
opvangplek. Samen trekken wij op in de vorming van een kindcentrum voor 

kinderen van 0 tot 13 jaar.  
 

Onderwijs 
Wij geven ons onderwijs vorm binnen jaargroepen, met speciale aandacht voor 

thematisch werken. Het thematisch werken proberen we zoveel mogelijk te 
verbinden met de methodes die wij hanteren.  
 

Ouders 
De betrokkenheid van ouders bij de activiteiten van onze school is groot. Ouders 

nemen plaats in de medezeggenschapsraad, de oudercommissie of helpen bij 
leer- en spelactiviteiten. Ook helpen ouders bij de tussenschoolse opvang. Onze 
school heeft de tussenschoolse opvang in eigen beheer.  

 



 
 

 
 

Meer dan bij scholen die in een woonwijk liggen, heeft onze school ook een 
sociale, verbindende, functie. Ouders ontmoeten elkaar als ze de kinderen naar 

school brengen en bij de activiteiten waar zij onze school bij helpen.  
 
De ouders van de leerlingen bij ons op school zijn veelal hoger opgeleid. 

 
Cultuur 

Mede geïnspireerd door onze omgeving en ons gebouw, hebben wij een 
voorliefde voor cultuur en erfgoed. Dat dragen wij graag uit. We zijn er dan ook 
trots op dat wij een partnerschap hebben met Het Noord Brabants Museum. Ook 

werken we aan een historische route langs markante punten in en om ons 
gebouw voor leerlingen en ouders. De voorliefde voor cultuur en erfgoed zien we 

ook terug bij ouders die mede om deze reden voor onze school kiezen.  
 
Academische opleidingsschool 

Wij zijn een academische opleidingsschool van Fontys (AOS-Midden Brabant). 
Dat houdt in dat er jaarlijks veel studenten bij ons stage lopen. Deze groep 

bestaat voor een deel uit studenten die in hun eindfase zitten. Zij hebben via een 
officiële sollicitatieprocedure een plek op onze school gekregen. Zij voeren 

gedurende hun laatste studiejaar een onderzoek uit op de Beekman, samen met 
een onderzoeksteam. Dit team bestaat uit leerkrachten en 2 studenten. Dit 
schooljaar zal ons onderzoek betrekking hebben op ons rekenonderwijs. 



 
 

 
 

 

3. ATO-Scholenkring 
ATO-Scholenkring is ontstaan uit het samengaan van openbaar en nutsonderwijs 

in de gemeente ’s-Hertogenbosch. In 2008 fuseerde het nutsonderwijs definitief 
met het openbaar onderwijs. Samen gingen zij verder onder de naam ATO-
Scholenkring. Dit staat voor Algemeen Toegankelijk Onderwijs ’s-Hertogenbosch.  

 
De ATO-scholen bieden eigentijds basisonderwijs voor ieder kind, op korte 

afstand van thuis. Samen met de partners van de kinderopvang bieden we een 
doorgaande lijn aan voor onderwijs, peuterarrangement, buitenschoolse- en 
naschoolse opvang. ATO-Scholenkring werkt actief aan het realiseren van 

passend onderwijs en de vorming van kindcentra van 0 tot 13 jaar. 
 

Onder de stichting ATO vallen 17 scholen voor primair onderwijs. Ook de L.W. 
Beekmanschool is onderdeel van ATO-Scholenkring.  
 

De stichting ATO wordt bestuurd door een tweehoofdig College van Bestuur 
(CvB). De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het CvB zijn 

vastgelegd in het reglement voor het CvB.  
 
De scholen, de directeuren en het bestuur worden ondersteund door het 

stafbureau van ATO-scholenkring. Het bestaat uit het secretariaat, 
personeelszaken en de financiële administratie. U kunt het stafbureau bereiken 

via het mailadres info@ato-scholenkring.nl of het algemene nummer van ATO-
scholenkring  
073-8507788 

 
De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het bestuur. In het 

bestuursstatuut is de verhouding tussen de Raad van Toezicht en het College van 
Bestuur vastgelegd. In het reglement voor de RvT zijn de taken, bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden van de RvT vastgelegd. 

 
De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding over de scholen is 

ondergebracht bij de schooldirecties. De directeuren zijn verantwoordelijk voor 
hun eigen school en de ATO-scholen in gezamenlijkheid. In het 

managementstatuut is de verhouding tussen het College van Bestuur en de 
schooldirecties vastgelegd.  
 

ATO-Scholenkring geeft in zijn strategisch beleidsplan 2015-2019 de kaders aan 
waarbinnen de ATO-scholen onderwijs bieden.  

 
ATO-Scholenkring biedt verschillende onderwijsconcepten aan zoals Montessori, 
Ervaringsgericht Onderwijs, Jenaplan, Ontwikkelingsgericht Onderwijs en 

gedifferentieerd klassikaal onderwijs die binnen het concept kwalitatief onderwijs 
op maat verzorgen. 
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De scholen die tot ATO behoren, kenmerken zich door de volgende 
uitgangspunten: 

Ieder kind is welkom, ongeacht afkomst, godsdienst of levensbeschouwing; 
In het onderwijs wordt rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen; 
De omgang met elkaar wordt gekenmerkt door respect en openheid; 

De school biedt een fysiek en sociaal veilige omgeving. 
 

De scholen die tot ATO-Scholenkring behoren, hanteren de volgende 
speerpunten:  
Talentontwikkeling door eigentijds onderwijs 

Duurzame onderwijsverbetering 
Professionele leergemeenschap 

De school als onderdeel van de samenleving 
 
Elke ATO-school geeft op haar eigen wijze invulling aan deze speerpunten en de 

wettelijke doelstellingen. Hoe het onderwijs op een bepaalde ATO-school er 
uitziet wordt grotendeels bepaald door de directie, het team en de ouders 

(medezeggenschapsraad) van de betreffende school. 
 

Op de L.W. Beekmanschool doen we dat ook door een steeds nauwere 
samenwerking met ’t Zandkasteel. Dit kinderdagverblijf (van de organisatie 
Kanteel) en wij, delen het prachtige rijksmonument en steeds meer andere 

zaken. Het gaat dan om praktische zaken zoals het gebruik van ruimte, materiaal 
en de leerlingenzorg. Tijdens dit schooljaar zullen wij in het bijzonder aandacht 

schenken aan de domeinen pedagogische aanpak, communicatie naar buiten en 
ouders. 
 

 
Scholing onderwijsgevenden 

ATO-Scholenkring wil een lerende organisatie zijn en dat betekent dat we steeds 
in ontwikkeling zijn om het onderwijs aan de leerlingen te verbeteren. 
 

Ook voor onderwijsgevenden geldt dat voortdurend bij- en nascholing 
noodzakelijk is. Het onderwijs verandert razendsnel. Veelal gaat het om 

kortlopende - vaak individuele - scholing en soms om langer durende scholing 
die noodzakelijk is om een gewenst veranderingsproces op schoolniveau te 
kunnen realiseren. De overheid stelt een budget voor dit doel beschikbaar. 

Scholen worden ook geacht scholingsbeleid te ontwikkelen voor zowel de korte 
(1 jaar) als de langere (5 jaar) termijn; het scholingsplan. Dit plan wordt jaarlijks 

geëvalueerd en bijgesteld. Het schoolbestuur en de onderwijsinspectie zijn van 
het scholingsplan op de hoogte.  
 

In het jaarrooster is ook ruimte opgenomen voor een beperkt aantal studiedagen 
om onder schooltijd op teamniveau scholing te volgen. Wij verwijzen u hiervoor 

naar hoofdstuk 11 Praktische zaken en regels.  
 



 
 

 
 

 
 

Mobiliteit bij ATO-Scholenkring 
Bij ATO-Scholenkring streven we ernaar dat kinderen zich breed kunnen 
ontwikkelen en hun talenten kunnen ontplooien. Een kind kan zich pas optimaal 

ontwikkelen als het zich thuis voelt in de klas en op de school. Voor leerkrachten 
geldt dat ook. Bij ATO-Scholenkring streven we ernaar dat alle ATO-

medewerkers hun werk doen vanuit een hoge motivatie omdat het werk dat ze 
doen goed bij hen past, ze hun talenten kunnen benutten en ze daardoor passie 
hebben voor het werk. Daarom bieden we onze medewerkers nadrukkelijk de 

kans nieuwe ervaringen op te doen in een andere situatie of op een andere 
werkplek. Dat biedt nieuwe uitdagingen en ontwikkelingsmogelijkheden. We 

doen dat vanuit de overtuiging dat dat ten goede komt aan de kwaliteit van 
onderwijs bij ATO-Scholenkring als geheel. 
 

Strategisch beleidsplan ATO-Scholenkring 
Het Strategisch beleidsplan 2015-2019 en overige informatie over ATO-

Scholenkring kunt u vinden op de website: www.ato-scholenkring.nl 
  

http://www.ato-scholenkring.nl/


 
 

 
 

 

4. Doelen en uitgangspunten 
 
De L.W. Beekmanschool heeft, net als alle scholen, een vierjarig geldend 

schoolplan. Het schoolplan voor de periode 2015-2019 ligt ter inzage bij de 
directeur. In het schoolplan wordt onder andere de visie van de L.W. 

Beekmanschool beschreven.  
 
De visie van de L.W. Beekmanschool 

 
 

Je mag er zijn op de Beekman! 
 

kinderen 

ouders 

team 

 

Je bent ondernemend, flexibel, betrokken en positief. 
 
Je voelt humor, een ontspannen sfeer, veiligheid & respect, 

relativeringsvermogen en vertrouwen in elkaar. 
 

Je groeit in zelfstandigheid, inzicht in eigen handelen en verantwoordelijkheid. 
 
Je ziet creativiteit, ruimte voor verschil, samenwerking en een uitdagende 

leeromgeving. 
 

Je viert samen successen, kwaliteit en feesten met oog voor cultuur en 
omgeving. 
 

Dit geldt voor iedereen op de L.W. Beekman!  
 

Deze uitgangspunten vormen de meetlat die wij gebruiken bij de keuzes die wij 
maken. Ze worden gedragen door het hele team. 

 
Voor de periode 2015-2019 hebben de leerlingen nog een aantal speerpunten 
gekozen waar we ons extra voor in gaan zetten:  

 
minder uit boeken leren 

meer muziek 
meer sportactiviteiten 
meer buiten les 

meer frisse lucht binnen en buiten 
 

Deze speerpunten zijn opgesteld door de kinderraad van de L.W. 
Beekmanschool. Het ATO-kindermanifest was hiervoor het vertrekpunt. Samen 
met de directeur heeft de kinderraad gedebatteerd in de groepen 5 t/m 8 en een 



 
 

 
 

enquête gehouden. Bovengenoemde punten zijn daaruit als belangrijkste punten 
naar voren gekomen. 

 
Doelen meerjarenplan 2015-2019 
Samen met het team hebben we een analyse gemaakt van de volgende 

ijkpunten: leiderschap, focus op resultaten, leerkrachtvaardigheden en 
samenwerking. Daaruit komen de drie onderstaande doelen naar voren. Wij 

vertalen deze doelen naar ons meerjarenplan, ons jaarplan en onze 
organisatiestructuur. 
 

1. Feedback geven en reflecteren 
Wij willen ons verder bekwamen in het geven van feedback. Zowel op 

teamniveau, als in de groepen.  
 
2. Vergroten van inzicht in de leerlijnen en didactische vaardigheden 

Wij willen onze kennis op dit gebied vergroten door: 
elkaars expertise in te zetten; 

elkaar te consulteren;  
inhoudelijk te overleggen;  

elkaar te bezoeken; 
onszelf te scholen. 
3. Focus op ontwikkelingslijn binnen de resultaten 

Wij willen de ontwikkeling van de leerling inzichtelijker maken. Naast het feit dat 
de focus ligt op een voldoende resultaat, moet juist inzichtelijk worden voor de 

ouders en de leerlingen wat de groei is die zij hebben doorgemaakt. 
 
Kwaliteitszorg 

Elke dag staat de kwaliteit van ons onderwijs voorop. Leerkrachten en leerlingen 
werken actief samen om zo een optimale ontwikkeling van de leerling mogelijk te 

maken. Teamleden werken dagelijks samen aan de verbetering van ons 
onderwijs; een proces dat nooit eindigt. In ons meerjarenplan staat beschreven 
op welke vlakken wij willen verbeteren. We hebben daar verschillende 

werkgroepen voor opgericht. De werkgroepen formuleren voor hun 
aandachtsgebied haalbare en concrete doelen, die zoveel mogelijk omschreven 

zijn in waarneembaar gedrag. Aan het einde van het schooljaar worden deze 
plannen geëvalueerd en bijgesteld voor het komende schooljaar. Bij ons op 
school zijn de volgende werkgroepen actief: 

Cultuur 
Taal 

Rekenen 
ICT 
Engels 

Techniek 
Kindcentrum ontwikkeling 

 
 



 
 

 
 

Een aparte werkgroep vormt de onderzoeksgroep. Wij zijn een academische 
opleidingsschool waar door studenten en teamleden onderzoek wordt gedaan. Zij 

werken samen aan een onderzoeksvraag die voortkomt uit ons meerjarenplan.  
 
Collegiale consultatie 

Jaarlijks bezoeken de leerkrachten twee keer een andere groep binnen de school. 
Zij worden daarvoor vrij geroosterd. Voor het ene bezoek krijgen de leerkrachten 

een opdracht mee; een zogenaamde kijkwijzer. Aan het begin van het schooljaar 
bepalen we als team het onderwerp van de collegiale consultatie. Het 
management doet daarvoor, aan de hand van het jaarplan, een aantal 

voorstellen. Het andere bezoek kan de leerkracht gebruiken voor een eigen 
leerdoel. 

 
Persoonlijke kwaliteit 
Naast de kwaliteit van ons onderwijs als geheel, richten wij ons ook op de 

persoonlijke kwaliteiten van de leerkrachten. Wij profiteren als team van elkaars 
kwaliteiten en waarderen elkaar om ieders eigenheid. Wij hanteren binnen ATO-

scholenkring een gesprekkencyclus van 3 jaar die volledig is gedigitaliseerd. 
Jaarlijks voeren leerkrachten een functionerings- of beoordelingsgesprek met de 

directeur of een ambitiegesprek met de bouwcoördinator. Tijdens deze 
gesprekken formuleert de leerkracht persoonlijke doelen en geeft de leerkracht 
aan op welk vlak hij of zij zich wenst te ontwikkelen. Scholing en mobiliteit 

binnen en buiten de school is daarbij ook vaak onderwerp van gesprek. 
 

Primair Onderwijs Monitor (POM) 
In november/december 2017 vragen wij de leerlingen vanaf groep 6, ouders en 
leerkrachten om de Primair Onderwijs Monitor (POM) in te vullen. Deze 

onderwijsmonitor geeft een beeld van onze school geschetst door leerlingen, 
leerkrachten en ouders. Binnen ATO-Scholenkring wordt deze monitor eens in de 

twee jaar afgenomen.  
 
Managementrapportage 

De directeur schrijft één keer per jaar een managementrapportage voor het 
College van Bestuur. De rapportage wordt ook besproken in het 

managementteam van de L.W. Beekmanschool, het team en de MR. Ieder jaar 
schrijft de directeur een jaarverslag dat wordt samengevoegd met het financieel 
verslag van de school. 



 
 

 
 

5. Passend onderwijs 

Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs in werking getreden. Het 
uitgangspunt van de Wet passend onderwijs is dat voor alle leerlingen, ook de 

leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte, een passende onderwijsplek 
beschikbaar moet zijn. Er geldt een wettelijke zorgplicht. Dat houdt in dat zodra 
een leerling bij een school wordt aangemeld, het schoolbestuur van de 

betreffende school verantwoordelijk is om passend onderwijs te bieden. Wanneer 
de school niet zelf kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van een leerling, 

dan organiseert zij die ondersteuning met behulp van de samenwerkingspartners 
in een samenwerkingsverband. 
 

Samenwerkingsverband PO de Meierij 
De L.W. Beekmanschool maakt deel uit van het Samenwerkingsverband PO de 

Meierij. Dit samenwerkingsverband beslaat de gemeenten ’s-Hertogenbosch, 
Boxtel, Schijndel, Vught, Haren, Sint-Michielsgestel, Zaltbommel en Maasdriel. 
Alle basisscholen (111), de scholen voor speciaal basisonderwijs (5) en de 

scholen voor speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) (7) zijn aangesloten.  
 

Ons samenwerkingsverband heeft als missie: 
We bieden dichtbij huis onderwijs en ondersteuning aan alle kinderen van 2-14 
jaar zodat zij zich optimaal en ononderbroken kunnen ontwikkelen. Daarbij 

streven we actief naar de realisering van een doorgaande ontwikkelingslijn 0-14 
jaar. 

 
Het samenwerkingsverband werkt met een diversiteit aan arrangementen die 
uitgaan van de mogelijkheden en talenten van een kind. We werken met 

professionals en stemmen af met ouders en andere betrokkenen. 
Uitgebreide informatie vind u op de website www.demeierij-po.nl. 

 
Het Samenwerkingsverband PO de Meierij wil snel, flexibel en effectief werken 
waarbij het belangrijk is dat ouders, kind en school een netwerk hebben dat 

dichtbij is. Omdat het samenwerkingsverband een groot gebied beslaat, is 
besloten om het te verdelen in tien deelgebieden; de ondersteuningseenheden. 

Op deze manier kan er daadkrachtig en snel gehandeld worden. In een 
ondersteuningseenheid werken de scholen, professionals, gemeenten en 

jeugdzorg intensief samen zodat een goede, passende ondersteuning kan worden 
gegeven.  
 

De gemeente ‘s-Hertogenbosch is verdeeld in zes ondersteuningseenheden. De 
L.W. Beekmanschool valt onder de ondersteuningseenheid Centrum/ Zuid. De 

zes Bossche ondersteuningseenheden worden aangestuurd door één 
ondersteuningsmanager.  
 

Indien voor een kind speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs nodig is, dan 
beslist de manager van de ondersteuningseenheid hierover, in samenspraak met 

http://www.demeierij-po.nl/


 
 

 
 

specialisten, de school en de ouders. Er wordt dan een 
toelaatbaarheidsverklaring afgegeven. 

 
Schoolondersteuningsprofiel en ondersteuningsplan 
Het hebben van een schoolondersteuningsprofiel is een wettelijke verplichting 

sinds de invoering van de Wet passend onderwijs. Het profiel moet samen met 
het team tot stand komen en worden voorgelegd aan de MR. Daarnaast is in de 

wet vastgelegd dat het samenwerkingsverband een ondersteuningsplan moet 
indienen, waarin het samenwerkingsverband aantoont en zichtbaar maakt dat er 
een dekkend netwerk is en dat zij dit onder andere doet op basis van de 

ondersteuningsprofielen van de scholen.  
 

In het ondersteuningsplan staat exact beschreven wat de missie is, het beleid en 
de financiële inrichting. Dit zijn de kaders waarin wordt gewerkt. De inspectie 
houdt hierop toezicht. 

 
In het schoolondersteuningsprofiel staat beschreven hoe de basiskwaliteit en de 

basisondersteuning vorm worden gegeven met daarbij een analyse van de 
mogelijkheden van de school. Daarnaast staat beschreven welke extra 

ondersteuning een school kan bieden, hoe de zorgstructuur is van de school en 
wat de grenzen zijn van de school. Als laatste wordt uitgelegd wat de doelen en 
ambities zijn voor de komende jaren. 

 
Het schoolondersteuningsprofiel dient ook andere doelen: 

Voor de ouders: wat voor ondersteuning biedt de school mijn kind?  
Voor de school: een strategisch ontwikkelingsinstrument: “wat heb ik in huis, 
wat kan ik en waar wil ik naar toe?” 

Voor het bestuur: een inventariserend overzichtsinstrument van 
schoolondersteuningsprofielen van alle scholen. Het geeft het ambitieniveau van 

de scholen weer, het geeft een beeld van de “witte vlekken” en het helpt om te 
kiezen waar ondersteuning en scholing noodzakelijk is. 
Voor het samenwerkingsverband: het toont de “witte vlekken” in de 

ondersteuningsstructuur en het biedt hulp bij het maken van keuzes ten behoeve 
van de ondersteuning van scholen en het faciliteren van scholen. 

Het schoolondersteuningsprofiel van de L.W. Beekmanschool kunt u ter inzage 
opvragen. Het is door de MR in 2017 goedgekeurd.  
Op de site van school is het complete Interne Ondersteuningsplan versie juni 

2017 te lezen. 
 

De (extra) ondersteuning 
De ondersteuning die scholen kunnen bieden aan hun leerlingen bestaat uit drie 
onderdelen: 

1. Basiskwaliteit 
Dit is de norm die de onderwijsinspectie stelt.  

 
2. Basisondersteuning 



 
 

 
 

De basisondersteuning is de ondersteuning die iedere basisschool, binnen ons 
samenwerkingsverband, moet kunnen bieden. Naast de eisen van de inspectie en 

het vaste aanbod van de school gaat dit ook over handelingsgericht werken, 
werken met het dyslexieprotocol, inzicht in de leerlijnen, doelgericht werken, 
gedifferentieerd werken, signaleren van problematieken en samenwerking met 

voorschoolse instellingen en voortgezet onderwijs.  
 

3. Extra ondersteuning 
Dit is de ondersteuning die boven de basisondersteuning uit gaat. Dit kan om 
ondersteuning voor individuele kinderen gaan die meer aanbod nodig hebben 

dan de basisondersteuning. Zij krijgen dan een arrangement waarin beschreven 
staat welke ondersteuning nodig is om goed onderwijs te kunnen geven. Dit 

arrangement wordt in overleg door de school en het kernteam van de 
ondersteuningseenheid opgesteld. Een school die extra ondersteuning geeft, 
krijgt daarvoor vanuit het samenwerkingsverband ondersteuning met mensen of 

middelen. De ondersteuningseenheid beslist welke middelen worden toegekend 
en voor welke periode.  

 
Indien een leerling extra ondersteuning nodig heeft, dan wordt een 

ontwikkelingsperspectief opgesteld waarin het exacte plan rondom de 
ondersteuning van het kind is opgenomen. Ouders worden altijd op de hoogte 
gesteld van de extra ondersteuning en hebben inspraak in het 

handelingsgedeelte van het ontwikkelingsperspectief. 
De mogelijkheid bestaat dat jeugdzorg of maatschappelijk werk onderdeel zijn 

van de ondersteuning. 
 
Een arrangement kan ook betekenen dat een leerling op een andere basisschool 

beter op zijn of haar plek is of dat speciaal basisonderwijs een (tijdelijke) 
oplossing is.  

 
  



 
 

 
 

 
6. Organisatie 

 
De samenstelling van het team 
Het team van onze school is als volgt samengesteld:  

- 1 directeur  
- 2 bouwcoördinatoren (leerkrachten)  

- 23 groepsleerkrachten, gedeeltelijk parttimers  
- 1 parttime vakleerkracht lichamelijke oefening  
- 1 intern begeleider  

- 1 remedial teacher  
- 1 conciërge  

- 1 administratief medewerkster  
 

Directeur  Saskia van de Sandt  

Groep 1/2a  Lucas Rood/ Christine Laarhoven 
Groep 1/2b  Marit Klösters/ Mieke van Gameren 

Groep 1/2c  Wendy Wiegers/ Rudy van Erp 
Groep 1/2d  Ilse van de Pol / Christine Laarhoven 

Groep 3a  Linda van Geffen 
Groep 3b  Ankie Grosfeld/ Christ’l van Zijl 
Groep 4a  Marc Mulders/ Sonja Hartogs* 

Groep 4b  Marjon Hendriks 
Groep 5a  Anke van den Oetelaar/ Floor van Gerwen 

Groep 5b  Floor van Gerwen / Karen van der Wielen 
Groep 6a  Marleen van der Maas/ Sonja Hartogs* 
Groep 6b  Arie van Leeuwen/ Ankie Grosfeld 

Groep 7a  Anthonie Crijns/ Jaap van Zoest 
Groep 7b  Monique Achterberg/ Jaap van Zoest 

Groep 8a  Gaby van de Zande 
Groep 8b  Tobias Bosga/ Sonja Hartogs 
Schoolcontact –

persoon en 
pestcoördinator 

Floor van Gerwen en Gaby van de Zande 

Vakdocent gym  Maurits Wansink 
Intern begeleider  Erik Biemans 
Remedial teacher  Elly van Santvoort 

Bouwcoördinator 
groep 1-4  

Chris’l van Zijl 

Bouwcoördinator 
groep 5-8  

Monique Achterberg 

ARBO-medewerker  Jaap van Zoest 

  
 

Het managementteam bestaat uit de directeur, de bouwcoördinatoren en de 
intern begeleider. 



 
 

 
 

 
*Vanaf januari 2018. Tot die tijd zal Janneke de Krom deze dagen verzorgen. 

 
Enkele rollen uitgelicht 
 

De groepsleerkracht 
De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het stimuleren en begeleiden van 

de didactische en sociaal-emotionele ontwikkeling van alle leerlingen in de groep.  
 
De remedial teacher 

De remedial teacher ondersteunt de leerkracht als inhoudelijk expert als het 
onderwijsproces van leerlingen stagneert. Het accent voor de ondersteuning ligt 

dus bij de leerkracht. De remedial teacher kan ook in kaart brengen welke 
problematiek bij de leerling speelt en eventueel tijdelijk de leerling 
ondersteunen.  

 
De intern begeleider 

De intern begeleider coördineert de volledige leerlingenzorg binnen de school. De 
intern begeleider brengt de groepen in kaart, analyseert de gegevens en 

bespreekt die met de leerkrachten en het managementteam. De leerkrachten 
maken naar aanleiding van een gesprek met de intern begeleider de groeps- en 
individuele plannen voor de leerlingen in hun groep. 

 
De bouwcoördinator 

De bouwcoördinator is verantwoordelijk voor de praktische gang van zaken in de 
onderbouw (groep 1 t/m 4) of de bovenbouw (groep 5 t/m 8) en geeft mede het 
beleid vorm. De bouwcoördinatoren voeren jaarlijks ontwikkelgesprekken met de 

leerkrachten in hun bouw.  
 

Stagiairs  
De inzet van stagiairs vormt een wezenlijk onderdeel van ons leerplan. Zoals de 
huidige leerkrachten hun vak in de praktijk hebben kunnen oefenen, zo vinden 

wij dat het onze taak is studenten deze kans te geven. Als academische 
opleidingsschool voor de PABO van Fontys in ’s-Hertogenbosch neemt de school 

elk jaar studenten aan als stagiair waaronder LIO-stagiaires (leraar in opleiding). 
Daarnaast kunnen ook studenten van de sportopleiding en klassenassistenten op 
onze school een stageplaats krijgen.  

 
Veiligheidsmedewerkers 

Op onze school zijn verschillende medewerkers opgeleid tot hulpverlener bij 
ongelukken. Daarnaast zijn er nog bedrijfshulpverleners (bhv-ers) op school.  
 

Vanzelfsprekend hanteren wij op school de veiligheids- en gezondheidsnormen 
van de Arbowet. Jaap van Zoest is de leerkracht die verantwoordelijk is voor het 

monitoren van deze wet. Deze risico inventaristie en evaluatie medewerker 



 
 

 
 

(RI&E) gebruikt  een meting die eens per 2 jaar wordt afgenomen om zaken te 
toetsen.  

Wij stellen het bijzonder op prijs als ook ouders met ons meedenken. Jaarlijks 
houden de directeur en een ouderlid van de medezeggenschapsraad een 
controleronde in en rond de school waarbij zij op de veiligheid letten. Ziet u 

ondanks onze zorgvuldigheid gevaarlijke situaties of denkt u dat deze zullen 
ontstaan, laat het ons dan weten. Wij zullen adequaat handelen om de veiligheid 

van iedereen in en rond ons schoolgebouw te garanderen.  
Hoe wij omgaan met sociale veiligheid staat beschreven in ons 
schoolveiligheidsplan, te vinden op onze website. Onderwerpen die daar aan bod 

komen zijn methodes die wij gebruiken, de manier waarop wij sociale veiligheid 
meten bij kinderen en hoe we pesten willen voorkomen. Onze school heeft ook 

een leerkracht die de rol van pestcoördinator heeft. Dit jaar is dat de taak van 
Floor van Gerwen en Gaby van de Zande. 
 

Inspraak leerlingen en ouders 
 

Kinderraad 
Wij hebben op school een kinderraad. De kinderraad is samengesteld uit 

leerlingen en de directeur. Uit elke bovenbouwgroep (5 t/m 8) wordt aan het 
begin van een nieuw schooljaar een klassenvertegenwoordiger gekozen. Als er 
een combinatiegroep is, dan worden er twee klassenvertegenwoordigers 

gekozen: één uit elk leerjaar.  
 

Om de week komt de kinderraad een half uur bij elkaar. Zij bespreken samen 
met de directeur de gang van zaken op school. Zij beslissen mee over de 
besteding van geld voor speelmateriaal en de keuze van goede doelen. Soms 

ontvangen zij bezoek van buiten de school zoals leden van het College van 
Bestuur. De directeur is voorzitter en notulist. De leerlingen krijgen spreektijd in 

hun groep om hun klasgenoten te vertellen wat in de kinderraad is besproken. 
 
De klassenvertegenwoordigers uit groep 8 zijn automatisch lid van het Bossche 

kinderparlement. Zij vergaderen twee keer per jaar in de raadszaal van de 
gemeente ’s-Hertogenbosch met een afvaardiging van alle Bossche basisscholen. 

 
Medezeggenschapsraad (MR) 
Onze school heeft een wettelijk verplichte medezeggenschapsraad (de MR), 

waarin twee geledingen zitting hebben: de ouders en de leerkrachten. De 
oudergeleding van de MR wordt gekozen door de ouders. De personeelsgeleding 

wordt gekozen door de leerkrachten. De MR heeft een wettelijk adviesrecht en/ 
of instemmingsrecht over zaken die de school betreffen. Meer informatie over de 
MR is opgenomen in hoofdstuk 10 Ouders.  

 
De verdeling van de leerlingen over de groepen  

De school is in jaargroepen georganiseerd. In groep 1-2 zitten leerlingen uit de 
leeftijdsgroepen van 4, 5 en 6 jaar bij elkaar. Wij hebben daar vanuit een sociaal 



 
 

 
 

en didactisch oogpunt voor gekozen. Dit schooljaar zijn er geen 
combinatiegroepen. Elk jaar wordt dit opnieuw bekeken op basis van 

leerlingenaantallen. 
 
Elk jaar bekijkt het managementteam, in overleg met de leerkrachten, hoe de 

groepen het beste ingedeeld kunnen worden. Dit speelt vooral aan het begin en 
aan het eind van de kleuterperiode. Maar het kan ook in andere leerjaren 

voorkomen als we van mening zijn dat het in het belang van de organisatie is dat 
er een andere indeling komt. Het bieden van kwaliteit en goed onderwijs staat 
altijd voorop bij onze keuzes voor de groepsindeling. Het besluit over het aantal 

groepen waarmee wij het volgende schooljaar zouden willen starten (daar kán 
een combinatiegroep een onderdeel van zijn) wordt altijd voorgelegd aan de MR. 

 
Voor de indeling van de groepen hebben wij een vaste procedure met een aantal 
uitgangspunten.  

 
Uitgangspunten bij indeling vierjarigen: 

We inventariseren welke leerlingen in de groep blijven; 
Broertjes en zusjes plaatsen we niet bij elkaar; 

Jongens en meisjes verdelen we evenwichtig over de groepen; 
Zorgleerlingen (voor zover bekend) verdelen we evenwichtig over de groepen; 
Binnen de groep streven we naar een evenwichtige verdeling van groep 0-1-2; 

Een verzoek om bij bevriende leerlingen in de groep te komen kan worden 
ingewilligd tenzij dat problemen oplevert met bovenstaande uitgangspunten; 

Bij voorkeur komt een leerling niet bij de leerkracht waar de oudere broer of zus 
in de groep heeft gezeten, tenzij dat problemen oplevert met bovenstaande 
uitgangspunten. 

Uitgangspunten indeling groep 3: 
Broertjes en zusjes plaatsen we niet bij elkaar; 

Jongens en meisjes verdelen we evenwichtig over de groepen; 
Zorgleerlingen verdelen we evenwichtig over de groepen; 
Elke leerling gaat met tenminste 1 vriendje of vriendinnetje naar groep 3; 

We houden rekening met de leeftijdsopbouw van de leerlingen in de groep. 
Ook bij de samenstelling van zogenaamde combinatieklassen hanteren we deze 

uitgangspunten.  
 
Mochten we van deze criteria afwijken voor een bepaalde leerling, dan voeren we 

hierover vooraf gesprekken met de betreffende ouders.  
 

2 van de 16 lokalen zijn beduidend kleiner. We houden een aantal groepen 
kunstmatig klein (maximaal 24 leerlingen), zodat we deze groepen eventueel in 
de kleinere lokalen kunnen huisvesten. 

 
Welke leerkracht gaat naar welke groep? 

Ver voor de groepsindeling gemaakt wordt, vindt de verdeling van de formatie 
plaats. Dit proces gebeurt op alle ATO-scholen zo veel mogelijk gelijktijdig, 



 
 

 
 

omdat mobiliteit tussen de scholen wordt gestimuleerd. Ook kan mobiliteit 
noodzakelijk zijn door groei of krimp binnen de school.  

 
De formatieverdeling gebeurt zorgvuldig en volgens een vaste planning. Zodra 
deze procedure eind mei is afgerond, kan het managementteam keuzes gaan 

maken voor de indeling van de leerkrachten op de groepen voor het komende 
schooljaar. Bij deze indeling spelen de volgende factoren een rol: 

Schoolbelang gaat boven persoonlijk belang, maar bij voorkeur hand in hand; 
De stabiliteit en continuïteit van de hele school; 
De voorkeur van de leerkracht zelf. Persoonlijke ontwikkeling speelt hierin een 

belangrijke rol; 
De competenties van leerkrachten;  

De kennis die we hebben over de groepen. 
 
Als laatste volgt nog de verdeling van de groepen over de lokalen. 



 
 

 
 

7. Onderwijs  

 
In dit hoofdstuk beschrijven wij de uitwerking van ons onderwijs.  

 
Het directe instructie model 
De primaire onderwijstaak van de leraar is het activeren van leerlingen tot leren 

en ontwikkelen. Kinderen zijn nieuwsgierig en actief. Ze leren veel in de 
interactie met volwassenen en met andere kinderen. Voor de leerkracht is het de 

uitdaging om het onderwijs zo te arrangeren dat de leerlingen met plezier, actief 
en zelfstandig leren; met elkaar en van elkaar. Dat geldt ook voor de leerlingen 
met speciale leerbehoeften. De leerkracht zoekt zelf naar een juiste mix tussen 

zelfstandig werken, klassikale instructie en coöperatief leren. Het activerende 
directe instructiemodel helpt hen daarbij.  

 
Het activerende directe instructiemodel biedt een heldere structuur voor een 
onderwijssituatie. Het is een middel om een duidelijke instructie voor te bereiden 

en te geven, maar komt daarnaast ook tegemoet aan de natuurlijke manier van 
leren van kinderen. Het model kent verschillende fasen. De verantwoordelijkheid 

van het leren verplaatst tijdens deze fasen van de leraar naar de leerling.  
 
De fasen van het directe instructiemodel uitgewerkt  

1. Terugblik: met de leerlingen bekijken wat er al bekend is over het onderwerp. 
Dit is belangrijk omdat de nieuwe stof dient aan te sluiten bij de kennis waarover 

de leerlingen al beschikken.  
2. Oriëntatie: aangeven van leerdoelen. Wanneer leerlingen bewust zijn van het 
belang en doel van een les, zullen zij meer gemotiveerd zijn.  

3. Uitleg: uitleg van de nieuwe stof waarbij leerlingen geactiveerd worden door 
hen vragen te stellen en hen voorbeelden te laten bedenken.  

4. Begeleiding in oefening: na de uitleg, verwerken de leerlingen (onder 
begeleiding) de stof.  
5. Zelfstandige verwerking: individueel, in tweetallen of groepjes, want leerlingen 

kunnen ook van elkaar leren (coöperatief leren). 
 

6. Evaluatie: terugkoppeling naar het doel en de goede en minder goede punten 
van de les. Zo kunnen leerlingen hun eigen leerproces aanpassen.  

7. Terug- en vooruitblik: herhalen wat geleerd is en bespreken wat er nog 
aangeboden gaat worden. Een les hoort vaak in een lessenserie. 
 

In al deze fasen vindt feedback plaats. De leerkracht reageert op wat de 
leerlingen doen. Dat kan een compliment maar ook een aanwijzing zijn.  

 
 
 

 
Het thematisch werken 



 
 

 
 

Het werken met thema’s is het meest terug te zien in de groepen 1 t/m 4. Een 
thema is een onderwerp waar kinderen op een bepaald moment belangstelling 

voor kunnen hebben. Het kunnen actuele gebeurtenissen zijn of thema’s die op 
een bepaalde manier prikkelend werken op de interesses van de kinderen. 
Thema’s worden ingebracht door de leerkrachten om een evenwichtig inhoudelijk 

aanbod te behouden en kerndoel dekkend te werken. Voorbeelden van thema’s 
zijn:  de dokter, indianen, sprookjes, ridders en kastelen, kriebelbeestjes, 

enzovoort. De peutergroepen van het kinderdagverblijf sluiten aan bij de thema’s 
van groep 1 en 2. 
De thema’s worden door de onderbouwleerkrachten uitgewerkt in het digitale 

HOREB. (Deze afkorting staat voor: Handelingsgericht Observeren, Registreren 
en Evalueren van Basisontwikkeling.) Hierdoor ontstaat een verantwoord aanbod 

op basis van vastgestelde kaders en doelen. De thema’s lopen als rode lijn door 
alle spel- en leeractiviteiten en brengen de activiteiten met elkaar in verband.  
 

Het methodisch werken 
Wij werken met bestaande, nieuwe methodes. Onder andere voor de 

basisvaardigheden. Onder de basisvaardigheden verstaan we technisch lezen, 
begrijpend lezen, rekenen en spelling. De methode vormt de leidraad voor de 

inhoud van de lessen. De doelen uit de methode staan centraal tijdens de les. 
 
De verschillende vakken  

 
Lezen, schrijven en spelling 

Wij werken met de methode Staal in groep 4 t/m 8. 
Deze methode is interactief. Binnen betekenisvolle concepten wordt het 
taalonderwijs aangeboden. Voor differentiatie wordt gebruik gemaakt van 

computerprogramma’s. Deze worden ook gebruikt om te remediëren.  
 

Groep 1-2 
De spelactiviteiten boren bij kinderen ontluikende geletterdheid aan. 
In spel bootsen kinderen de werkelijkheid na. Lezen en schrijven hebben daar 

een belangrijke rol in: denk aan boodschappenlijstjes krabbelen, een recept 
schrijven in de apotheek of samen de krant lezen. 

De lees- en schrijfactiviteiten staan vooral in het teken van het ontdekken en 
aandacht voor de ontluikende geletterdheid. Belangrijk hierbij is dat vanuit spel 
verbindingen worden gemaakt door middel van vervolgactiviteiten in de vorm 

van gesprek, spelletjes of andere activiteiten. Er worden ook op een speelse 
manier letters aangeboden met daarbij als ondersteuning het gebaar van de 

letters. 
 
 

Groep 3 en 4 
Vanaf groep 3 werken we voor technisch lezen met de methode Leeslijn in 

combinatie met de methodiek van Staal. De methodiek van Staal deelt de 
woorden in, in categorieën. Deze categorieën worden vanaf groep 4 ingezet bij 



 
 

 
 

het spellen. De Leeslijn werkt met een aanpak waarbij de leerlingen in 
niveaugroepen passend leesonderwijs aangeboden krijgen. De kinderen leren in 

groep 3 de letters en klanken. Voor het aanbieden van letters gebruiken we 
signaalwoorden, deze krijgen een prominente plek in het klaslokaal. De eerste 
periode is de klankzuivere periode, hierin worden alle letters en klanken expliciet 

aangeleerd en ingeoefend. In de volgende periode, de niet-klankzuivere, worden 
woorden en zinnen aangeleerd die anders worden uitgesproken dan ze worden 

geschreven.  
(Voor)lezen is een dagelijks onderdeel van het lesaanbod, ook bij de hogere 
groepen. In groep 3 en 4 lezen de leerlingen ‘s ochtends tussen 8.30 en 9.00. Zij 

doen dat in groepjes en worden daarbij geholpen door tutoren. Dat kunnen 
ouders zijn, maar ook leerlingen uit een hogere groep. De bovenbouwgroepen 

lezen zelfstandig of, indien nodig, met de leerkracht in een apart programma. 
 
 

In groep 4 start ook de methode Staal voor de spelling van woorden. Door 
middel van signaalwoorden leren de kinderen spellingregels en strategieën aan. 

Dit zijn dezelfde categorieën die de kinderen geleerd hebben in groep 3 bij het 
leren lezen.  

Het begrijpend lezen wordt vanaf groep 4 aangeboden via de methode 
Nieuwsbegrip. Dit is een methode waarin actuele onderwerpen worden 
behandeld. Iedere week behandelen de kinderen een tekst die aansluit bij het 

nieuws van die week. Dit zorgt voor betrokkenheid bij kinderen. Tevens geeft 
deze methode kinderen strategieën om tot een beter begrip te komen van 

teksten.  
 
Naast het leren lezen en spellen vanuit een methode zijn de kinderen in groep 3 

en 4 ook bezig met verschillende thematische activiteiten, waaraan aspecten van 
taal gekoppeld kunnen worden. Tijdens deze activiteiten kunnen de kinderen 

bijvoorbeeld: teksten schrijven, kaartjes maken, vragen bedenken, lezen over 
het thema, woordvelden maken en boekjes maken. Alle opgedane kennis en 
vaardigheden worden toegepast in het schrijven van deze thematische teksten.  

 
Groep 5 en 6 

In de groepen 5 en 6 breiden we met de methode Leeslijn het leesniveau van 
kinderen uit. Kinderen gaan aan de slag met teksten van een hoger leesniveau 
en de teksten zijn ook meer gericht op de belevingswereld van oudere kinderen.  

Met de methode Staal voor spelling wordt het spellingniveau van kinderen 
uitgebreid met de schrijfwijze van meer klank-onzuivere woorden. De geleerde 

categorieën in groep 3 en 4 worden verder uitgebreid en er komen nieuwe 
categorieën bij.  Ook wordt er een begin gemaakt met werkwoordspelling. De 
methode Nieuwsbegrip werkt op dezelfde manier als in groep 4, maar het niveau 

van de teksten is in groep 5 en 6 hoger.  
 

Groep 7 en 8 



 
 

 
 

De methodes Staal en Nieuwsbegrip leveren een doorgaande lijn tot en met 
groep 8 voor ons lees- en spellingaanbod. Werkstukken, boekbesprekingen en 

spreekbeurten spelen een belangrijke rol in de bovenbouw. 
 
Rekenen 

 
Kinderen komen rekenproblemen tegen (in verschillende situaties) en proberen 

op verschillende manieren (alleen en samen) hiervoor oplossingen te bedenken 
en deze oplossingen met elkaar te delen. Aan de hand van een lesmethode 
worden deze rekenproblemen aan de kinderen voorgelegd. Als aanvulling op het 

rekenonderwijs zetten we de computer in om de rekenvaardigheden te 
vergroten. Voor de differentiatie gebruiken we daarnaast diverse methodieken 

om iedereen zoveel mogelijk op zijn/haar niveau te bereiken. De meeste 
methodieken maken gebruik van digitale ondersteuning. Ook voor de ouders en 
kinderen thuis. 

 
Groep 1-2 

Vanuit het spel ontstaan reken/wiskunde vraagstukken vanuit betekenisvolle 
contexten. De leerkracht brengt problemen in om de kinderen na te laten denken 

en met ze te redeneren over oplossingen. Denk aan: de winkel (afrekenen), 
klokkijken, pillen tellen in de apotheek, sorteren van materialen enzovoorts.  
Aan bod komen onder andere rekenbegrippen, (synchroon) tellen, meten, 

wegen, tijdsbesef, hoeveelheden, cijfersymbolen, ordenen, kleur en vorm etc. 
Deze activiteiten komende vanuit het spel worden zowel tijdens de kring als 

tijdens de werkmomenten aangeboden. Net zoals bij de lees- en 
schrijfactiviteiten worden de vorderingen van de leerlingen bijgehouden in het 
HOREB-systeem. 

 
Groep 3 en 4 

Vanaf groep 3 gebruiken we de rekenmethode Alles telt. Deze methode werkt 
met instructie en zelfstandig werklessen. De methode biedt voldoende ruimte 
voor differentiatie. Tijdens de rekenlessen werken de kinderen met deze 

methode. De lessen worden vooraf ingepland en zijn terug te vinden op de 
weektaak van de kinderen. In groep 3 maken de kinderen kennis met de getallen 

tot en met 20 en leren ze deze ook schrijven. Later in het jaar wordt onder 
andere een begin gemaakt met het automatiseren van sommen.  
In groep 4 wordt het automatiseren verder uitgebreid. Daarnaast komt de 

getallenlijn tot 100 aan bod en leren de kinderen de tafels 1 t/m 5 en die van 10. 
Het doel in groep 4 is dat de kinderen op het einde van het schooljaar in het 

bezit zijn van het tafeldiploma van de tafels 1 t/m 5 en 10. Klokkijken wordt 
binnen de methode aangeboden. Rekenactiviteiten komen niet alleen gepland 
voor tijdens het zelfstandig werken, maar ontstaan ook vanuit betekenisvolle 

contexten. 2 keer per jaar organiseren we een school brede rekenmiddag, 
waarbij de hele middag rekenactiviteiten worden gedaan. Deze worden 

georganiseerd in een bepaald thema zoals bijvoorbeeld geld rekenen. 
 



 
 

 
 

 
Groep 5 en 6 

In deze groepen zijn de bewerkingen tot 1000 erg belangrijk als basis voor het 
vervolg van de rekenactiviteiten. Ook wordt er in deze groepen al een begin 
gemaakt met het metriek stelsel. 

In groep 5 worden de tafels van 1 t/m 10 geautomatiseerd. Het doel is, dat de 
kinderen eind groep 5 het tafeldiploma 1 t/m 10 behaald. Vanaf groep 6 worden 

breuken, procenten, verhoudingen, cijferen en grafieken aangeboden. 
Naast het bovenstaande (wat methodisch aangeboden wordt door middel van 
effectieve instructie en functioneel oefenen), worden er thematische 

rekenactiviteiten ondernomen. Denk bijvoorbeeld aan het prijzen, korting 
berekenen en afrekenen in de winkel.  

Ook het opstellen en tekenen van plattegronden is onderdeel van het 
rekenonderwijs: meten. 
 

Groep 7 en 8 
Rekeninstructie- en zelfstandig werkmomenten wisselen elkaar af. De nadruk ligt 

in de groepen 7 en 8 op verdieping van de leerstof en toepassing daarvan. De 
stof uit voorgaande jaren wordt nu vooral gebruikt voor complexere opgaven en 

wiskundige vraagstukken. Als de onderwerpen zich daartoe lenen, wordt het 
aangeboden binnen een realistische context. 
 

Schoolbieb  
Lezen en voorlezen is voor de (taal)ontwikkeling van kinderen heel belangrijk. 

Een belangrijke voorwaarde om kinderen enthousiast te maken voor lezen is de 
nabijheid van boeken. Op de L.W. Beekmanschool bevindt zich daarom een 
speciale schoolBiEB van Bibliotheek ‘s-Hertogenbosch. De leerlingen op onze 

school worden automatisch lid van de schoolBiEB en ze mogen onder begeleiding 
van vrijwilligers naar de bieb om hun boeken te ruilen. Per keer mogen de 

leerlingen maximaal drie boeken lenen. Ze mogen deze boeken drie weken 
houden, daarna moeten ze weer worden ingeleverd. De leerlingen mogen één 
van deze boeken mee naar huis nemen. 

 
We zijn trots op het feit dat we sinds schooljaar 2015-2016 een Beekman 

literatuurlijst hebben. Hierdoor komen kinderen in aanraking met klassieke en 
moderne schrijvers van groep 1 t/m 8. De literatuurlijn is speciaal voor onze 
school op maat ontwikkeld. 

 
In de schoolBiEB is één dag per week ook een leesconsulent van Bibliotheek ’s-

Hertogenbosch aanwezig. Op onze school is dat Ellen Verschuren. Zij weet alles 
van lezen en voorlezen en werkt samen met leerkrachten en vrijwilligers aan de 
ontwikkeling en uitvoering van leesbevorderingsactiviteiten op onze school. 

Mocht u vragen hebben over boeken, bibliotheekgebruik of over vrijwilligerswerk 
bij de BiEB, dan kunt u mailen naar e.verschuren@bibliotheekdenbosch.nl. 

 
Wereldoriëntatie  

https://www.digidactmail.nl/owa/redir.aspx?C=b6UkRRsgWkKBP5vwK8_oKklzFLzyctEIIxtdjUwA_-vCu0lHscpbuh0bPZSdss7NMTn177qudlY.&URL=mailto%3ae.verschuren%40bibliotheekdenbosch.nl


 
 

 
 

Vanaf groep 5 werken wij met een methodiek Binnenstebuiten (gericht op 
natuur), Eigentijds (gericht op geschiedenis) en Grenzeloos (gericht op 

aardrijkskunde) en met Topomaster. Dit zijn nieuwe digitale lesmethodes die 
werken met thema’s waarbij de leerlingen zelf ontdekken en veel zelf doen. Ze 
leren om stapsgewijs iets te onderzoeken en een oplossing te bedenken 

(probleemoplossend vermogen). Ook worden ze gestimuleerd om na te denken 
over de uitwerking van die nieuwe oplossingen (creativiteit). Daarnaast leren ze 

om kritisch na te denken over wat ze lezen, zien en horen; ze worden 
uitgenodigd om er zelf ook iets van te vinden. Voor de leerkracht is van belang 
dat het niet alleen gaat om bezig zijn met het overbrengen van inhoud, maar ook 

om het proces. Leerlingen ontwikkelen met deze methode waardevolle 
competenties die in de huidige maatschappij van belang zijn. 

 
Verkeerseducatie  
Lessen over het verkeer geven wij van groep 1 t/m 8 vanuit de methode 

Wegwijs. Het Brabants Veiligheidslabel is mede uitgangspunt bij ons onderwijs.  
 

Gymnastiek  
Wij gebruiken hiervoor de planning Servicepunt Sport en Beweging. De leerlingen 

hebben één keer in de week gym. De groepen die op dinsdag sporten, hebben 
les van een vakdocent.  
Schrijven  

Voor het technisch schrijven gebruiken we de methode Zwart op Wit.  
Engels  

Hiervoor maken we gebruik van de methode Take it easy voor de groepen 5 t/m 
8. Daarnaast werken we met het Early English Programme. Bij dit programma 
werken leerlingen spelenderwijs aan het leren van Engels. Eén keer in de week 

komen daarvoor studenten een half uur in de groep. De studenten zijn (near) 
native speakers.  

 
Samen met de leerlingen en de leerkracht worden dan (spel)activiteiten gedaan 
gericht op de spreek- en luistervaardigheid. Het meedoen en je vrij voelen om 

Engels te spreken staat voorop. We maken geen gebruik van boekjes en digitale 
lessen, maar we zingen samen en doen toneelstukjes. Het is meer een manier 

van werken dan een methode. Waar we kunnen, laten we het programma 
aansluiten bij de thema’s waar we aan werken.  
 

Naast deze les, biedt de student ook nog drie kwartier in de week in de groep 
extra hulp. In die tijd kan de student gaan werken met een aantal leerlingen of 

andere werkzaamheden doen, passend bij de les van de leerkracht. Bijvoorbeeld: 
in groep 1-2 een bordspel spelen met een aantal leerlingen, in groep 8 een 
presentatie in het Engels met twee leerlingen voorbereiden.  

 
Voor meer informatie zie ook www.suchfun.nl 

 
Creatieve vakken  



 
 

 
 

Voor deze vakken maken we gebruik van de culturele ladekast. De kast bestaat 
uit verschillende, denkbeeldige lades, die staan voor een bepaalde 

kunstdiscipline: erfgoed, dans, beeldend, muziek, drama, literatuur, design en 
beeld. Samen met bureau Babel (verantwoordelijk voor de kunsteducatie in ‘s-
Hertogenbosch) ontwikkelen wij voor de kinderen een breed aanbod dat past bij 

onze school. Zo ontstaat een doorlopende leerlijn kunsteducatie; van groep 1 
t/m 8. Dit schooljaar ligt de focus op muziek en erfgoed. Bij de creatieve 

opdrachten wordt vaak aansluiting gezocht bij de thema’s die op dat moment 
aan bod komen in de groepen. 
 

Computergebruik  
Het computergebruik start in groep 1/2. Wij maken gebruik van pc’s, tablets en 

chromebooks in een netwerkomgeving. De kinderen hebben toegang tot internet. 
Er zijn 24 tablets die rouleren tussen de klassen. Naast een remediërende 
werking kunnen deze digitale middelen als aanvulling op de methode ingezet 

worden in de verschillende groepen. De meeste methodes hebben daarvoor 
speciale software. Ook kunnen leerlingen de computers gebruiken om informatie 

op te zoeken. In de groepen 3 t/m 8 wordt er gebruik gemaakt van een digitaal 
schoolbord.  

 
Techniek  
Wij hebben een technieklijn die we van groep 1 t/m 8 toepassen. Wij gebruiken 

hiervoor zogenaamde techniektorens en passen die in binnen de thema’s van de 
onder– en bovenbouw. Ook organiseren we jaarlijks een techniektoernooi.  

 
Sociale vaardigheden  
Hiervoor gebruiken we de methode Goed Gedaan. In groep 6 krijgen de 

leerlingen een WIsH-training (weerbaarheid in ’s-Hertogenbosch). In deze 
lessencyclus krijgen de jongens en meisjes apart van elkaar les. De lessen 

worden gegeven door leerkrachten uit ons team die daartoe zijn opgeleid en 
gecertificeerd. De WIsH-lessencyclus start en eindigt met een bijeenkomst voor 
ouders. 

Huiswerk 
Vanaf groep 6 krijgen de leerlingen wekelijks een huiswerktaak mee. De 

bedoeling daarvan is de leerlingen te leren wennen aan een hoeveelheid stof die 
thuis verwerkt moet worden. Het is een oefening in het plannen en ordenen van 
werk. In groep 7 en 8 wordt dit uitgebreid naar twee huiswerktaken “maken”  en 

ongeveer één keer per twee maanden een huiswerktaak “leren”. De literatuurlijst 
voor groep 1 t/m 8 kan daar een onderdeel van zijn. 

 
Onderwijsresultaten kind 
Per schooljaar worden drie rapporten aan de leerlingen meegegeven. De 

leerlingen van groep 8 krijgen er twee. Het tweede reguliere rapport vervalt, 
daarvoor in de plaats krijgen de leerlingen een schooladvies.  

 
In de groepen 1/2 krijgen de leerlingen twee keer per jaar een kinderverslag.  



 
 

 
 

De ouders van de nieuwste kleuters hebben na de eerste drie maanden altijd een 
gesprek. Dit gaat buiten de kinderverslagen om. Bij de desbetreffende leerkracht 

kunt u hierover inlichtingen krijgen. 
 
Onderwijsresultaten school 

De kwaliteit van onze school en de resultaten zijn terug te vinden in het rapport 
van de inspectie. Via de website www.onderwijsinspectie.nl. De L.W. Beekman 

valt onder het basistoezicht van de inspectie. 
 
Doorstroomgegevens naar het voortgezet onderwijs over de laatste vier jaren. 

School
-jaar 

SVO VMBO 
Basis 

VMBO 
Kader 

Kader/ 
Mavo 

Mavo Mavo/
Havo 

Havo Havo/ 
VWO 

VWO 

2013/
2014 

0 2 1  7 5  15 14 

2014/
2015 

0 0 9  7 7  18 17 

2015/
2016 

0 4 2 2 2 6 7 12 16 

2016/ 
2017 

1 1 4 0 3 6 7 13 18 

 
Hierboven is te zien naar welke vormen van voortgezet onderwijs de leerlingen 

gaan. VMBO staat voor Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs. Het VMBO 
heeft 2 afdelingen; het praktijkgericht onderwijs (VMBO-K en VMBO-B) en de 

theoretische leerroute (VMBO-T). SVO staat voor speciaal voortgezet onderwijs. 
Pro is de gebruikte afkorting voor het praktijkonderwijs. HAVO staat voor Hoger 
Algemeen Vormend Onderwijs en VWO staat voor Voorbereidend 

Wetenschappelijk Onderwijs. 
 

 
Verwijzing naar het Speciaal (Basis) Onderwijs en doublures. 

Schooljaar Aantal verwijzingen  
SBO/SO 

Aantal doublures 
groep 3 t/m 8 

Arrangementen 

2014/2015 0 4 4 

2015/2016 1 3 5 

2016/2017 0 2 4 
 

 
Resultaten eindtoets 
 

In groep 8 zijn alle scholen verplicht om een eindtoets af te nemen. Het 
schoolresultaat van deze toets ligt de afgelopen jaren boven het landelijk 

gemiddelde. Dit schooljaar nemen we de Centrale Eindtoets van Cito af. De 
eindtoets moet verplicht worden afgenomen op vastgestelde landelijke data. Dit 
schooljaar staat deze eindtoets gepland op 17,18 en 19 april 2018 (omdat wij 

http://www.onderwijsinspectie.nl/


 
 

 
 

afwegen een digitale eindtoets af te nemen kan van deze data worden 
afgeweken).  

 

Jaar: 2015 2016 2017 

Leerlinggewicht: 3% 3% 3,8% 

Minimumscore die van 

L.W. Beekmanschool 
verwacht wordt gelet op 

de schoolpopulatie 

534,8 534,5 535,1 

Behaalde eindscore 

L.W.Beekmanschool 

538,9 536,7 537,2 

Landelijk gemiddelde 534,8 534,5 535,1 

 
 
Onderwijstijd  

Leerlingen van basisscholen moeten over acht schooljaren minimaal 7.520 uur 
les krijgen. Dat komt neer op gemiddeld 940 lesuur per schooljaar. Op de L.W. 

Beekmanschool werken wij met het “Hoorns model”. In dit model gaan de 
leerlingen drie lange en twee korte dagen naar school en hebben alle groepen 

24,5 lesuren per week. Het vakantierooster wordt jaarlijks vastgesteld door de 
MR aan de hand van het voorstel van een provinciale werkgroep. Dit 
vakantierooster wordt door de school uitgebreid met de nog resterende vrij 

inzetbare uren. Daarmee voldoet de Beekman aan de gestelde wettelijke eisen. 
 

Alle leerkrachten verantwoorden de lesuren die worden besteed per vak aan de 
directeur. Aan het begin van het schooljaar maken zij daarvoor een weekrooster. 
 

School- en pauzetijden  
De schooltijden op onze school zijn als volgt:  

op maandag, dinsdag en donderdag tussen 8.30 uur – 12.00 uur en tussen 13.00 
uur – 15.00 uur; 
op woensdag en vrijdag tusen  08.30 uur - 12.30 uur. De middag is vrij.  

 
De deuren gaan om 08.20 uur open. Om 8.30 uur starten de lessen. Op beide 

momenten klinkt er een automatische zoemer. 
 
Wij verwachten dat uw kind op tijd in de groep aanwezig is en dat de ouders in 

de onderbouw ook snel weer de groep verlaten zodat wij op tijd met de lessen 
kunnen beginnen.  

 
Om de zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten, gaan de leerlingen vanaf 
groep 4 zelfstandig naar de klas. Voor de leerlingen van groep 3 geldt dit vanaf 

de herfstvakantie.  
 

De kleuters spelen iedere dag tenminste een uur buiten. 



 
 

 
 

De groepen 3 t/m 8 hebben iedere dag tussen 9.45 uur en 10.45 uur een 
kwartier pauze.  

Voor groep 3 geldt tot de kerstvakantie een afwijkende regeling in de middag en 
voor groep 4 geldt tot de herfstvakantie een afwijkende regeling in de middag. 
Zij mogen tot die tijd ook in de middag 15 minuten begeleid buiten spelen. 

 
Vakantierooster en studiedagen 

 
Donderdag 05-10-2017 studiedag team leerlingen vrij 
Maandag 16-10 t/m vrijdag 20-10-2017 HERFSTVAKANTIE 

Woensdag 6-12-2017 studiedag team leerlingen vrij 
Maandag  25-12 t/m vrijdag 05-01-2018 KERSTVAKANTIE 

Maandag 12-02 t/m vrijdag 16-02-2018 CARNAVALSVAKANTIE 
Vrijdag 30-03-2018 studiedag team leerlingen vrij /GOEDE VRIJDAG 
Maandag 02-04-2018 2e PAASDAG 

Maandag 23-04 t/m 04-05-2018 MEIVAKANTIE 
Donderdag 10-05 t/m 11-05-2018 HEMELVAART 

Maandag 21-05-2018 2e PINKSTERDAG 
Donderdag 17-05-2018 vanaf 12.00 uur studiemiddag team leerlingen vrij 

Vrijdag 06-07-2018 12.30 uur start ZOMERVAKANTIE 
 
De leerplichtwet 

 
De leerplichtwet houdt in dat ouders/verzorgers van kinderen vanaf 5 jaar ervoor 

zorgen dat hun kind staat ingeschreven bij een school en dat hun kind iedere dag 
naar school gaat. De controle op de naleving van de leerplichtwet wordt 
uitgevoerd door de directeur van de school en de leerplichtambtenaar. De regels 

van de leerplichtwet: 
als uw kind 3 jaar en 10 maanden is, mag uw kind 10 dagdelen kennismaken op 

school  
als uw kind 4 jaar wordt mag het op school geplaats worden 
als uw kind 5 jaar wordt, is uw kind leerplichtig, uw kind mag maximaal 5 uren 

per week thuis blijven na overleg met de school 
als uw kind 6 jaar is, is het leerplichtig voor de hele schoolweek 

 
Schoolverzuim en verlof 
 

Iedere dag controleert de leerkracht of alle kinderen aanwezig zijn. Als een kind 
niet op school kan zijn vanwege ziekte of andere bijzondere omstandigheden 

verzoeken wij u om dit tussen 8.00 en 8.30 uur aan school door te geven. U 
krijgt op dat moment een teamlid aan de lijn of de voicemail van de school. 
Wanneer een kind afwezig is en er is geen ziekmelding ontvangen, dan neemt 

een medewerker van school contact op met de ouders/verzorgers. Indien dit niet 
tot duidelijkheid leidt en er dus sprake is van ongeoorloofd verzuim zal de school 

de afdeling leerplicht inschakelen. Wanneer uw kind ziek is en niet op het vaste 
thuisadres verblijft, dient u de school hiervan op de hoogte te stellen. 



 
 

 
 

We letten er goed op dat de kinderen op tijd op school aanwezig zijn, zodat de 
lessen op tijd kunnen beginnen. Mocht uw kind meerdere keren te laat zijn 

gekomen dan ontvangt u hierover een bericht. Mocht het te laat komen daarna 
nog voorkomen dan wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld en kunt u 
worden opgeroepen voor een gesprek. Daaruit kan een proces-verbaal of een 

boete voortkomen. 
 

Verlof aanvragen 
De leerplichtwet biedt de mogelijkheid om extra verlofdagen aan te vragen. 
Kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig. Dit betekent dat u uw kind vanaf deze 

leeftijd niet zomaar thuis mag houden, u zult hiervoor bij de directeur verlof 
moeten aanvragen. Bij het beoordelen van de aanvragen hanteren we de 

richtlijnen, zoals die door de afdeling leerplicht van de gemeente zijn opgesteld. 
 
We vragen u om afspraken voor tandarts, dokter of therapie zoveel mogelijk na 

schooltijd te plannen. Voor een bezoek onder schooltijd aan de tandarts of een 
dokter, moet u een verlofaanvraag invullen. Voor een bezoek aan het ziekenhuis, 

fysiotherapie, logopedie of speltherapie onder schooltijd geldt dit uiteraard ook. 
Het is niet toegestaan om verlof te krijgen voor het aanvragen van een paspoort.  

Alleen onder bepaalde omstandigheden mag bijzonder verlof verleend worden. 
Bijvoorbeeld voor een huwelijk, overlijden van naaste familie en vrienden of 
speciale religieuze feesten zoals het Suikerfeest. Extra verlof wordt in principe in 

de eerste en laatste weken van het schooljaar niet verleend. Extra verlof betreft 
maximaal 10 lesdagen. Voor extra verlof kunt u (tenminste 24 voorafgaand aan 

het verlof) een aanvraag doen in de app of een formulier ophalen en inleveren bij 
de leerkracht of bij de administratie. De directeur beantwoordt deze aanvraag en 
u ontvangt deze retour via de administratie of de leerkracht van uw kind. Als u 

geen toestemming krijgt voor verlof en het kind is niet op school dan zal dit als 
ongeoorloofd verzuim gemeld worden bij de leerplichtambtenaar. 

 
Wanneer ouders kunnen aantonen dat zij in geen enkele schoolvakantie samen 
gedurende 2 weken op vakantie kunnen gaan en dat zij afhankelijk zijn van het 

inkomen dat zij verdienen in de schoolvakantieperiode, kunnen zij vakantieverlof 
aanvragen voor maximaal 10 schooldagen. Vakantieverlof wordt echter zelden 

verleend. Het is bedoeld voor de jaarlijkse gezinsvakantie en niet voor een 
vakantie tussendoor of voor snipperdagen. File vermijden, reeds gekochte 
tickets, vakantie op uitnodiging of een goedkopere reis kunnen boeken, zijn geen 

redenen voor het aanvragen van extra vakantieverlof. Toestemming wordt maar 
één keer per schooljaar verleend en niet in de eerste twee lesweken van het 

schooljaar. De directeur van de school beslist op basis van de Leerplichtwet over 
de aanvraag. Een verlofaanvraag moet schriftelijk worden gedaan bij de 
schooldirectie met een ingevuld verlofformulier en een ingevulde verklaring van 

de werkgever. Wanneer u meer dan 10 schooldagen verlof aan wilt vragen kunt 
u rechtstreeks contact te leggen met de leerplichtambtenaar. Op www.s-

Hertogenbosch.nl vindt u meer informatie en aanvraagformulieren. 
 

http://www.s-hertogenbosch.nl/
http://www.s-hertogenbosch.nl/


 
 

 
 

  



 
 

 
 

8. Leerlingondersteuning 
 

Aanmelding nieuwe leerlingen 
Aanmelding  nieuwe kleuters 
Veel ouders willen, voordat zij hun kind aanmelden, kennismaken met de school. 

U kunt hiervoor deze schoolgids lezen en onze website bekijken en u kunt een 
afspraak maken voor een kennismakingsbezoek. Is uw kind 2 jaar? Dan is dat 

een mooi moment om een bezoek te plannen. De intake gesprekken vinden 
plaats op dinsdagen en worden verzorgd door de onderbouwcoördnator Christ’l 
van Zijl. Tijdens dit kennismakingsbezoek krijgt u informatie over de school, uw 

vragen worden beantwoord en er is een rondleiding door de school. 
Wanneer u besluit uw kind aan te melden, kunt u het aanmeldingsformulier 

ingevuld weer inleveren bij de administratie. U ontvangt dan per mail een 
ontvangstbevestging. Vlak na carnaval, vóór het jaar waarin uw kind naar school 
gaat, neemt de school contact met u over de plaatsing. Indien u kind geplaatst 

kan worden, hoort u in juni bij welke leerkracht(en) uw kind in de groep komt en 
er worden afspraken gemaakt over de zogenaamde wendagen, want voordat uw 

kind definitief op school komt mag het (maximaal) tien dagdelen komen wennen.  
 

Nieuwe kinderen in de groepen 3 tot en met 8 
In principe worden in de loop van het schooljaar geen kinderen van andere 
basisscholen aangenomen, tenzij er sprake is van een verhuizing. Van dit 

principe kan worden afgeweken wanneer er sprake is van bepaalde problemen op 
de school van herkomst. Voordat kinderen tussentijds geplaatst worden, wordt er 

eerst gekeken of er plaats is op onze school. Daarna wordt er contact 
opgenomen met de vorige school om informatie in te winnen over het 
functioneren van het kind op sociaal-emotioneel en cognitief gebied.  

U kunt een afspraak maken voor een kennismakingsbezoek met de directeur. 
Kinderen die aangemeld worden, mogen eerst een dag komen kijken en 

meedraaien. Vaak volgt na de meeloop dag een gesprek met de ouders. Bij 
twijfel over aanname of het ontbreken van de resultaten van de vorige school, 
kan het nodig zijn om pedagogisch-didactisch onderzoek te doen of om het kind 

te observeren op de school van herkomst. Van het onderzoek en de eventuele 
observatie wordt een verslag gemaakt. Op basis van dit verslag wordt gekeken 

of op onze school een goede begeleiding voor het kind mogelijk is. Is dit niet het 
geval, dan zullen we de ouders ondersteunen om een passende school te vinden. 
 

Aanname- en plaatsingsbeleid kleuters 
 

Inschrijven is altijd mogelijk na een intakegesprek; 
Inschrijven mag op meerdere basisscholen tegelijk tot uiterlijk een half jaar van 
tevoren; 

In de herfst sturen we een reminder aan zittende ouders om jongere broertjes en 
zusjes in te schrijven;  



 
 

 
 

We plaatsen eerst broertjes/zusjes en vervolgens plaatsen we de kinderen uit de 
wijken. Hoe dichter u bij de L.W. Beekmanschool woont, hoe groter de kans dat 

uw zoon of dochter een plekje krijgt bij ons;  
We kijken NIET naar de datum en volgorde van inschrijving;  
Na de aanmelding krijgt u na carnaval voorafgaand aan het schooljaar waarin uw 

kind gaat starten, bericht over de plaatsing van uw kind; 
Kinderen die vier jaar worden, mogen tot zes weken voor het einde van een 

schooljaar starten. Kinderen die jarig zijn in de eerste zes weken van een 
schooljaar, mogen al gelijk aan het begin van het schooljaar starten. 
 

De uitgangspunten bij de verdeling van groep 2 naar 3  
Het totaal aantal leerlingen per groep ongeveer gelijk houden;  

Een evenwichtige verdeling van jongens/meisjes;  
Een evenwichtige verdeling van de zorg;  
Broertjes en zusjes niet bij elkaar;  

Aansluiting met enkele vriendjes en/ of vriendinnetjes. 
 

Waarom verdelen we de kinderen op deze wijze? Dat wil zeggen: 
Waarom worden van alle 4 de kleutergroepen 2 nieuwe groepen 3 

gevormd?  
Daar zijn meerdere redenen voor. Allereerst omdat we de bovenstaande 
uitgangspunten zo kunnen waarborgen. Maar zeker ook omdat op deze manier 

de invloeden van alle kleuterleerkrachten vertegenwoordigd zijn in een groep. 
(Muzikaal, creatief, en alle andere talenten die de kleuterleerkrachten bezitten.)  

Ook vinden wij het waardevol als leerlingen en ouders de kans krijgen om 
nieuwe contacten te leggen.  
   

De samenwerking tussen de parallelgroepen is overigens ook van groot belang. 
We plaatsen de groepen 3 dicht bij elkaar zodat zij ook soms kunnen wisselen 

van lokaal en/ of leerkracht. En ze spelen altijd samen buiten. Wij hebben als 
team de ambitie om deze samenwerking tussen de parallelgroepen steeds verder 
uit te werken omdat we merken hoe waardevol dit is voor ons als leerkrachten 

én voor kinderen. Dat gebeurt in groep 3 t/m 8. 
 

Het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen 
Alle leerlingen worden nauwkeurig in hun ontwikkeling gevolgd. Dit gebeurt door 
middel van observaties en toetsen. Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van 

de leerlingen worden ongeveer twee keer per jaar Cito-toetsen afgenomen. Deze 
toetsen worden volgens het schema van de Bossche toetskalender waarin de 

afspraken in de regio zijn opgenomen, afgenomen. De resultaten van de Cito-
toetsen worden op het rapport van de leerlingen vermeld. Deze resultaten 
vormen het uitgangspunt van ons leerlingvolgsysteem. De kinderen uit groep 1/2 

worden door middel van het observatie instrument HOREB (Handelingsgericht 
Observeren Registreren Evalueren van de Basisontwikkeling) extra gevolgd. 

 
 



 
 

 
 

Regels voor overgaan/zitten blijven 
Uitgangspunt van de L.W. Beekmanschool is dat er geen leerlingen blijven zitten. 

Er zijn echter uitzonderingen. De redenen kunnen zowel van onderwijskundige 
als van sociaal-emotionele aard zijn. Algemene criteria voor het doubleren zijn 
moeilijk aan te geven. Voor elke leerling wordt een analyse op maat gemaakt. 

Hierbij wordt gekeken naar de sociaal-emotionele ontwikkeling, de 
toetsresultaten, de kansen in een volgende groep en de toegevoegde waarde 

voor de leerling van het overdoen van een groep. Bij twijfel wordt altijd besloten 
om een leerling naar een volgende groep te laten gaan. Het doubleren is een 
gezamenlijke beslissing van school en ouders. Als de ouders niet instemmen met 

het voorstel tot doubleren zal aan de ouders een verklaring gevraagd worden 
waarin zij aangeven dat zij op de hoogte zijn van het advies van de school. Dit 

geldt voor alle leerlingen van groep 1 t/ m 8. Dit houdt dus in dat de leerlingen 
van groep 1 die voor 1 januari jarig zijn doorstromen naar groep 2. 
 

Ruimte voor talent 
De L.W.Beekmanschool biedt ruimte aan leerlingen met cognitief talent om hun 

talenten te ontwikkelen. Op verschillende manieren kunnen wij deze leerlingen 
een extra uitdaging bieden: 

a. Passend aanbod op groepsniveau. 
Alle leerlingen die een hoge score A en/of A+ hebben gehaald bij de midden of 
eind Cito-groepstoetsen worden in de groepsplannen geplaatst in de “instructie 

onafhankelijke“ groep. 
Deze groep leerlingen hoeft niet alle basisstof te maken. 

Deze leerlingen krijgen verdiepingsmateriaal aangeboden vanuit de methode. 
b. Passend aanbod dat het leerstofgebied op groepsniveau overstijgt. 
Binnen de eigen groep. 

Als blijkt dat de leerling meer nodig heeft dan de leerkracht binnen haar 
groepsaanbod met verdieping kan bieden, wordt er overlegd met de IB-er. De 

leerling werkt eerst de afgesproken lesstof van de groep door en daarna de 
verrijkingsstof. Hiervoor hebben de leerlingen een aparte map. 
Buiten de eigen groep. 

Ook is er de mogelijkheid om een leerling in de Plusklas te plaatsen. Daar 
werken zij samen met ontwikkelingsgelijken.  

 
Plusklas 
Ook dit schooljaar wordt er vanuit de gelden voor basisondersteuning een 

Plusklas geformerd. De groep bestaat uit maximaal acht leerlingen. Deze 
leerlingen werken 1 periode van ongeveer 10 weken in de Plusklas. Dit kan 

mogelijk worden uitgebreid naar meer perioden. 
 
Het programma bestaat voornamelijk uit werken in een digitale leeromgeving 

met uitdagende leeractiviteiten en ondersteuning door de Plusklasleerkracht. De 
leerlingen volgen leeractiviteiten die aansluiten bij hun denkniveau en denkstijl. 

Individueel en in groepsverband wordt er gewerkt aan het leren leren, plannen, 
presenteren en reflecteren op gemaakt werk. Niet alleen tijdens het wekelijkse 



 
 

 
 

contactmoment, maar ook tijdens de zelfstandige verwerkingstijd in de eigen 
groep. Samen filosoferen is ook een onderdeel van de Plusklas. 

 
Wie komen er in aanmerking voor de Plusklas: 
Leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. 

Leerlingen waarvan de leerkracht een beeld heeft dat zij behoefte hebben aan 
verrijkingsstof buiten de groep. Dit in combinatie met hoge Cito-scores (A+) en 

een hoog niveau bij de methodetoetsen. 
Leerlingen die gediagnosticeerd zijn d.m.v. een IQ-test als zijnde ( hoog)begaafd 
én waaruit blijkt dat deze leerlingen meer nodig hebben dan de verdiepingsstof 

die in de groep wordt aangereikt. 
 

De ouders van de leerlingen die het betreft worden steeds persoonlijk ingelicht. 
 
Dyslexie en leesproblemen 

Veel kinderen hebben moeite met lezen. Preventie van leesproblemen, het liefst 
zo vroeg mogelijk, is een belangrijke taak voor ons. Om de leesvaardigheid te 

verbeteren hebben wij een protocol Leesproblemen en Dyslexie ontwikkeld. Aan 
de hand van een stappenplan kan de leerkracht de leerlingen met leesproblemen 

op een systematische wijze volgen en begeleiden. Bij de meeste leerlingen zal dit 
leiden tot een verbetering van de leesvaardigheid. Voor een aantal leerlingen zal 
lezen altijd moeilijk blijven omdat zij dyslectisch zijn. Mocht school dit signaleren, 

zullen de vervolgstappen met ouders worden besproken. 
 

 
Zorgverbreding 
In sommige gevallen hebben leerlingen gedurende korte of langere tijd extra 

aandacht nodig. Het gaat dan om leerlingen met leer-, gedrags- of motorische 
problemen. Het is een belangrijke taak van de school om deze problemen te 

signaleren en daar aandacht aan te besteden. We noemen dat zorgverbreding. 
Als de eerste zorg niet voldoende is, stelt de leerkracht een handelingsplan op. 
Daarin staat beschreven aan welke doelen en op welke wijze een leerling in een 

bepaalde korte periode gaat werken. Dit plan van aanpak wordt met de ouders 
besproken zodat zij op de hoogte zijn van de begeleiding van hun kind. Mocht 

deze begeleiding niet leiden tot de gewenste resultaten dan kan de school het 
zorgteam consulteren. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders, dus nooit 
zonder toestemming. 

 
Het zorgteam bestaat uit de intern begeleider van de school, soms de 

groepsleerkracht, de jeugdverpleegkundige van de GGD en de 
schoolmaatschappelijk werker. Dit team komt zes keer per jaar bij elkaar om te 
praten over leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het zorgteam 

overlegt met de leerkracht en de ouders en geeft een advies over hoe het kind in 
zijn ontwikkeling gestimuleerd kan worden.  

 



 
 

 
 

Soms kan, ook met het advies van het zorgteam, aan een leerling onvoldoende 
hulp worden geboden. Het kan ook zijn dat de problemen de deskundigheid van 

het zorgteam te boven gaan. In zo’n geval zal de school de hulp inroepen van 
het ondersteuningsteam binnen de wijk. Samen met de ouders gaan we op zoek 
naar een passende ondersteuning.  

 
De schoolmaatschappelijk werker 

De schoolmaatschappelijk werker is bedoeld voor ouders, leerlingen en 
leerkrachten. De schoolmaatschappelijk werker ondersteunt ouders bij 
opvoedingsvragen en geeft informatie over de ontwikkeling van kinderen en 

problemen die zich daarbij kunnen voordoen. Samen met ouders wordt gekeken 
naar de zorgen die er zijn met betrekking tot een leerling.  

 
Zowel ouders als leerlingen kunnen bij het schoolmaatschappelijk werk terecht 
met problemen en/of vragen rondom bijvoorbeeld vriendschap en samen spelen, 

verlies en verdriet, over angsten en beginnende puberteit, over zelfvertrouwen 
en weerbaarheid. U kunt als ouders altijd een afspraak maken en op verzoek van 

ouders kan de schoolmaatschappelijk werker een gesprek voeren met de 
leerling. De schoolmaatschappelijk werker is bereikbaar via de Intern Begeleider 

op school of via de Stichting Juvans telefoonnummer: 073-6444244. 
 
De jeugdgezondheidszorg 

De GGD jeugdgezondheidszorg is er voor alle kinderen tot 18 jaar en richt zich 
op de gezondheid en ontwikkeling van uw kind. Tijdens de basisschoolperiode 

nodigen wij u en uw kind twee keer uit voor een contactmoment op het 
consultatiebureau. Namelijk als uw kind 5/6 jaar is en 9/10 jaar is. Tijdens deze 
contactmomenten kunt u terecht met al uw vragen over de gezondheid en 

opgroeien en opvoeden van uw kind. We meten de lengte en gewicht en met 5/6 
jaar testen we ook de oren en ogen. Met 9/10 jaar krijgt uw kind een DTP en 

BMR-vaccinatie https://www.ggdhvb.nl/jeugdgezondheidszorg/vaccinaties-jeugd. 
Uiteraard kunt u ook buiten deze momenten met uw vragen en zorgen bij ons 
terecht.  

Samenwerking met school 
De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen zijn regelmatig aanwezig op de 

school. Zij werken samen met de leerkrachten en de interne begeleider van de 
school. Bij eventuele bijzonderheden kunnen zij daardoor snel met u in gesprek 
om te kijken of aanvullende ondersteuning nodig is. Indien uw kind extra 

ondersteuning of zorg nodig heeft, dan brengen zij u in contact met Wegwijs+ 
van de gemeente Vught. 

 
Meer informatie 
Heeft u vragen? Wilt u tips of adviezen over de opvoeding van uw kind? Of heeft 

u twijfels over de gezondheid van uw kind? U kunt altijd een afspraak maken met 
de GGD Jeugdgezondheidszorg via  

tel. 0900 – 46 36 443, bereikbaar elke werkdag van 08.00 tot 17.00 uur. U 
kunt ook terecht op het inloopspreekuur bij het consultatiebureau. 

https://www.ggdhvb.nl/jeugdgezondheidszorg/vaccinaties-jeugd


 
 

 
 

Meer informatie is te vinden op onze website: www.ggdhvb.nl 
 

http://www.ggdhvb.nl/


 
 

 
 

9. Begeleiding naar voortgezet onderwijs 

  
Vanaf groep 6 krijgen de leerlingen wekelijks een kleine huiswerktaak mee. Het 

doel daarvan is om de leerlingen te leren wennen aan een hoeveelheid stof die 
thuis verwerkt moet worden. Het is een oefening in het plannen en ordenen van 
werk. In groep 7 en 8 worden de huiswerktaken voortgezet en uitgebreid.  

 
Wat gebeurt er in groep 7  

Tijdens het eerste rapportgesprek in groep 7 informeert de leerkracht naar de 
wens van de ouders voor het soort voortgezet onderwijs (VO) voor hun kind. Ook 
geeft de leerkracht een richting vanuit school aan waar de ouders al rekening 

mee kunnen houden als ze in januari de open dagen van de scholen gaan 
bezoeken.  

 
Tijdens het tweede rapportgesprek krijgen de ouders mondeling een preadvies 
voor het VO. Dit is slechts een indicatie. Dit preadvies is niet bindend en ouders 

kunnen hier ook geen rechten aan ontlenen.  
 

Wat gebeurt er in groep 8 
In groep 8 organiseert de school na enige weken een informatieve ouderavond  
waarin het hele traject dat de leerlingen en hun ouders nog moeten doorlopen,  

wordt toegelicht. In de periode van januari t/m maart organiseren vrijwel alle 
scholen voor voortgezet onderwijs hun eigen open dag. Wij adviseren leerlingen 

en ouders nadrukkelijk om deze dagen te bezoeken en om meerdere scholen van 
een zelfde type onderwijs te bezoeken om uiteindelijk een zo verantwoord 
mogelijke keuze te kunnen maken. De door diverse scholen toegestuurde 

brochures krijgen in deze periode ruim aandacht. Ook worden er in deze periode 
snuffelstages gehouden. De leerlingen kunnen dan een middag op school voor 

voortgezet onderwijs lessen bijwonen.  
 
De leerlingen krijgen vóór 1 maart een schooladvies. Dit advies komt tot stand in 

overleg met de leerkrachten die de leerling in groep 6 tot en met 8 heeft les 
gegeven en de intern begeleider. In het schooladvies staat welke type voortgezet 

onderwijs het beste bij de leerling past. Naast dit schooladvies komt er, door de 
invoering van de verplichte eindtoets PO (Primair Onderwijs), voor alle leerlingen 

een zogenaamde ‘objectief tweede gegeven’ bij in de vorm van een resultaat op 
de Centrale Eindtoets van Cito. Deze eindtoets wordt in april afgenomen. Het 
schooladvies is leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet 

onderwijs. Bij een sterk afwijkende score op de Centrale Eindtoets van Cito, is 
een herziening van het schooladvies bespreekbaar. 

 
De eindbeslissing voor plaatsing ligt altijd bij de school voor voortgezet onderwijs 
en niet bij de basisschool.  

 
De leerlingen van groep 8 krijgen in november en aan het eind van het 

schooljaar een regulier rapport. Het overdrachtsrapport voor het voortgezet 



 
 

 
 

onderwijs krijgen de leerlingen in januari /februari mee naar huis. Dit 
overdrachtsrapport wordt besproken tijdens het adviesgesprek in februari. Er is 

geen tweede rapport voor groep 8.



 
 

 
 

10. Ouders 

 
Betrokkenheid van de ouders  

Wij hechten veel waarde aan een goed contact tussen de ouders en school. We 
stellen het ook erg op prijs wanneer ouders actief betrokken zijn bij onze school 
en activiteiten organiseren of daaraan deelnemen. Denk bijvoorbeeld aan ouders 

die kleine groepjes leerlingen helpen met lezen of de verjaardag van een 
leerkracht voorbereiden.  

 
Ouders kunnen meedenken en meebeslissen door zitting te nemen in de MR of 
de oudercommissie.  

 
Elke groep heeft twee klassenouders. Zij hebben een coördinerende rol bij allerlei 

activiteiten en zijn automatisch lid van de oudercommissie. Bij veel activiteiten 
helpen ouders met de planning en de uitvoering.  
 

Communicatie naar de ouders  
Op verschillende manieren houden wij ouders op de hoogte van het dagelijkse 

reilen en zeilen en van beleidstechnische zaken. De informatie vanuit school 
wordt via het ouderportaal gemaild. Ouders krijgen een persoonlijke inlogcode 
voor dit ouderportaal van ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. Ook worden er 

berichten geplaatst in de schoolapp en op onze Facebook pagina. 
 

Ouderavonden 
Aan het begin van het schooljaar organiseert de school een algemene 
ouderavond. Tijdens deze avond zetten de leerkrachten voor de ouders in hun 

groep uiteen wat er in dit schooljaar in de groep wordt gedaan. Tevens geven de 
leerkrachten advies over wat de ouders thuis kunnen doen om hun kind te 

helpen met schoolwerk. De klassenouder verstrekt informatie over de activiteiten 
die door de OC mede georganiseerd worden.  
 

De algemene ouderavond is zeer informatief, wordt druk bezocht, maar is niet 
bedoeld om over de vorderingen per leerling te praten. Dat kan tijdens de 10-

minutengesprekken en andere oudergesprekken. 
 

10-minutengesprekken 
Aansluitend aan het meegeven van het eerste en tweede rapport/kinderverslag 
organiseert de school 10-minutengesprekken voor de ouders. Tijdens deze 

gesprekken praten ouders met de leerkracht over de vorderingen van de leerling.  
We raden u aan dit gesprek voor te bereiden en eventueel onderwerpen van 

tevoren op papier te zetten, zodat de korte tijd voldoende is om de vorderingen 
van uw kind te bespreken. 
 

Schoolkalender  
Elk gezin ontvangt aan het begin van het schooljaar een schoolkalender. Daarop 

staan per dag de activiteiten en afspraken die op dat moment al bekend zijn. 



 
 

 
 

Activiteiten die in de loop van het jaar bekend worden, of eventuele wijzigingen 
en aanvullingen, geven wij via het ouderportaal en via de schoolapp door. Binnen 

het ouderportaal zijn alle activiteiten ook zichtbaar. Wij werken die informatie 
gedurende het jaar bij. 
 

Open contact met ouders  
Wij streven naar een open contact met de ouders vanaf het moment dat een kind 

bij ons is aangemeld. Ouders kunnen met de directeur of met de leerkracht van 
hun kind altijd een afspraak maken om over hun kind te praten en advies of 
opheldering over een en ander te vragen. Gewoon een praatje maken of even in 

de klas het laatste werk van uw kind bekijken kan natuurlijk ook. Doet u dat wel 
graag na schooltijd; de leerkrachten willen de kinderen ’s ochtends persoonlijk 

ontvangen en op tijd starten met de les. Verder kunt u contact opnemen met de 
klassenouder (OC) of een MR-lid voor kwesties die onder hun taken vallen. 
 

Medezeggenschapsraad 
Onze school heeft een wettelijk verplichte medezeggenschapsraad (kortweg MR), 

waarin twee geledingen zitting hebben: de ouders en de leerkrachten. De 
oudergeleding van de MR wordt gekozen door de ouders. De personeelsgeleding 

wordt gekozen door de leerkrachten. De functie van de MR is het meedenken en 
meebeslissen over het onderwijs op school. De MR heeft een statuut, de 
werkwijze van de MR staat in het huishoudelijk regelement beschreven. 

Deelname aan de MR is voor de duur van drie jaar. Ieder jaar wordt er een nieuw 
lid namens de ouders en namens het team gekozen. Twee leden verlaten dus 

ieder jaar de MR. De directeur is als adviseur nauw betrokken bij de MR.  
 
De MR heeft wettelijk adviesrecht en/ of instemmingsrecht over bepaalde zaken 

die de school betreffen. Voorbeelden hiervan zijn de besteding van geld, het 
vaststellen van vakanties en vrije dagen, de formatie, de ICT- 

onderwijsontwikkelingen, het kiezen van lesmethoden en verbeteringen van het 
onderwijs. Onze MR heeft daarnaast ook nog eigen doelstellingen per schooljaar. 
Deze doelstellingen zijn opgenomen in de notulen. De notulen van de MR vindt u 

op het oudergedeelte van de website van de school. De MR vergadert één keer 
per zes weken. De data staan op de schoolkalender. De MR heeft een mailadres 

en u kunt de MR-leden ook altijd persoonlijk benaderen. 
 
mr@lwbeekmanschool.nl 

 
De MR-leden in het schooljaar 2017-2018 zijn: 

 
Jan-Joost Kortmann (vader van Olivier en Sara) 
Deniz Özkanli (vader van Ceylin, Ömer en Metehan) 

Tom de Laat (vader van Isabel) en Sharif Wardak (vader van Eline) 
 

Lucas Rood (leerkracht groep 1/2) 
Gaby van de Zande (leerkracht groep 8) 

mailto:mr@lwbeekmanschool.nl


 
 

 
 

Anthonie Crijns (leerkracht groep 7) 
 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
ATO-Scholenkring heeft een wettelijk verplichte Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR houdt zich bezig met algemene school 

overstijgende zaken. Door gezamenlijke belangen te behartigen, kan er optimaal 
gebruik gemaakt worden van de rechten en plichten van de MR. In deze raad is 

een teamlid en een ouderlid van onze eigen school vertegenwoordigd. Bij 
voorkeur zijn onze leden ook lid van de MR. Binnen deze raad worden onder 
andere beleidsveranderingen op stichtingsniveau voorgelegd door het bestuur. 

Afhankelijk van het onderwerp hebben ouders en/of personeelsleden advies- of 
instemmingsrecht.  

De GMR-leden van schooljaar 2017-2018 zijn: Lucas Rood(leerkracht) en Deniz 
Özkanli (ouder). 
 

De oudercommissie 
De oudercommissie (OC) organiseert samen met het team en met andere ouders 

niet-lesgebonden activiteiten op school. Het gaat in ieder geval om de volgende 
activiteiten: sinterklaas, kerst, carnaval, sportdag, het lenteontbijt, het 

zomerfeest, de avondvierdaagse en thema-avonden. Het slagen van deze 
activiteiten is afhankelijk van het aantal ouders dat eraan kan meewerken.  
De OC vergadert één keer per twee maanden. De verslagen van deze 

vergaderingen vindt u op het oudergedeelte van de website van de school. De 
oudercommissie heeft een postvak en u kunt de OC-leden altijd persoonlijk 

benaderen.  
 
De OC wordt gevormd door alle klassenouders. Zo is iedere groep 

vertegenwoordigd, zijn de lijnen tussen de ouders en de OC kort en kan de OC 
inspelen op wensen van de ouders. Aan het begin van het schooljaar worden de 

namen van de klassenouders bekend gemaakt via het ouderportaal. In 2016-
2017 is Amarens Wolters (de moeder van Abe en Sjoerd) voorzitter van de OC. 
Namens de school is er iemand van het managementteam aanwezig tijdens de 

vergaderingen. 
 

Ouderbijdrage 
Aan de ouders wordt jaarlijks gevraagd een financiële bijdrage te leveren in de 
vorm van een vrijwillige ouderbijdrage. De ouderbijdrage wordt gebruikt om 

festiviteiten en activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren te 
kunnen betalen. Het gaat bijvoorbeeld om carnaval, zomerfeest, sinterklaas, 

kerstfeest, het kamp en de musical van groep 8 in de Verkadefabriek, het 
techniektoernooi en de sportdag. Ook het busvervoer van het schoolreisje, de 
schoolposter en de waterbidons worden uit de ouderbijdrage bekostigd.  

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks door de MR 
vastgesteld. De administratie van de ouderbijdrage wordt gevoerd door de 

Stichting ouders L.W. Beekman. Deze stichting staat ingeschreven bij de kamer 
van koophandel en wordt vertegenwoordigd door ouders en de directeur. Het 



 
 

 
 

ATO-bestuur maakt geen deel uit van de stichting en heeft geen zeggenschap 
over de inning en/of besteding van middelen. De stichting komt minimaal 2 keer 

per jaar bijeen en legt verantwoording af aan de MR. De besteding van de 
ouderbijdrage wordt jaarlijks na overeenstemming tussen de directeur en de 
oudergeleding van de MR vastgesteld. De keuze zal erop gericht zijn de 

leerlingen extra faciliteiten te bieden, die niet door de reguliere subsidie van het 
ministerie worden gedekt. Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd over de 

besteding van de middelen via de notulen en het jaarverslag van de MR. 
 
Leden van de stichting: 

Rob Korver in de rol van voorzitter. (Vader van Stijn, Ole en Cas) 
Matthieu Mureau in de rol van penningmeester. (Vader van Linde en Floor) 

Saskia van de Sandt in de rol van secretaris. 
 
De hoogte van de ouderbijdrage per leerling (tot een maximum van drie 

leerlingen per gezin) is voor het schooljaar 2017-2018 als volgt: 
€50,00 bij aanvang van het schooljaar of bij aanvang op school in de periode 1 

augustus tot 1 februari. 
€30,00 bij aanvang op school in de periode 1 februari tot 1 mei. 

 
Voor het innen van de gelden gebruiken wij een systeem dat de mogelijkheid 
biedt om de ouderbijdrage in de vorm van een abonnement te administeren en 

te declareren. Als ouder/ verzorger ontvangt u in de periode van september tot 
en met juni (10 termijnen) maandelijks per e-mail een declaratie voor dit 

bedrag. Aan de hand van de incassomachtiging wordt de decalaratie 
geïncasseerd. Uw vragen kunt u stellen via het e-mailadres: 
penningmeester@lwbeekmanschool.nl.  

 
De school wil ouders wijzen op het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage. Wij 

mogen de bijdrage niet koppelen aan de inschrijving van kinderen. Met andere 
woorden: de school mag geen kinderen weigeren van ouders die geen 
ouderbijdrage betalen, want onderwijs is gratis. Ouders hebben dus een keuze. 

Ouders die ervoor kiezen om niet te betalen, moeten zich wel realiseren dat er 
dan minder activiteiten kunnen worden georganiseerd. Wij kunnen ook besluiten 

een leerling uit te sluiten van de festiviteiten en activiteiten die uit de vrijwillige 
ouderbijdrage worden bekostigd. De leerling moet dan wel gewoon naar school. 
Wij hopen een dergelijke keuze niet te hoeven maken, want het meedoen aan de 

festiviteiten en activiteiten is een onderdeel van de sociale vorming van een kind.  
Mocht het betalen van de ouderbijdrage een probleem opleveren, dan verzoeken 

wij u om dit, met vermelding van redenen, kenbaar te maken bij de directeur 
van de school. Er kan dan in overleg naar een oplossing worden gezocht, 
bijvoorbeeld in de vorm van uitstel, termijnbetaling of ontheffing van betaling. Er 

kan voor betaling ook een beroep worden gedaan op de Stichting Leergeld (zie: 
www.leergelddenbosch.nl). U komt daarvoor in aanmerking wanneer u moet 

rondkomen van een minimuminkomen, tot 120% van de bijstandsnorm. 
 



 
 

 
 

 
Tussenschoolse opvang (TSO)  

Het overblijven wordt geregeld door de Stichting Ouders. Zij leggen 
verantwoording af aan de MR. Meer dan 95% van de leerlingen maakt op 
maandag, dinsdag en donderdag gebruik van het overblijven. U kunt daarbij 

kiezen uit 3 abonnementen. (TSO 1 dag in de week, TSO 2 dagen in de week en 
TSO 3 dagen in de week.) Het abonnenment  is gekoppeld aan de vrijwillige 

ouderbijdrage. Dat wil zeggen dat beide betalingen tesamen maandelijks worden 
geïnd via een automatische incasso. Er staat aanvullende informatie bij het 
vorige punt (ouderbijdrage) en op de website van de school in de vorm van 

‘Regelmatig gestelde vragen’ en een voorbeeldvan de declaratie. Indien u vragen 
of opmerkingen heeft dan horen wij dat natuurlijk graag. Uw vragen kunt u 

stellen via het e-mailadres: penningmeester@lwbeekmanschool.nl.  
De bijdrage voor één overblijfmoment per leerling is dit schooljaar door de MR 
vastgesteld op € 2,00.  

 
De school is wettelijk verplicht een ruimte voor het overblijven beschikbaar te 

stellen en een verzekering voor de kinderen die overblijven te regelen. Onze 
school vindt het echter ook belangrijk dat het overblijven onder goed toezicht 

gebeurt. Het overblijven staat onder eindverantwoordelijkheid van de directeur. 
Hij/zij stelt ook de eisen en maatregelen vast. De MR houdt zich nadrukkelijk 
bezig met het toezicht op en de evaluatie van de gang van zaken.  

Voor vragen over het overblijven kunt u mailen naar tso@lwbeekmanschool.nl. 
Het infoboekje van de TSO staat op de website van school.  

 
Omdat er tussen nu en het moment waarop uw kind start op onze school een 
herziening kan plaatsvinden van de hoogte van de bijdragen, ontvangt u de 

inschrijfformulieren voor de TSO en/ of de ouderbijdrage op het moment dat uw 
kind start. 

 
Jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds 
Niet in ieder gezin is er voldoende geld om kinderen te laten sporten of kinderen 

een activiteit te laten doen die betrekking heeft op cultuur (bijvoorbeeld 
muziekles). Hiervoor is het jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds. Zij creëren 

kansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar. Aanmelden gaat via een tussenpersoon 
bijvoorbeeld de directeur, gymleraar, intern begeleider, huisarts, 
maatschappelijk werker, schuldhulpverlener of de buurtsportcoach. 

 
Voor beide fondsen kunt u contact opnemen met Tessa Romeijn. 07306131376 

of via consulent.shertogenbosch@jeugdcultuurfonds.nl  
 
Meer informatie hierover via: 

http://shertogenbosch-vught.jeugdsportfonds.nl/ 
http://www.jeugdcultuurfonds.nl/80/s-hertogenbosch/ 

 
 

mailto:tso@lwbeekmanschool.nl
mailto:consulent.shertogenbosch@jeugdcultuurfonds.nl
http://shertogenbosch-vught.jeugdsportfonds.nl/
http://www.jeugdcultuurfonds.nl/80/s-hertogenbosch/


 
 

 
 

11. Praktische zaken en regels (op alfabetische volgorde) 

 
Adressenlijsten leerlingen  

Per groep staat de adressenlijst van de leerlingen op het ouderportaal. Deze is 
alleen toegankelijk voor de ouders van die groep. Ouders die niet willen dat hun 
gegevens daar op staan of nog een adres willen toevoegen, kunnen dit 

doorgeven aan de administratie van de school via 
ouderportaal@lwbeekmanschool.nl  

 
Bewegingsonderwijs  
Leerlingen mogen alleen deelnemen aan de gymlessen als zij hun gymkleding 

(korte broek, T-shirt en gymschoenen) bij zich hebben. Dit i.v.m. veiligheid en 
hygiëne. Kleuters gymmen in hun ondergoed en op gymschoenen. Hun 

gymschoenen worden in de groep bewaard. 
 
Bidongebruik 

Wij vinden het belangrijk om als school aandacht te vragen voor gezond eet- en 
drinkgedrag. We stimuleren de leerlingen water te drinken in plaats van andere 

dranken en daarom krijgen alle leerlingen een bidon. De bidon is uitsluitend 
bedoeld voor water. Voor andere dranken moeten eigen bekers worden gebruikt. 
De regels rondom het bidongebruik in de klas en over het schoonmaken van de 

bidons, worden door de leerkracht bepaald. Aan het begin van het jaar vertelt de 
leerkracht deze regels aan de ouders.  

 
De bidons worden bekostigd uit de ouderbijdrage. Jaarlijks krijgen de leerlingen 
een nieuw exemplaar. 

 
Bleijendijk 

De groepen 1/2 gaan één keer per jaar en de groepen 3 t/m 8 gaan twee keer 
per jaar voor natuureducatie op bezoek bij landgoed Bleijendijk in Vught. Voor 
het vervoer naar Bleijendijk doen we een beroep op ouders. 

 
Buitenschoolse opvang (BSO) 

Kinderen gaan naar verschillende BSO’s in en rond het centrum. De meeste 
kinderen van onze school maken gebruik van de BSO van het Zandkasteel 

(Kanteel). De 4 t/m 9 jarigen die naar deze locatie gaan, worden opgevangen 
binnen ons pand. De oudere kinderen worden opgevangen op een locatie dichtbij 
de school. 

 
Eten en drinken op school  

De ouders zijn verantwoordelijk voor het eten en drinken van hun kinderen. Er 
wordt niet gesnoept in de klas, tenzij er een traktatie is. We stimuleren het 
uitdelen van een gezonde traktatie. Op school wordt geen priklimonade 

gedronken. Wij verstrekken geen kokend water voor thee of andere dranken en 
etenswaren zoals noodles. Dit heeft te maken met de veiligheid van de leerlingen 

en het personeel, maar ook vanwege problemen bij de praktisch uitvoerbaarheid. 

mailto:ouderportaal@lwbeekmanschool.nl


 
 

 
 

 
Feesten/vieringen 

Het betreft hier activiteiten die niet-lesgebonden zijn maar wel een wezenlijke 
plaats hebben binnen de school, omdat we het belangrijk vinden om diverse 
groepen op een andere manier met elkaar te laten werken en spelen.  

Sinterklaas  
Sinterklaas bezoekt ieder schooljaar de L.W. Beekmanschool. Hij wordt 

ontvangen in de groepen 1 t/m 4. De leerlingen uit de overige groepen maken 
een surprise voor een klasgenootje.  
Kerstmis  

In de laatste schoolweek van het jaar vieren wij op een avond samen kerst. Er 
worden vooraf in de eigen groep activiteiten gedaan in de kerstsfeer, 

georganiseerd door de oudercommissie in samenspraak met het team.  
Carnaval  
De prins is op vrijdag (onze carnavalsochtend) nog niet in Oeteldonk, maar de 

leerlingen nemen alvast een feestelijk voorproefje. Zij gaan onze eigen prins en 
prinses inhalen op het station. De leerlingen die dat willen, mogen verkleed op 

school komen.  
Lenteontbijt 

Elke leerling maakt een ontbijtje voor een andere leerling uit de klas. Deze 
ontbijtjes worden feestelijk gepresenteerd in een versierde schoenendoos. 
Kinderboekenweek  

Eenmaal per jaar is de Kinderboekenweek. Een week lang staat een bepaald 
thema centraal dat alles te maken heeft met lezen. Die week zijn er ook 

verschillende activiteiten die betrekking hebben op lezen. 
Zomerfeest  
In één van de laatste weken voor de zomervakantie organiseren het team en de 

oudercommissie een zomerfeest op school waarbij leerlingen kunsten vertonen, 
hapjes verkopen, spelletjes doen, spullen veilen etc. om zo geld in te zamelen. 

De leerlingen spelen een centrale rol tijdens het feest en de opbrengst is voor 
een speciaal doel. Alle ouders, familie, buren en vrienden zijn welkom. De 
kleuters en leerlingen uit groep 3 moeten worden begeleid door een volwassene.  

 
Fietsen mee naar school 

De school heeft een beperkt aantal plekken om fietsen te stallen. De leerlingen 
en ouders plaatsen hun fietsen zoveel mogelijk in de rekken vóór de school. 
 

Gevonden voorwerpen 
Spullen die gevonden worden, verzamelen we in de mand onder aan de trap. 

Kleine dingen, zoals sieraden en sleutels, worden in een bak bewaard in de 
teamkamer. Waardevolle spullen worden meestal afgegeven op het kantoor van 
de directeur. Een paar keer per jaar worden de spullen uitgestald en roepen wij 

ouders op om te komen kijken. De spullen die dan nog overblijven en bruikbaar 
zijn, gaan naar de kringloop. 

 
 



 
 

 
 

Klassenbeurt 
In groep 3 t/m 8 hebben de leerlingen allemaal twee of drie keer per jaar een 

week klassendienst of zijn hulpje. In de onderbouw bestaat deze taak vooral uit 
het helpen van de leerkracht bij het uitdelen van spullen. In de bovenbouw 
helpen deze leerlingen aan het einde van de schooldag de klas op te ruimen. Dat 

duurt ongeveer tien minuten en is na schooltijd.  
 

Kleding 
Leerlingen en medewerkers van school zorgen dat hun kleding verzorgd en niet 
aanstootgevend is. Te korte truitjes of rokjes worden als aanstootgevend 

beschouwd. Kleding met provocerende teksten of afbeeldingen zijn niet 
toegestaan. 

 
Luizen  
Waar kinderen samen komen hebben luizen al snel vrij spel. Het is noodzakelijk 

om kinderen met grote regelmaat te controleren. Luizen zijn zeer besmettelijk. 
Alleen wanneer het probleem snel en grondig wordt aangepakt kan een grote 

overlast voor de groep/school voorkomen worden.  
 

Na elke vakantie houden ouders in alle klassen luizencontroles. Mocht uw kind 
besmet zijn, dan neemt de school contact met u op. Ontdekt u thuis zelf een 
besmetting, geef het dan door aan de leerkracht.  

Voor verdere informatie over de behandeling van luizen/neten verwijzen we u 
naar: http://www.ggdgezondheidsinfo.nl  

 
Medicijnverstrekking  
Op school wordt aan leerlingen nooit een medicijn verstrekt zonder dat de ouders 

daarvan op de hoogte zijn. Dat geldt ook voor paracetamol. 
 

Medicijnen (geneesmiddelen/zelfzorgmiddelen) worden alleen door de 
medewerker(s) van school aan een leerling toegediend als de ouder/verzorger 
daarvoor via een ingevuld en ondertekend formulier opdracht heeft gegeven aan 

de desbetreffende medewerker(s). Het formulier is te downloaden op de website 
van school.  

 
Meldcode Kindermishandeling 
Op de scholen van ATO-scholenkring wordt de meldcode voor huiselijk geweld en 

kindermishandeling toegepast. Dit betekent dat het team bij vermoeden van 
huiselijk geweld of kindermishandeling zal handelen volgens het 5-stappenplan. 

Gaby van de Zande en Floor van Gerwen bewaken de interne procedure en 
zorgen ervoor dat deze kwalitatief goed verloopt. De meldcode met het 
stappenplan is op te vragen bij de directeur. 

 
Musical  

Aan het eind van het schooljaar verzorgt groep 8 een theatervoorstelling voor de 
leerlingen, de ouders van groep 8 en het team. Meestal in de vorm van een 



 
 

 
 

musical nemen ze dan afscheid van de L.W. Beekmanschool. Ook dit jaar zal de 
musical worden opgevoerd in de grote zaal van de Verkadefabriek. 

 
Ongevallen 
De school heeft voor alle kinderen, personeel en ouders een 

schoolongevallenverzekering afgesloten voor de gevolgen van ongevallen tijdens 
schooluren en activiteiten in schoolverband. Door deze verzekering zijn de 

kinderen tijdens uitstapjes en op school extra verzekerd. Ook als uw kind op weg 
is naar school of als het kind na schooltijd op weg is naar huis. Als u denkt een 
beroep te kunnen doen op deze verzekering dan kunt u contact opnemen met de 

directeur. Schades en ongevallen dienen zo snel mogelijk gemeld te worden bij 
de directeur van de school. 

 
Ontruimingsoefening en calamiteitenplan 
De school heeft een calamiteitenplan opgesteld. Bij calamiteiten kan de school 

snel worden ontruimd. De school heeft leerkrachten die opgeleid zijn tot 
bedrijfshulpverlener (ook wel BHV-er genoemd) en er zijn voldoende 

leerkrachten met een geldig EHBO-diploma. Leerlingen en leerkrachten hebben 
twee keer per jaar een ontruimingsoefening onder schooltijd. Een keer 

aangekondigd en een keer onaangekondigd. Tijdens de TSO worden er op 
dezelfde manier twee oefeningen gedaan. 
 

Ophalen van de kinderen  
De school is op maandag, dinsdag en donderdag om 12.00 en 15.00 uur uit en 

op woensdag en vrijdag om 12.30 uur. Ouders kunnen bij de conciërge of op het  
kantoor van de directeur een parkeerkaartje krijgen waarmee zij een half uur 
kunnen parkeren in de parkeervakken voor school. Dit kaartje is een kwartier 

voor en na het uitgaan van de school geldig. 
 

Reclame maken 
Er mag alleen reclame voor niet-schoolgebonden activiteiten worden gemaakt op 
de daarvoor bestemde prikborden. Op school worden alleen flyers aan leerlingen 

meegegeven die door de overheid zijn verstrekt.  
 

Schoolkamp groep 8  
Aan het eind van het schooljaar gaan we met groep 8 een paar dagen weg. We 
blijven in de buurt van ’s-Hertogenbosch. De school vraagt een eigen bijdrage 

voor het schoolkamp.  
 

Schoolpleinafspraken  
Spelen doen we op het grote of het kleine plein, niet daar buiten.  
Bij toerbeurt heeft een leerkracht pleinwacht, vanaf 10 minuten voor schooltijd.  

De leerlingen wachten voor en tijdens schooltijd op het schoolplein.  
Spelen doen we samen. Mocht het per ongeluk misgaan dan maken we het goed.  

Als we er bij ruzie niet uit komen gaan we naar de leerkracht of overblijfkracht.  



 
 

 
 

Als je een spelletje speelt op het schoolplein is het verstandig om een plekje te 
kiezen waar andere kinderen geen last van je hebben. Er is een actief en een 

passief deel op het schoolplein.  
Je mag voor en na het buitenspelen naar het toilet.  
Zonder toestemming mag je niet van de speelplaats de school binnengaan.  

Skeeleren, skateboarden en steppen is niet toegestaan op het schoolplein.  
Mobiele telefoons mogen onder schooltijd niet op het schoolplein gebruikt 

worden. Wordt een leerling gezien met een telefoon dan wordt de telefoon 
afgenomen en pas na schooltijd teruggeven.  
Er mogen zonder toestemming geen dieren op de pleinen en in de school.  

Op het schoolplein wordt niet gefietst en gerookt.  
De ballen op het plein zijn van school. Kinderen nemen geen ballen mee van 

thuis.  
Iedereen gaat voorzichtig om met de materialen op het plein. 
 

Schoolreisje  
Gedurende het schooljaar gaan alle leerlingen van groep 1 t/m 7 op schoolreis. 

Voor het groepsreisje wordt een bijdrage gevraagd. In overleg met de MR zijn 
voor een aantal jaren inhoud en doel van de reisjes vastgelegd. Het vervoer is 

per bus. Dit wordt bekostigd uit de ouderbijdrage. 
 
Speelgoedochtenden groep 1/2 

Speelgoedochtenden zijn aangegeven op de schoolkalender. De leerlingen mogen 
dan speelgoed meenemen waar ze samen met andere leerlingen mee kunnen 

spelen. Wij vragen u geen speelgoed met kleine onderdelen mee te geven.  
 
Sportdag  

Eenmaal per jaar organiseert het team samen met de oudercommissie een 
sportdag voor alle leerlingen van onze school. U wordt verzocht uw kind naar de 

sportlocatie te brengen en daar ook weer op te halen. Gaat uw kind naar de 
buitenschoolse opvang na school, dan verzoeken wij u zelf zorg te dragen voor 
het vervoer naar de locatie van de BSO.  

 
Techniektoernooi  

Jaarlijks is er op de Beekmanschool een techniektoernooi. Als de school wordt 
ingeloot voor het Landelijke Techniektoernooi, zullen de winnaars van het 
Beekmantoernooi de school daar vertegenwoordigen onder begeleiding van een 

of meerdere ouders. 
 

Thema-afsluitingen  
Regelmatig vindt er een afsluiting plaats van een thema waar een groep of soms 
meerdere groepen mee bezig zijn geweest. Af en toe nodigen wij hiervoor ouders 

uit. U ontvangt daarvan tijdig bericht. Deze afsluitingen hebben onder andere tot 
doel om de kinderen zichzelf te laten profileren. Zij presenteren hun werkstukken 

of geven een voorstelling.   
 



 
 

 
 

Trakteren  
Jarig zijn is voor elk kind een grote belevenis. Er mag dan getrakteerd worden. 

Wij vragen u vriendelijk deze traktatie te beperken tot een kleinigheid en liefst 
een gezonde. Ook vragen wij u bij de leerkracht te informeren of er leerlingen 
zijn met een allergie. Ouders zijn niet aanwezig bij verjaardagen in de klas. 

 
Uitnodigingen kinderfeestjes  

Uitnodigingen voor feestjes mogen niet op school zelf uitgedeeld worden. Dit om 
teleurstellingen bij leerlingen te voorkomen die geen uitnodiging ontvangen. 
 

Uitstapjes  
Onze school wordt vaak door allerlei instanties uitgenodigd voor projecten. Deze 

uitnodigingen stellen wij zeer op prijs, zeker als het waarde toevoegt aan het 
onderwijs van de leerlingen en aansluit bij onze themaplanning.  
 

Vervangingsregeling bij afwezigheid van de leerkracht  
Wanneer een leerkracht wegens verlof, ziekte of zwangerschap niet op school 

aanwezig kan zijn, wordt voor vervanging gezorgd. De procedure die wij 
hanteren is als volgt:  

1. wij zoeken een vervanger voor de betreffende groep via de stedelijke 
invalpool;  
2. als dat niet mogelijk is, dan vragen wij onze eigen medewerkers die vrij zijn 

die dag of zij extra willen komen werken; 
3. als dat niet mogelijk is, dan vragen wij of stagiaires die deze dag aanwezig 

zijn de groep kunnen draaien. Onder toezicht van een andere leerkracht of lid 
van het managementteam. Dit gebeurt alleen als de leerkracht, de student en de 
basisschoolcoach dit verantwoord vinden. 

4. als dat niet mogelijk is, dan verdelen we de leerlingen uit de groep over de 
overige groepen.  

 
Helaas is er niet altijd vervanging beschikbaar. Dit komt door een groeiend 
leerkrachtentekort steeds vaker voor. De groep moet dan worden verdeeld over 

de andere groepen. De directie houdt nauwkeurig bij welke groepen door het 
jaar heen een dag worden verdeeld en zal steeds een andere groep kiezen die 

hiervoor in aanmerking komt. Het kan dus zijn, dat een leerkracht daardoor de 
groep van een collega moet draaien die dag en dat zijn of haar eigen groep 
wordt verdeeld. 

Slechts bij uitzondering worden leerlingen naar huis gestuurd. De leerlingen voor 
wie thuis geen opvang is, worden op school opgevangen.  

 
Vervoer van de kinderen 
Het vervoer van kinderen in de auto is aan wettelijke regelgeving verbonden. Het 

vervoer van personen in de laadruimte van een auto (achterbak stationwagen) 
en in een aanhanger is niet toegestaan. Bij het vervoer van leerlingen in verband 

met activiteiten van school, moet iedereen in de auto een gordel dragen. Kleine 
kinderen onder de 1.35 meter moeten vervoerd worden in een passend en 



 
 

 
 

goedgekeurd kinderzitje. Incidenteel mogen deze kinderen zonder zitje vervoerd 
worden, maar dan alleen op de achterbank en met een autogordel om. Ouders 

die kinderen vervoeren dienen in het bezit te zijn van een APK gekeurde auto, 
een inzittendenverzekering en een geldig rijbewijs. 
 

Veiligheid, verzekeringen en incidenten 
Het is een misverstand dat de school voor alles verzekerd is. Als uw kind op 

school iets kwijtraakt of bijvoorbeeld schade aan een bril oploopt, dan is de 
school niet aansprakelijk. Alleen als aangetoond kan worden dat de school 
ernstig in gebreke is gebleven, dan uiteraard wel. Het bestuur heeft voor 

dergelijke gevallen een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor het 
personeel en de hulpouders.  

 
De regels van het Burgerlijk Wetboek bepalen dat de school niet zonder meer 
aansprakelijk is voor wat de kinderen overkomt onder schooltijd. De ouders van 

kinderen tot 14 jaar zijn, ook als het voorval zich onder schooltijd voordoet, 
aansprakelijk. Als bijvoorbeeld tijdens een ruzie op het schoolplein een kind een 

ander kind lichamelijk letsel toebrengt, dan zijn de ouders van het kind dat zich 
misdragen heeft, in beginsel aansprakelijk voor de toegebrachte schade, niet de 

school. Bij een ongelukje waar uw kind door toedoen van een ander schade heeft 
geleden, zal de school bemiddelen door u in contact te brengen met de ouders 
van de veroorzaker van de schade. U kunt dan de schade proberen te verhalen 

op de WA-verzekering van de tegenpartij. Het is dus zeer wenselijk dat u een WA 
verzekering afsluit. Kleding en eigendommen van leerlingen vallen ook onder de 

verantwoordelijkheid van de ouders.  Indien er iets met de kleding of de 
eigendommen van kinderen gebeurt is de school hier dan ook niet aansprakelijk 
voor. In de praktijk is het verstandig om uw kind naar school gemakkelijk 

zittende en goed wasbare kleding aan te geven. Persoonlijke eigendommen zoals 
bijvoorbeeld een telefoon zijn niet handig om mee naar school te geven. Als er 

iets mee gebeurd wordt dit in geen enkel geval door de school vergoed. 
 
Als er zich op school incidenten voordoen, dan legt de school dit vast in de vorm 

van een incidentenformulier. We spreken over een incident als er sprake is van 
fysiek geweld, verbaal geweld, een bedreiging, vernieling, diefstal, of andere 

ernstige voorvallen. Naast het vastleggen van het voorval en de schade wordt er 
veel aandacht besteed aan de afhandeling van het incident. U vindt het 
incidentenformulier in het Veiligheidsplan van de school. Twee keer per jaar 

wordt de incidentregistratie geëvalueerd met het team en de MR. 
 

Overzicht verzekeringen  
Midden Brabant Advies: 073-6560960  
Contactpersonen:  

Ingrid Viguurs  
Carla Nijssen  

Schadeformulieren moeten zowel door de betrokkene(n) (= verzekerde) als  
de verzekeringnemer (= bestuur) ingevuld worden.  

   



 
 

 
 

Deze formulieren zijn op te vragen bij de directeur van de school of bij het  
stafbureau van ATO: 073-8507788 

    
Voedselallergie, voedselintolerantie of uitgesloten voedsel vanwege 
religieuze overwegingen 

Als leerlingen bepaald voedsel niet mogen innemen vanwege een bepaalde 
allergie, intolerantie of religieuze overwegingen, dan ziet de leerkracht of de 

overblijfkracht daarop toe. 
  
Ouders mogen in voorkomende gevallen, bijvoorbeeld bij traktaties en het 

schoolkamp, alternatieven aandragen. Ouders zijn daarvoor zelf 
verantwoordelijk. 

 
Ziekmelden 
U kunt uw kind ziek melden via uw zoon of dochter die wél naar school komt of 

door te bellen naar school, bij voorkeur vóór 8.30. U kunt eventueel de voicemail 
inspreken. Wanneer wij een leerling missen en daarover geen melding hebben 

ontvangen, dan nemen wij altijd telefonisch contact op.



 
 

 
 

Bijlagen 

1. Procedure klachtenbehandeling ATO-Scholenkring 
 

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Als ouder/verzorger kunt u 
bijvoorbeeld ontevreden zijn over de wijze waarop uw kind wordt begeleid of 

over andere schoolse zaken. Er kunnen zich ook klachten voordoen in de sfeer 
van ongewenste omgangsvormen op school, zoals pesten, agressie en geweld of 

ongewenste intimiteiten. 
Wij gaan er van uit dat de meeste klachten in onderling overleg goed opgelost 
kunnen worden. We nodigen u dan ook uit om bij ontevredenheid de leerkracht 

van uw kind aan te spreken of de directeur. Goede interne communicatie, 
aandacht en respect voor vragen, problemen en meningsverschillen voorkomen 

vaak het indienen van een klacht. ATO wil met respect en transparant omgaan 
met mogelijke klachten. In het onderwijs hanteert men twee soorten klachten 
namelijk Overige klachten en Klachten over machtsmisbruik. 

 
Overige klachten 

Klachten kunnen worden ingediend door ouders, voogden en verzorgers van 
leerlingen, personeelsleden en anderen die een duurzame rechtsbetrekking 
hebben met de school. Als u een klacht heeft over het bestuur, leerkracht, 

leerlingen, ouders van leerlingen of een andere betrokkene van de school dan 
probeert u eerst uw klacht op te lossen met de betreffende persoon. Indien dit 

niet lukt neemt u contact op met de leerkracht van uw kind of met de directeur. 
Heeft u een klacht die u niet binnen de school wilt indienen of bent u niet 
tevreden over de afhandeling van een klacht dan kunt u terecht bij het bevoegd 

gezag van ATO-scholenkring via het stafkantoor op Coudewater 073-8507788, 
Postbus 185, 5240 AD te Rosmalen. 

Het bevoegd gezag, het College van Bestuur, zal ervoor zorgen dat uw klacht 
correct wordt afgehandeld. Indien een en ander niet tot een gewenst resultaat 
leidt, dan kunt u als klager uw klacht rechtstreeks, of via het bevoegd gezag, 

voorleggen aan de Onafhankelijke klachtencommissie van de stichting KOMM. De 
klachtenregeling ligt ter inzage op school en is te downloaden van de website 

www.komm.nl. ATO-Scholenkring heeft ook een klokkenluidersregeling en een 
Commissie voor Integriteitsvraagstukken. Voor meer informatie over klachten 

kunt u contact opnemen met Stichting KOMM, Ambtelijk secretariaat Regio 
Midden/Oost, Mevr. M.A.M. Arends-Deurenberg  telefonisch (06-15884973), 
Postbus 1040 55602 BA Eindhoven of via e-mail: m.arends@komm.nl 

 
Klachten over machtsmisbruik 

Om een veilige en vertrouwde schoolomgeving en werkklimaat op school te 
creëren en ongewenst gedrag te voorkomen, is het noodzakelijk dat wordt 
besproken wat gewenst en ongewenst gedrag is. 

De Beekman heeft 2 schoolcontactpersonen waarbij u terecht kunt. Dat zijn Floor 
van Gerwen en Gaby van de Zande. De contactpersoon luistert naar de klacht en 

geeft u advies over de afhandeling van de klacht. Bij een klacht over 
machtsmisbruik bij kinderen en de gevolgen daarvan, verwijst de 

http://www.komm.nl/
mailto:m.arends@komm.nl


 
 

 
 

schoolcontactpersoon u door naar de externe vertrouwenspersoon van de GGD. 
De GGD maakt hiervoor gebruik van een bestand van deskundigen: 073-

6404090. De vertrouwensinspecteur adviseert en ondersteunt alle betrokkenen 
in het onderwijs bij meldingen rond seksueel misbruik, seksuele intimidatie, 
fysiek of geestelijk geweld, discriminatie en radicalisering. De 

vertrouwensinspecteurs zijn tijdens kantooruren bereikbaar op het Centrale 
Meldpunt Vertrouwensinspectie, telefoonnummer: 0900 - 111 3111. 

 
Een officieel schriftelijk ingediende klacht over machtsmisbruik gaat altijd naar 
de onafhankelijke klachtencommissie van de Stichting KOMM waarbij ATO is 

aangesloten. Dat kan via het bestuur of rechtstreeks door de klager. De Stichting 
KOMM neemt contact op met de klager en zal in eerste instantie kijken of een 

vorm van bemiddeling haalbaar is. Zo niet dan komt er een hoorzitting onder 
leiding van een commissie die bestaat uit drie leden die deskundig zijn op het 
gebied van onderwijs en machtsmisbruik en recht. 

Relevante telefoonnummers en websites waar u meer informatie kunt vinden:  
Kinder- en Jongerentelefoon: 0800 – 0432 (gratis) 

Idem vanaf mobiel   0900 – 0132 (niet gratis)  
www.PPSI.nl   Project Preventie Sexuele Intimidatie 

www.ggd.nl   Gemeentelijke GezondheidsDienst 
www.Arboned.nl  Medische en bedrijfsmaatschappelijke dienstverlening 

http://www.ppsi.nl/
http://www.ggd.nl/
http://www.arboned.nl/


 
 

 
 

2. Gedragscode 

Om goed met elkaar om te gaan is het nodig om daarover afspraken te maken 
met elkaar. Wat kan wel en kan niet op de Beekman. Met deze gedragscode 

proberen we ten eerste de grenzen te bepalen en ten tweede preventieve 
maatregelen te nemen die grensoverschrijdend gedrag kunnen voorkomen. De 
regels die we hier opstellen worden door iedereen bewaakt, we spreken elkaar 

erop aan.  
We maken in deze gedragscode een onderscheid tussen leerlingen en 

volwassenen. Onder volwassenen verstaan wij:  
- teamleden 
- stagiairs en ondersteunende ouders  

 
Gedragscode volwassenen  

Volwassenen scheppen voor elkaar een leef- en werkklimaat waarbinnen de 
volgende uitgangspunten centraal staan: 
Volwassenen 

tonen belangstelling voor anderen;  
hebben respect voor elkaar; 

ondersteunen en bemoedigen elkaar;  
coachen elkaar op een positieve wijze;  
benutten elkaars talenten; 

communiceren op een directe, respectvolle wijze met elkaar; 
laten negatieve, persoonlijke opmerkingen achterwege en spreken elkaar hierop 

aan als dit niet gedaan wordt.  
 
Als het om leerlingen gaat, staan de volgende uitgangspunten centraal. 

Volwassenen:  
vertonen voorbeeldgedrag in het bijzijn van leerlingen;  

spreken leerlingen aan met hun voornaam;  
begroeten in de ochtend de leerlingen;  
spreken leerlingen aan op hun gedrag of taak; 

bewaren de rust in de groepen en op de gang; 
gaan uit van de mogelijkheden en onmogelijkheden van de leerlingen;  

houden rekening met cultuurverschillen en/of schaamtegevoelens van leerlingen; 
maken geen negatieve persoonsgerichte opmerkingen;  

houden kwetsende seksueel en/of racistische moppen af; 
spreken nooit over leerlingen in het bijzijn van leerlingen, andere ouders of 
buitenstaanders;  

wakkeren geen competitie aan bij de leerlingen;  
stellen belonen boven straffen;  

geven veelvuldig positieve feedback en laten merken dat fouten maken mag; 
proberen leerlingen met een conflict het zelf te laten oplossen;  
laten leerlingen elkaar helpen;  

proberen het wij-gevoel te stimuleren; 
tonen medeleven, zowel bij verdriet als bij tegenslag en belangstelling voor de 

thuissituatie van de leerlingen; 



 
 

 
 

troosten en/of belonen leerlingen als dit prettig en positief wordt ervaren met 
een troostende, bemoedigende, beschermde arm of een aai over de bol.  

vermijden zoveel mogelijk om alleen met een leerling in de klas te zijn. Indien 
deze situatie zich wel voordoet laten ze de deur open.  
helpen indien nodig bij het aan- en uitkleden en bij het bezoeken van het toilet 

van de onderbouwleerlingen (groep 1, 2 en 3). Er wordt in deze groepen geen 
onderscheid gemaakt tussen jongens en meisjes.  

kunnen alleen op professionele basis na schooltijd contact met de leerling 
onderhouden en alleen wanneer dit contact belangrijk is voor de hulpverlening 
van de leerling;  

hebben geen contact met leerlingen via de sociale media; 
hanteren (voor zover mogelijk) dezelfde regels bij buitenschoolse activiteiten als 

bij activiteiten binnen de school; 
laten op kamp jongens en meisjes apart slapen. Altijd is een leerkracht van 
hetzelfde geslacht aanwezig.  

zien er op toe dat jongens en meisjes gescheiden douchen. Mannelijke 
betrokkenen houden toezicht bij de jongens en vrouwelijke bij de meisjes. De 

betrokkene betreedt de kleedkamer pas na kloppen; bij calamiteiten heeft zij/hij 
altijd de bevoegdheid naar binnen te gaan.  

 
In het contact tussen volwassenen en ouders, gelden de volgende 
uitgangspunten. 

Volwassenen:  
nemen ouders/ verzorgers altijd serieus; 

beantwoorden vragen van ouders/verzorgers op een snelle, correcte en 
objectieve manier;  
melden grensoverschrijdend gedrag van leerlingen altijd op dezelfde dag bij de 

ouders/verzorgers (telefonisch en/of schriftelijk);  
nodigen, indien de situatie erom vraagt, ouders uit voor een gesprek. 

 
Veiligheidsplan 
 

In dit plan beschrijven we hoe we de fysieke en sociale veiligheid op school 
waarborgen.  

 
Per 1 augustus 2015 zijn scholen in het primair onderwijs  (als gevolg 
van een aanpassing van de onderwijswetten)  verplicht zorg te dragen 

voor een (sociaal) veilige school. 
In de praktijk betekent dat moet worden voldaan aan: 

Een inspanningsverplichting om een actief (sociaal) veiligheidsbeleid te 
voeren; 
het periodiek monitoren van het effect van dit veiligheidsbeleid; 

het beleggen van de volgende taken bij tenminste één persoon;  
het coördineren van anti-pestbeleid; 

het fungeren als vast aanspreekpunt in het kader van pesten. 
  



 
 

 
 

Sociaal veiligheidsbeleid 
Scholen krijgen de taak om aan een inspanningsverplichting te voldoen 

en hierdoor papieren veiligheidsbeleid om te zetten in praktijk. De 
verplichting bestaat uit het ontwikkelen van een set samenhangende 
maatregelen, gericht op preventie en het afhandelen van incidenten. Dit 

beleid dient gevormd te worden met alle betrokkenen van de school en 
verankerd te worden in de dagelijkse praktijk. In het kader van pesten 

wordt scholen geadviseerd een anti-pestmethode te kiezen in de geest 
van de sociaal pedagogische visie. 
  

Aanspreekpunt pesten 
Voor ouders en leerlingen is het van belang om een laagdrempelig 

aanspreekpunt te hebben op school wanneer er gepest wordt. De wet 
schrijft voor dat iedere school een persoon aanstelt die het beleid tegen 
pesten coördineert en fungeert als aanspreekpunt. De 

vertrouwenspersoon wordt hierbij als voorbeeld genoemd. 
 

Monitoring 
De wet schrijft voor dat scholen de uitwerking van het sociale 

veiligheidsbeleid periodiek moeten monitoren. Een meetinstrument dat 
een actueel en representatief beeld geeft van de veiligheidsbeleving van 
de leerlingen is van belang. Deze monitoring moet drie soorten vragen 

bevatten: 
Vragen naar het vóórkomen van incidenten op school 

Vragen over de veiligheidsbeleving van leerlingen 
Vragen over het welbevinden van leerlingen 
 

Hoe sociale veiligheid bij de LW Beekmanschool is geregeld hebben we 
vastgelegd in het Digitale Veiligheidsplan. Dit plan is beschikbaar via de 

nieuwe website van de school. 
 
Probleemgedrag 

Wanneer het gedrag van een leerling voor problemen zorgt op school, dan zal de 
leerkracht in eerste instantie contact opnemen met de ouders. Een goede 

communicatie tussen ouders, school en leerling kan in de meeste gevallen de 
problemen al oplossen. Als dat niet het geval is, dan zal afhankelijk zijn van de 
aard van het probleem, een derde partij aansluiten. Dat kan bijvoorbeeld de 

intern begeleider, de TSO-coördinator of de directeur zijn. Samen met ouders, 
school en leerling wordt er bepaald wat er van de leerling verwacht wordt en wat 

de school er aan zal doen om de leerling hierin te laten slagen. Er worden 
vervolgstappen afgesproken. Het hele proces van gesprekken en afspraken wordt 
vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem. 

 
Het schorsen en verwijderen van leerlingen  

 



 
 

 
 

Van ouders die voor onze school kiezen verwachten wij dat ze de identiteit van 
de school respecteren. De Beekman biedt een veilige leeromgeving voor 

kinderen, ouders en personeel. Op school zijn alle kinderen die respectvol 
omgaan met anderen welkom. Verwijdering van kinderen zal plaatsvinden 
wanneer kinderen een bedreiging vormen voor zichzelf of anderen. Een 

dergelijke ingrijpende maatregel zal pas genomen worden, nadat een uitvoerige 
procedure is gevolgd.  

 
Het bestuur heeft de bevoegdheid om een leerling te schorsen. Hiervoor moeten 
zwaarwegende redenen zijn. Er moet sprake zijn van een ongewenste situatie die 

ondanks geleverde inspanningen, vooralsnog niet tot verbetering leidt en die 
zodanig belastend is voor leerlingen en/of volwassenen in en rond de school, dat 

continuering van de situatie niet wenselijk is.  
Een schorsing wordt toegepast in overleg met ouders en/of verzorgers.  
 

Voordat tot verwijdering van een leerling wordt besloten, hoort het bevoegd 
gezag de betrokken groepsleerkracht, ouders en leerling. Bij definitieve 

verwijdering zorgt het bestuur ervoor dat een andere school bereid is de leerling 
toe te laten. Indien het bestuur gedurende acht weken aantoonbaar heeft 

gezocht naar een andere school, maar zonder resultaat, dan kan het bestuur 
alsnog tot definitieve verwijdering overgaan. 
  

Pesten  
Wij voeren op school een actief beleid om pesten tegen te gaan. Dit schooljaar 

gebruiken wij om verder invulling te geven aan de nieuwe anti-pestwet. 
Pesten kan en mag niet getolereerd worden! 
 

Pestgedrag zie je bij kinderen van alle leeftijden en in alle bevolkingsgroepen. 
Het is belangrijk oog te hebben voor het onderscheid tussen pesten en plagen.  

Plagen is vaak incidenteel, onbezonnen en spontaan negatief gedrag. Het is 
eerder een onschuldige eenmalige activiteit waarbij humor een rol kan spelen. 
Het herhaaldelijk en langdurig karakter ontbreekt hier. Het plagen speelt zich af 

tussen twee (kinderen of groepen) min of meer gelijken.  
 

Wanneer een leerling gepest wordt, betekent dit dat hij continu het slachtoffer is 
van pesterijen. Wat hij ook doet, het is nooit goed. Het pesten speelt ook niet 
tussen twee gelijken; de onmacht van het slachtoffer staat tegenover de almacht 

van de pester.  
 

Het pestprobleem draait niet alleen om de pester en het gepeste kind. Op de 
achtergrond is er een zwijgende groep kinderen bij betrokken. Zij vormen het 
publiek voor de pester waaraan hij of zij het succes afmeet. Er zijn ook kinderen 

die pesten afkeuren, maar zich er niet mee bemoeien. Verder zijn natuurlijk de 
ouders erbij betrokken. Ze worden dagelijks geconfronteerd met een emotioneel 

geknakt kind, of krijgen thuis stoere verhalen te horen. En dan is er de 
leerkracht. Deze heeft de groep (pesters en gepeste kinderen) iedere dag in de 



 
 

 
 

klas en kan iets doen aan de veiligheid van de kinderen die aan hem/haar zijn 
toevertrouwd. Niemand mag de ogen sluiten voor pestgedrag. Ouders, 

leerkrachten, leerlingen, directies en besturen moeten er samen iets aan doen. 
Niemand mag aan de kant blijven staan.  
 

Het pestprotocol en het stappenplan  
Aan het begin van ieder schooljaar worden de regels en afspraken van het pest-

protocol met de leerlingen besproken. De leerlingen ondertekenen het 
pestprotocol.  
 

De regels van het pestprotocol:  
Iedereen mag zichzelf zijn.  

We laten elkaar met rust.  
De spullen van een ander; daar blijven we vanaf.  
We noemen elkaar bij de voornaam.  

We lachen MET elkaar, niet OM elkaar.  
We nemen elkaar zoals we zijn.  

We kiezen geen partij bij een ruzie.  
We schenken geen aandacht aan de pester. Blijft de pester doorgaan dan 

vertellen we dat aan de leerkracht.  
Je vertelt de leerkracht wanneer je zelf of iemand anders gepest wordt (dit is 
geen klikken).  

We praten een ruzie eerst samen uit, daarna zand er over.  
We luisteren naar elkaar.  

Nieuwe kinderen op school ontvangen we goed en vangen we goed op.  
Deze regels gelden natuurlijk niet alleen op school.  
Word je gepest? Praat er thuis over, je moet het niet geheim houden.  

 
We hebben een stappenplan om pestgedrag af te zweren:  

1.  
Als pestgedrag wordt gesignaleerd, melden de leerlingen of de ouders dat bij de 
leerkracht. De leerkracht luistert naar wat er is gebeurd en wint informatie in. Er 

zijn twee mogelijkheden:  
- Er is geen sprake van pestgedrag; de leerkracht handelt het probleem af.  

- Er is sprake van pestgedrag; de leerkracht maakt een notitie in het 
leerlingvolgsysteem.  
2.  

Er volgt een gesprek met de betrokkenen: pester en gepeste. De problemen 
worden besproken en er worden afspraken gemaakt. Hiervan wordt een verslag 

gemaakt. Zowel ouders van het gepeste kind als van de pester worden op de 
hoogte gebracht van het gesprek en de gemaakte afspraken.  
3.  

Na drie weken volgt er een gesprekje met betrokkenen: pester en gepeste. De 
leerkracht bespreekt met hen of de gemaakte afspraken nagekomen worden. 

Ook dit wordt in het leerlingvolgsysteem vastgelegd.  
4.  



 
 

 
 

Het probleem wordt afgesloten of er volgt een gesprek met alle  
betrokkenen. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt en eventuele 

consequenties worden doorgenomen.  
5.  
Als het pestprobleem uiteindelijk niet opgelost wordt, zal de directie de ouders 

uitnodigen voor een gesprek waarin verdere stappen worden besproken.  
 

3. Adressen 
 

Stafkantoor ATO-Scholenkring 

Postbus 185, 5240 AD Rosmalen 

telefoon: 073-850 77 88 

 info@ato-scholenkring.nl www.ato-scholenkring.nl 

 

Bevoegd gezag ATO-scholenkring 's-Hertogenbosch e.o. 

College van Bestuur: Hans Tijssen en Ankie de Laat  

 hanstijssen@ato-scholenkring.nl  en ankiedelaat@ato-scholenkring.nl  
telefoon: 073- 850 77 88 

 

Centrum Jeugd & Gezin 
Vogelstraat 2, 5212 VL ’s-Hertogenbosch 

telefoon: 088-368 63 07 (secretariaat) of 0800-644 14 14 (gratis) tussen 
09.00 – 13.00 uur. 
Buiten de telefonische bereikbaarheid kun je op kantoortijden contact opnemen 

met het Gemeentelijke Contact Centrum 073-6155155. 
 info@cjg-s-hertogenbosch.nl www.cjg-s-hertogenbosch.nl 

 

Inspectie van het Onderwijs 

Postbus 2730, 3500 GS Utrecht 

telefoon: 088 – 6696000 

www.onderwijsinspectie.nl Vragen/meldingen/klachten via contactformulier 
website  

Meldpunt vertrouwensinspecteurs  lCNvertrouwensinspectie@owinsp.nl  
telefoon: 0900-111 3 111  

 

Jeugdgezondheidszorg/ GGD Hart voor Brabant 

Vestiging 's-Hertogenbosch 

Vogelstraat 2, 5212 VL 's-Hertogenbosch 

Postbus 3024, 5003 DA Tilburg 

telefoon: 0900-8222467 

mailto:info@ato-scholenkring.nl
http://www.ato-scholenkring.nl/
mailto:hanstijssen@ato-scholenkring.nl
mailto:ankiedelaat@ato-scholenkring.nl
mailto:info@cjg-s-hertogenbosch.nl
http://www.cjg-s-hertogenbosch.nl/
http://www.onderwijsinspectie.nl/


 
 

 
 

 www.ddjgz.nl www.ggdhvb.nl  

 

 

 

Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds 

Stichting Jeugdsportfonds/Jeugdcultuurfonds ’s-Hertogenbosch/Vught 

Sint Jozefstraat 18, 5248 AT  Rosmalen 
Carmen Nijssen, bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 – 

12.00 uur 

telefoon: 06-15642732 

 shertogenbosch@jeugdsportfonds.nl 

 shertogenbosch@jeugdcultuurfonds.nl 

 

Jeugdverpleegkundige 

GGD telefoonnummer afdeling JGZ (tevens afsprakenbureau) 
telefoon: 0900-463 64 43 

 www.ddjgz.nl www.ggdhvb.nl  

 

Kinder- en jongerentelefoon 

 www.kindertelefoon.nl  Telefoon: 0800-0432 (14.00-20.00 uur) (gratis) 

 

Kanteel kinderopvang ’t Zandkasteel 
Van der Does de Willeboissingel 15 

5211 CC ’s-Hertogenbosch 
telefoon: 073- 613 95 72 

KDVzandkasteel@kanteel.nl 
BSOzandkasteel@kanteel.nl 

BSOHavensingel@kanteel.nl 
 

 

Klachten over pesten, geweld en (seksuele) intimidatie 

Vertrouwensinspecteur van het onderwijs 

telefoon: 0900-113 111 maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.00 uur 

 

Klachtencommissie 

Stichting KOMM, regio Midden/Oost 

Mevrouw M.A.M. Arends-Deurenberg 

Postbus 1040, 5602 BA  Eindhoven 

http://www.ddjgz.nl/
http://www.ggdhvb.nl/
mailto:shertogenbosch@jeugdsportfonds.nl
mailto:shertogenbosch@jeugdcultuurfonds.nl
http://www.ddjgz.nl/
http://www.ggdhvb.nl/
http://www.kindertelefoon.nl/
mailto:KDVzandkasteel@kanteel.nl
mailto:BSOzandkasteel@kanteel.nl
mailto:BSOHavensingel@kanteel.nl


 
 

 
 

Telefoon: 06-15884973 

  m.arends@komm.nl www.komm.nl 
 

 

Leerplichtambtenaar Gemeente ‘s-Hertogenbosch 

Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch 

telefoon: 073-615 51 55 

 leerplicht@s-hertogenbosch.nl 

 

 

Logopediste en fysiotherapiepraktijk 

Samenwerkingsverband SWV PO de Meierij 

Bezoekadres: Floriant, Kooikersweg 301, 5223 KE ’s-Hertogenbosch 
Post 
 

secetariaat@demeierij-po.nl 
Postadres: Postbus 2071, 5202 CB ’s-Hertogenbosch 

Fra 
 
 

www.demeierij-po.nl 
Frank Willems, Ondersteuningsmanager 

 
telefoon: 073-851 13 00 – 06-467 896 85 
 

 f.willems@demeierij-po.nl www.demeierij-po.nl    
 

 

Schoolmaatschappelijk werk 

Juvans, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 

 
 

Orthenseweg 2D, 5212 XA  ‘s-Hertogenbosch 

telefoon: 073-644 42 44 

 info@juvans.nl www.juvans.nl 

 

 

Tandverzorging 

Centrum voor Tandzorg ‘s-Hertogenbosch 
Eekbrouwersweg 4, 5233 VG ’s-Hertogenbosch 

Groote Wielenlaan 109, 5247 JB Rosmalen 

mailto:m.arends@komm.nl
http://www.komm.nl/
mailto:leerplicht@s-hertogenbosch.nl
mailto:secetariaat@demeierij-po.nl
http://www.demeierij-po.nl/
http://www.demeierij-po.nl/
mailto:info@juvans.nl
http://www.juvans.nl/


 
 

 
 

telefoon: 073-641 65 65 

 info@centrumtandzorg.nl www.centrumtandzorg.nl  

 

Veilig Thuis Brabant-Noordoost 
advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling 

Oude Vlijmenseweg 112, Postbus 1163 

5223 GS ‘s-Hertogenbosch 
telefoon: 073-687 1275 (voor professionals) / 0800-2000 (gratis) 

 info@veiligthuisbrabantnoordoost.nl www.vooreenveiligthuis.nl 

 

 

 
Advies- en meldpunt Kindermishandeling Noordoost Brabant 
Oude Vlijmenseweg 112 

5223 GS ‘s-Hertogenbosch 
073-6871275 

0900-1231230 
 
ATO-Scholenkring  

Postbus 185 
5240 AD Rosmalen 

073-8507788 
www.ato-scholenkring.nl 
info@ato-scholenkring.nl 

 
Bevoegd Gezag ATO-Scholenkring: 

College van Bestuur: m.i.v. 01-09-2015 
- Dhr. H. Tijssen: hanstijssen@ato-scholenkring.nl  
- Mw. A. de Laat: ankiedelaat@ato-scholenkring.nl  

 
Inspectie van het Onderwijs 

Postbus 530 
5600 AM Eindhoven 

040-2197000 
Landelijk: www.onderwijsinspectie.nl  0800-8051 (gratis) 
Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111 

 
Jeugdgezondheidszorg/GGD Hart voor Brabant 

Vestiging ’s-Hertogenbosch: 
Vogelstraat 2, 5212 VL ’s-Hertogenbosch 
Postbus 3166, 5203 DD ’s-Hertogenbosch 

0900-4636443 
www.ddjgz.nl en www.ggdhvb.nl 

 

mailto:info@centrumtandzorg.nl
http://www.centrumtandzorg.nl/
mailto:info@veiligthuisbrabantnoordoost.nl
http://www.vooreenveiligthuis.nl/
mailto:info@ato-scholenkring.nl
mailto:ankiedelaat@ato-scholenkring.nl
http://www.ddjgz.nl/
http://www.ggdhvb.nl/


 
 

 
 

Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds 
Tessa Romeijn 

073-6131376 
tessa.romijn@jeugdsportfonds.nl 
 

Jeugdtandverzorging 
Eekbrouwersweg 4, 5233VG ‘s-Hertogenbosch 

073-6416565 
i.stroimk@jeugdtandverzorging.nl   www.jeugdtandverzorging.nl 
 

Klachten over pesten, geweld en (seksuele) intimidatie 
Zie meldpunt vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs 

0900-1113111 
 
Klachtencommissie 

Stichting KOMM, regio midden 
Mw. G. van Rangelrooij 

Postbus 32, 5228 ZG Rossum 
06-53107731 

www.komm.nl 
k.o.m.m@tiscali.nl 
 

Kinder- en jongerentelefoon 
0800-0432 (gratis) 

 
Leerplichtambtenaar 
Postbus 12345 

5200 GZ ’s-Hertogenbosch 
073-6155840 

leerplicht@s-hertogenbosch.nl 
 
Logopediste 

Mevr. J. v.d. Elsen  
Vogelstraat 2 

5212 VL ’s-Hertogenbosch 
073-6404569 
Dinsdag van 12.00 tot 13.00 

 
Centrum Jeugd & Gezin 

Hinthamerstraat 145 
5211 MK ’s-Hertogenbosch 
073-6149327 of gratis 800-6441414 

www.cjg-s-hertogenbosch.nl 
info@cjg-s-hertogenbosch.nl 

Schoolmaatschappelijk werker 

Olga van Eijden  

mailto:tessa.romijn@jeugdsportfonds.nl
mailto:i.stroimk@jeugdtandverzorging.nl
http://www.jeugdtandverzorging.nl/
http://www.komm.nl/
mailto:k.o.m.m@tiscali.nl
mailto:leerplicht@s-hertogenbosch.nl
http://www.cjg-s-hertogenbosch.nl/
mailto:info@cjg-s-hertogenbosch.nl


 
 

 
 

06 51866614  

Centraal bureau Juvans: 073 6444244  

olgavaneijden@juvans.nl  
 

Jeugdverpleegkundige  
Ans van de Putten  

0900 4636443  
A.vd.Putten@ggdhvb.nl  
 
Contactgegevens Passage/ SWV PO de Meijerij 

Ondersteuningseenheid ‘s-Hertogenbosch 
Ondersteuningsmanager: Frank Willems 

telefoon: 073-8511300  
Secretariaat SWV PO de Meierij 
secetariaat@demeierij-po.nl 

www.demeierij-po.nl  
 

mailto:secetariaat@demeierij-po.nl
http://www.demeierij-po.nl/

