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1. Een woord vooraf  
  
Beste ouders/verzorgers,  
  
Voor u ligt de schoolgids van SBO ‘De Zonnewijzer’ voor het schooljaar 2017-2018.  
Deze gids is bedoeld voor alle ouders van kinderen die onze school bezoeken en voor ouders die een 
serieuze overweging maken om hun kind bij op onze school te plaatsen.   
De gids wordt ieder schooljaar geactualiseerd en na vaststelling door de Medezeggenschapsraad per e-mail 
naar de ouders van onze leerlingen verzonden. De schoolgids is daarnaast altijd terug te vinden op onze 
website.   
  
Een schoolgids is een zinvolle en handige informatiebron. Hierin staat wat u van ons kunt verwachten, wat 
we van u mogen verwachten en welke afspraken en aanpakwijzen we hanteren. U kunt deze schoolgids ook 
zien als een soort ‘gespreksgids’. Wij staan namelijk er namelijk altijd voor open om met u in gesprek te 
gaan. Onderwijs staat nooit stil; de maatschappij en visie op onderwijs veranderen continu. Wij doen ons 
best hier, samen met u, zo goed mogelijk op in te spelen.  
  
Om in de loop van het schooljaar op de hoogte te blijven van actueel nieuws, aanstaande activiteiten, 
terugblikken op activiteiten, tussentijds ontwikkelingen, etc., geven we periodiek een digitale nieuwsbrief 
uit. 
  
Deze schoolgids is met de nodige zorg samengesteld. Heeft u wensen, suggesties ter verbetering, 
opmerkingen of wilt u inhoudelijk met ons in contact treden, laat het weten.  
  
Met vriendelijke groet,  
Jessica van der Made 
Directeur SBO De Zonnewijzer 
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2. De school 
  

2.1. Basisgegevens van de school  
Naam:                                              Speciaal Basisonderwijs ‘De Zonnewijzer’  
Adres:                                              Haagstraat 136  
Postcode:  5552 HP  
Plaats:                                              Valkenswaard  
Telefoon                                          040-2018185  
Algemene E-mail:                          infosbodezonnewijzer@skozok.nl   
Signatuur:  R.K.  
  

2.2. De school en haar historie  
Aan de wieg van SBO De Zonnewijzer stonden 2 afzonderlijke scholen voor speciaal onderwijs:  
MLK-school ‘St. Franciscus’ en LOM ‘De Wingerd’, beide gelegen in Valkenswaard.   
Per 1 augustus 1998 werden deze schooltypes bij wet opgeheven. Beide scholen fuseerden, maar bleven 
vooralsnog apart gehuisvest, als locatie Haagstraat en locatie Barentszstraat.   
In 2004 werd gestart met het bouwen van het huidige schoolgebouw aan de Haagstraat, maar het duurde 
tot Kerst 2006 voordat de oude panden konden worden verlaten. De officiële opening vond plaats op 2 
juni 2006.   

 
2.3. Onze omgeving  
Wij hebben de functie van regioschool. Onze kinderen zijn afkomstig uit de gemeenten Valkenswaard, 
Bergeijk, Heeze-Leende, Cranendonck en Waalre.  
Onze school heeft hierdoor een minder specifieke verbondenheid met de omliggende wijk.  
Toch maken wij vanuit school verbinding met die directe omgeving:  
• Wekelijks bezoeken kleine groepjes kinderen (onder begeleiding) de nabijgelegen winkelstraat om bijv. 

voor de werkplek keukenboodschappen te doen. 
• Waar mogelijk doen we mee aan projecten met maatschappelijke thema’s en besteden we aandacht 

aan cultuur, milieu en leefbaarheid. Regelmatig nemen leerlingen deel aan diverse culturele activiteiten 
of natuurprojecten in de schoolomgeving.  

• Onze speelruimte heeft een dusdanig open karakter dat kinderen uit de buurt er vrij gebruik van 
kunnen maken. Anderzijds maken onze kinderen weleens gebruik van het trapveldje en 
speelvoorzieningen in de buurt.  

• Er is een steeds intensievere samenwerking met de twee basisscholen en de andere organisaties van 
Haagstraatplein. Bij gelegenheid nemen kinderen deel aan activiteiten op de andere scholen of maken 
kinderen van de andere scholen gebruik van de faciliteiten van het SBO. 

  

2.4. Schoolbestuur SKOzoK   
Onze school is aangesloten bij SKOzoK (Samen Koersen Op Zichtbare Onderwijs Kwaliteit). Dit centraal 
schoolbestuur overkoepelt 30 basisscholen in de Kempen. Het College van Bestuur bestaat uit mevr. 
I.C.A.N. (Ingrid) Sluiter en dhr. S. (Stan) Vloet. Zij worden ondersteund door een staf van medewerkers.   

Contactadres SKOzoK: Pastoor Jansenplein 21, 5504 BS Veldhoven, tel. 040-2531201  
   

Missie en visie van SKOzoK  
Missie:  

We bieden onze leerlingen eigentijds onderwijs in een uitdagende leeromgeving, zodanig dat zij zich 
optimaal kunnen ontwikkelen.  
 
Visie:  
• We verzorgen eigentijds, kwalitatief goed onderwijs, waar de mogelijkheden en interesses van het kind 

centraal staan. De leerling leert in dialoog met medeleerlingen, de leerkracht en de omgeving. We 
bieden een passend onderwijsarrangement aan, zo dicht mogelijk bij huis.  
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• SKOzoK is een open en lerende gemeenschap, waarin onze medewerkers op professionele wijze 
werken en leren.  

• We onderhouden een proactieve en duurzame samenwerkingsrelatie met ouders, ketenpartners en 
gemeenten.  

• Onze organisatie werkt efficiënt en effectief, waardoor we de beschikbare middelen zo goed mogelijk 
benutten.  

• Ouders maken een bewuste, positieve keuze voor een SKOzoK-school.  
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3. Waar wij voor staan   
  

3.1. Wie zijn wij  
SBO De Zonnewijzer is een school voor speciaal basisonderwijs in Valkenswaard, tevens de enige binnen 
ons schoolbestuur.   
Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 9003 telt 3 SBO-scholen: Bladel, Veldhoven en 
Valkenswaard. 
  
De Zonnewijzer wil zich als SBO-school onderscheiden van de reguliere basisschool. We zien in de 
praktijk dat de kinderen die bij ons op school komen, vastgelopen zijn in het regulier onderwijs of al in 
de voorbereiding daarop. Dit ondanks alle zorg en extra ondersteuning die geboden wordt/werd.  
  

3.2. Concept ‘De Andere Basisschool’  
Om deze kinderen weer in ontwikkeling te brengen, is er gekozen voor een andere benadering van 
onderwijs, voortkomend uit het concept ‘De Andere Basisschool’ (Algemeen Pedagogisch Studiecentrum 
Utrecht).  
Het concept wil de spanning opheffen tussen wat de kinderen belangrijk vinden om te doen 
(betekenisvol) en wat volwassenen belangrijk vinden (zinvol). Grondregel is: kinderen kiezen, leerkrachten 
nodigen uit.  
  

 
 

Voorbereide leeromgeving  

Grofweg gezegd: alle ruimtes zijn goed herkenbaar ingericht voor een bepaald soort gebruik, met als 
streven leerlingen uit te dagen tot leren, waarbij het zinvolle (gezien vanuit de leerkracht) en het 
betekenisvolle (gezien vanuit de kinderen) samengaan. 
 
Uitnodigende activiteiten  

Kinderen extra stimuleren tot leren, bijv. wanneer de voorbereide leeromgeving deze kinderen 
onvoldoende uitnodigt tot zinvolle activiteiten. Dit kan o.a. door middel van een verhaal, een 
samenwerkingsopdracht of grotere diversiteit in opdrachten zijn. 
 
Dialoog  

Het in gesprek gaan met het kind is een belangrijke pijler in dit concept. De gesprekken met de kinderen 
gaan vooral over de wijze waarop de leerling vorm wil en kan geven aan zijn/haar eigen leren en over welke 
belemmeringen de leerling daarbij tegenkomt.  
 
 

  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

Voorbereide leeromgeving   

Uitnodigende ac tiviteiten   
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Instructie  

Goede instructie blijft onontbeerlijk om een vaardigheid en kennis te verwerven. Zichtbare kenmerken in 
de instructie zijn: inbreng van kinderen, actief meedenken van kinderen, ter plekke oefenen, werken met 
materiaal en reflectie.  
   
3.3. Onze missie en visie   
Missie:  
We bieden onze leerlingen eigentijds, kwalitatief goed onderwijs binnen een uitdagende leeromgeving, 
waarbij de eigen mogelijkheden en interesses van het kind centraal staan.  
 
Visie in kernpunten: 
• Leren Leren  

Niet de leerstof staat centraal, maar het leren van het kind. Weten hoe je het beste leert, is voor 
leerlingen een belangrijke voorwaarde om goed te presteren op school. Daarbij werken we aan vijf 
doelen: taakaanpak, uitgestelde aandacht, zelfstandig (door)werken, samenwerken en reflectie.  

• Kiezen-Delen-Maken   

Naast de wettelijke onderwijs- cq. kerndoelen, richten we ons op drie levensessenties, die voor (jonge) 
mensen belangrijk zijn:   
- Kiezen: keuzes kunnen maken. Belangrijke vaardigheden voor het leren kiezen zijn vaardigheden om 

informatie op te doen.  
- Delen: van kennis, ideeën, gevoelens. Delen is samenleven.  
- Maken: een productieve bijdrage leveren in welke vorm dan ook.  

• Leren is persoonlijk  

Kinderen construeren hun eigen kennis.  
Leren is een actief proces.  
Leren wordt versterkt door interactie met anderen.  
Leren vindt vooral plaats als het betekenisvol is voor kinderen.  
Leren is een discontinu proces, leren gebeurt schoksgewijs.  

• Onderscheid tussen werkplekken en instructieplekken  

Het idee van het inrichten van een functionele, voorbereide leeromgeving hebben we uitgewerkt in 
‘werkplekken’. Daarmee ontstaat een onderscheid tussen de werkplekken, die vooral betekenisvol 
moeten zijn voor de leerlingen, en instructieplekken (resource centra) waar de zinvolheid voor de 
leerkracht met betrekking tot rekenen, lezen, spelling, schrijven, e.d. vooropstaat.  

• Ouders en school zijn partner 

Partnerschap en betrokkenheid zijn noodzakelijk wanneer het gaat om de ontwikkeling van uw kind en 
onze leerling. 
 

 
3.4. Onze slogan… 
  

“De Zonnewijzer, gewoon in een speciale school”   
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4. Waarom SBO De Zonnewijzer?  
  

4.1. De zorg voor kinderen  
SBO De Zonnewijzer is een wezenlijk onderdeel van het Passend Onderwijs, zoals dat binnen het groot 
samenwerkingsverband De Kempen en het schoolbestuur wordt vormgegeven. Het ondersteuningsplan 
Passend Onderwijs De Kempen 30-09 (2014-2018) is de paraplu waaronder wij onze zorg organiseren.  
Dit ondersteuningsplan is te vinden op www.podekempen.nl. 
  

4.2. Plaatsing en terugplaatsing van kinderen   
Vanaf 1 augustus 2016 is het schoolbestuur zelf verantwoordelijk voor de toewijzing van alle vormen van 
ondersteuning. Deze verandering vraagt om aanpassing in de structuur van toewijzing van ondersteuning. 
In het geval van een overstap van een leerling naar het speciaal basisonderwijs is voortaan een 
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) vereist, af te geven door het samenwerkingsverband.  
Met deze TLV kunnen ouders hun kind aanmelden (zie bijlage 12.1; Toewijzing Ondersteuning 
2016-2017). 
  
Oriëntatie – op bezoek  
Ouders die nader kennis willen maken met de mogelijk nieuwe school voor hun kind, zijn van harte welkom 
om (samen met hun kind) te komen kijken en alles wat ze willen weten te vragen.    
Ouders, waarvan het kind aangemeld is, ontvangen in de aanloop naar plaatsing een uitnodiging voor een 
specifieker bezoek. Natuurlijk is ook het kind dan uitgenodigd om kennis te maken met de school, de 
leerkracht(en) en de ‘nieuwe’ groep. 
  
Instroommomenten  
In principe kennen we geen vaste instroommomenten. We proberen er wel in alle gevallen voor te zorgen 
dat het plaatsingsmoment zorgvuldig gebeurt en de rust in de groepen zo veel mogelijk wordt 
gewaarborgd. Het instroommoment vindt dan ook in onderling overleg plaats. 
  
Plaatsing  
Op basis van verkregen informatie vanuit de basisschool wordt intern bekeken in welke stamgroep een kind 
het best op zijn plaats is. Met name het door de basisschool opgestelde Ontwikkelingsperspectief (OPP) 
/groeidocument is wat dat betreft een belangrijk document.  Onze kwaliteitsondersteuner zorgt voor evt. 
noodzakelijke aanvullingen/verduidelijking. 
  
Overleg met leerkracht  
Doorgaans na een periode van 6-8 weken neemt de leerkracht contact op met de ouder(s) om een eerste 
balans op te maken. Hoe gaat het? Wat is ieders beleving in de eerste periode geweest? Doel is op de 
eerste plaats het welbevinden van het kind.  
  
Terugplaatsing naar een basisschool  
Kinderen krijgen altijd een toelaatbaarheidsverklaring variërend van 1 tot 3 jaar.   
Dit houdt in dat we de voortgang nadrukkelijk blijven volgen. Daarbij gaat het om de vraag: is het SBO nog 
steeds de juiste plek voor het kind of is bijv. terugplaatsing een reële optie? Wordt terugplaatsing 
realiteit, dan vindt er nog enige tijd ondersteuning plaats op/voor de (nieuwe) basisschool. E.e.a. ligt vast 
in een zogenaamd terugplaatsingsprotocol. 
  

4.3. Organisatie van de zorg/ondersteuning  
4.3.1. Passend onderwijs  
Binnen het samenwerkingsverband PO De Kempen werken de schoolbesturen voor basisonderwijs in de 
gemeenten Bergeijk, Bladel, Cranendonck, Eersel, Heeze-Leende. Oirschot, Reusel- de Mierden, 
Valkenswaard, Veldhoven en Waalre samen met de scholen voor speciaal onderwijs in de regio, behorend 
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tot cluster 3 en 4 (LZ, ZML, Mytyl en gedragsproblemen). Deze samenwerking moet ervoor zorgen dat het 
samenwerkingsverband voor alle leerlingen een passend onderwijsaanbod kan verzorgen.  
  
Met passend onderwijs streven we naar een passende onderwijsplek voor alle leerlingen. Ook voor 
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.   
Voor de meeste leerlingen zal er door de invoering van passend onderwijs in de dagelijkse praktijk weinig 
veranderen. Er verandert met name veel áchter de schermen: nieuwe samenwerkingspartners, andere 
procedures en herverdeling van budgetten.   
Uitgangspunt blijft een passend aanbod, zo veel mogelijk thuisnabij. Daar waar een school het passend 
aanbod niet kan verzorgen, wordt er samen met ouders en ondersteuning vanuit het 
samenwerkingsverband gezocht naar een passende plek.  
 
4.3.2. Samenwerkingsverband 
 
PO de Kempen 
Sterrenlaan 5 
5503 BG Veldhoven 
Tel.: 040-7878853 
E-mail: info@podekempen.nl 
 

4.3.3. Zorgplicht  
Schoolbesturen hebben zorgplicht. Dit betekent dat de scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling 
die bij de school staat ingeschreven of is aangemeld en die extra ondersteuning nodig heeft, een passend 
onderwijsaanbod krijgt.   
Bij de aanmelding van uw kind op onze school kijken we samen wat uw kind nodig heeft om zich optimaal 
te kunnen ontwikkelen. Wanneer extra ondersteuning nodig is, bekijken we of de school die ondersteuning 
zelf kan realiseren, eventueel met ondersteuning vanuit SKOzoK of het samenwerkingsverband.    
Mochten we de ondersteuning niet zelf kunnen bieden en blijkt dat uw kind het beste naar een andere 
school kan, gaan wij in overleg met u zorgen dat er een andere school gevonden wordt die wel een passend 
aanbod kan doen aan uw kind. Dit kan een andere school voor speciaal basisonderwijs (SBO) zijn of speciaal 
onderwijs (SO). We gaan ervan uit dat we in gezamenlijkheid tot een passende oplossing komen voor uw 
kind. Het kan voorkomen dat dit niet lukt. In dat geval kunt u zich wenden tot verschillende commissies:  
Geschillencommissie Passend Onderwijs 

Deze commissie beslecht geschillen in primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het (voortgezet) 
speciaal onderwijs, over toelating van leerlingen die extra ondersteuning behoeven, verwijdering van 
leerlingen en het ontwikkelingsperspectief.  

• Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring 
Het samenwerkingsverband heeft een eigen bezwaaradviescommissie ingericht, waartoe ouders zich 
kunnen richten bij een bezwaar tegen een besluit over een toelaatbaarheidsverklaring. Bij deze 
bezwarencommissie kunnen ouders en/of scholen terecht alvorens een stap te zetten naar eerder 
genoemde Geschillencommissie Passend Onderwijs. 
Voor meer informatie zie: www.geschillenpassendonderwijs.nl  

  

4.3.4. Ondersteuningsprofiel  
We werken op school met een ondersteuningsprofiel. In dit plan staat beschreven hoe we extra 
ondersteuning naar kinderen en de groep vormgeven.   
Het ondersteuningsprofiel is voor ouders een belangrijke informatiebron en mogelijk van invloed op het 
beslissingsproces.   
De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht op het vaststellen van het ondersteuningsprofiel, dat 
minimaal vierjaarlijks geactualiseerd wordt. Ons ondersteuningsprofiel is te vinden op de website van onze 
school: www.sbodezonnewijzer.nl  
  

http://www.geschillenpassendonderwijs.nl/
http://www.geschillenpassendonderwijs.nl/
http://www.sbodezonnewijzer.nl/
http://www.sbodezonnewijzer.nl/


 

Schoolgids SBO De Zonnewijzer schooljaar 2017-2018 

12                                         

4.3.5. LGF Cluster 1 en 2  
Schoolbesturen Speciaal Onderwijs voor blinde/slechtziende en dove/slechthorende en 
spraak/taalgebrekkige leerlingen (cluster 1 en 2) vallen buiten de wet Passend Onderwijs.   
Met deze besturen zijn samenwerkingsafspraken gemaakt.  
Meer informatie cluster 1 zie www.visio.org  

Meer informatie cluster 2 zie www.taalbrug.nl  
  

4.3.6. Meer informatie over passend onderwijs 
Wilt u meer weten hoe passend onderwijs in onze regio wordt vormgegeven, dan kunt u het beste naar de 
website van het samenwerkingsverband gaan:  
www.podekempen.nl, of:   

• www.steunpuntpassendonderwijs.nl 
• www.passendonderwijs.nl 
• www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl 
• www.mensenrechten.nl 
• www.onderwijsconsulenten.nl 

  
4.3.7.  Het ontwikkelingsperspectief (OPP)  
Een ontwikkelingsperspectief is een document dat voor iedere leerling op het SBO verplicht is.   
Het is in feite een plan van aanpak voor elke individuele leerling.   
Het gaat erom dat we voor een langere periode voor elk kind zo veel mogelijk de ontwikkeling en 
groeikansen proberen te stimuleren, zowel didactisch als wat betreft persoonlijke groei. Door het instroom- 
en uitstroomniveau met elkaar te verbinden ontstaat een prognose of ontwikkelingslijn, en wordt duidelijk 
welke leerdoelen voor het kind haalbaar zijn.  
Gaandeweg ontstaat ook een prognose welk niveau van vervolgonderwijs het beste bij de mogelijkheden 
van het kind aansluit.   
  
In een OPP wordt o.a. het volgende omschreven: 
• stimulerende en belemmerende factoren op sociaal-emotioneel gebied;  
• stimulerende en belemmerende factoren op didactisch gebied en werkaanpak/Leren Leren;  
• vakinhoudelijke stimulerende en belemmerende factoren;  
• gegevens van intelligentieonderzoek(en); 
• evaluatie van de doelen van het voorbije halfjaar, omschrijving van de doelen voor het komende 

halfjaar en hoe deze doelen gerealiseerd kunnen worden;   
• vanaf groep 6 wordt ook het uitstroomprofiel (prognose voortgezet onderwijs) ingevuld.   

 
Bij de opstart van een OPP (eerste maand nieuwe schooljaar) worden de ouders door de leerkracht(en) 
uitgenodigd voor een OPP-gesprek. Omstreeks januari worden de OPP’s geactualiseerd en ontvangt u weer 
een uitnodiging. Op het eind van het schooljaar, omstreeks juni, volgen de laatste OPP-gesprekken van het 
schooljaar.  
Na elke bespreking en ondertekening ontvangen de ouder(s)/verzorger(s) het betreffende OPP en wordt 
het tevens in het digitale dossier van het kind verwerkt.   
  
4.3.8. De basisondersteuning  
De groepsleerkracht is de eerst verantwoordelijke wat betreft de begeleiding van en zorg rondom alle 
leerlingen van de stamgroep. Hij/zij begeleidt de kinderen een groot deel van de dag, verzorgt het 
onderwijs in de basisvaardigheden, neemt toetsen af, analyseert de toetsen, stelt plannen op om de 
kinderen te begeleiden en voert de gesprekken met de ouders over de begeleiding van hun kind.   
De groepsleerkracht laat zich door de werkplekbegeleiders ook regelmatig informeren wat betreft het 
functioneren van zijn/haar leerlingen op de werkplekken.   
De ontwikkeling en de begeleiding van kinderen wordt in verschillende samenstellingen en op verschillende 
niveaus besproken. Als spil in de zorg voor de leerlingen is de leerkracht bij elke bespreking aanwezig.  
  

http://www.visio.org/
http://www.visio.org/
http://www.taalbrug.nl/
http://www.taalbrug.nl/
http://www.podekempen.nl/
http://www.podekempen.nl/
http://www.steunpuntpassendonderwijs.nl/
http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl/
http://www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl/
http://www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl/
http://www.mensenrechten.nl/
http://www.onderwijsconsulenten.nl/
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4.3.9. Groepsplannen  
Op basis van de ontwikkelingsperspectieven stelt de groepsleerkracht groepsplannen op. De 
groepsleerkracht maakt clusters van kinderen met ongeveer dezelfde begeleidingsvragen en maakt voor elk 
cluster een (deel-)groepsplan. In de groepsplannen zijn de begeleidingsbehoeften van de kinderen, het doel 
en het plannend aanbod voor een periode van 8 tot 10 weken beschreven. De groepsplannen gebruikt de 
groepsleerkracht om de weekprogramma’s te maken. Op dit moment werken we met groepsplannen voor 
technisch lezen, taal, spelling en rekenen & wiskunde. Komend jaar wordt begrijpend lezen toegevoegd aan 
het groepsplan taal. De groepsplannen worden door de kwaliteitsondersteuner getoetst op haalbaarheid 
en kwaliteit. 
 
In principe maken de individuele begeleidingsplannen onderdeel uit van het groepsplan. Bij het opstellen 
van de groepsplannen kan de leerkracht een beroep doen op interne en externe deskundigen. Zo kan 
hij/zij bijvoorbeeld voor leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften op de vakgebieden taal en 
rekenen/wiskunde een beroep doen op respectievelijk een intern ondersteuner taal/lezen/dyslexie en 
een intern ondersteuner rekenen/wiskunde. Indien noodzakelijk kunnen ook deskundigen op andere 
gebieden worden betrokken bij het uitwerken van de specifieke delen van bepaalde groepsplannen. De 
hulpvragen van de groepsleerkracht met betrekking tot het begeleiden van de kinderen zijn altijd leidend.  
  

4.3.10. Groepsbespreking en groepsbezoeken  
Drie keer per jaar houden de leerkrachten een groepsbespreking met de kwaliteitsondersteuner. Tijdens 
deze groepsbespreking wordt het groepsplan, de ontwikkeling van de groep en het pedagogisch klimaat in 
de groep besproken. Mocht de leerkracht behoefte hebben aan ondersteuning gericht op individuele 
kinderen, dan vindt er op een later tijdstip een individuele leerlingbespreking plaats. Tijdens deze 
individuele leerlingbespreking wordt specifiek gekeken wat de onderwijsbehoefte van het kind is en op 
welke manier de leerkracht dit kan organiseren in de dagelijkse onderwijspraktijk.   
  
4.3.11. Het systematisch volgen van de ontwikkeling van de kinderen   
De groepsleerkracht is de aangewezen persoon om de ontwikkeling van de kinderen te volgen. Omdat de 
groepsleerkracht zelf de groepsplannen schrijft en kennis heeft van het ontwikkelingsperspectief, heeft 
hij/zij een goed beeld van de ontwikkeling van elk kind. De leerkracht weet welke doelen een kind in een 
bepaalde periode zou moeten kunnen behalen en welke belemmerende of stimulerende factoren daarbij 
een rol kunnen spelen. Naast observaties van de leerkracht verkrijgen we ook veel informatie uit diverse 
toetsgegevens. Vrijwel alle didactische toetsen worden door de leerkracht geregistreerd en geanalyseerd. 
De resultaten worden ingevoerd in het leerlingvolgsysteem en verwerkt in het ontwikkelingsperspectief. 
Leerkrachten maken analyses van de opbrengsten van hun groep en de kwaliteitsondersteuner analyseert 
de opbrengsten van alle groepen.  
De analyses spelen een belangrijke rol tijdens de groepsbesprekingen waarin de nieuwe groepsplannen 
besproken worden. Ook worden de (trend-)analyses gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs op onze 
school in kaart te brengen. Mogelijk zijn zij aanleiding tot verbeteracties op groeps- of schoolniveau.  
Om de sociaal-emotionele ontwikkeling in kaart te brengen gebruiken we het programma ZIEN.  
  
4.3.12. Rapport voor de kinderen   
Twee keer per schooljaar (januari/februari en juni/juli) krijgen de leerlingen een (kind-)rapport mee naar 
huis. Alle aan-/opmerkingen zijn gericht aan de leerlingen. 
We kennen geen specifieke rapportgesprekken. Alles wat aangaande het kind voor de ouders van belang is, 
komt in de OPP-gesprekken aan bod.   
  

4.4. Uitwerking van de zorg  
4.4.1. Interne ondersteuning   
Op onze school bieden we leerlingen extra ondersteuning door o.a. het inzetten van interne ondersteuners, 
onderwijsassistent(en) en ambulant begeleider(s).  
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De onderwijsassistent is een volwaardige schakel in het - samen met de leerkrachten - begeleiden van 
kinderen. Hij/zij vormt tijdens pauzetijd, groepstijd en het werkplekleren een ‘extra stel handen, oren en 
ogen in de klas’. 
De interne ondersteuners  (taal/lezen/dyslexie/rekenen/logopedie/taalverwerving/onderzoek) zijn niet 
alleen vraagbaak voor de leerkrachten, zij ondersteunen daar waar kan ook in het onderwijsproces. Zij 
doen verder onderzoek, observeren kinderen in allerlei situaties, adviseren leerkrachten, werken soms 
individueel met kinderen (binnen de groep) en adviseren leerkrachten bij het opstellen van het groepsplan.   
  

4.4.2. Zorg en ondersteuning voor het jonge kind  
Net als op reguliere basisscholen, kunnen kinderen vanaf 4 jaar terecht op onze school.   
De jongste kinderen zitten in afzonderlijke groepen, samen de onderbouw vormend. De leeftijd van 
deze leerlingen varieert van 4 tot 8 jaar. Als een kind nog maar net op school is, steken we veel tijd in 
het scheppen van een sfeer van veiligheid en geborgenheid. Verder proberen we in beeld te krijgen wat 
de onderwijsbehoeften van de kinderen zijn en welke ondersteuning/aanpak/instap daar het beste bij 
past. Het lesaanbod komt grotendeels overeen met het niveau van leerjaar 1, 2 en 3 in het regulier 
basisonderwijs. 
De groep met de allerjongste leerlingen (groep Geel) biedt kleuteronderwijs aan. Kinderen krijgen in deze 
fase veel tijd om te experimenteren en handelend bezig te zijn. Er is veel aandacht voor de 
spraaktaalontwikkeling.   
  
Op school hebben we instrumenten die we kunnen gebruiken om kinderen in deze fase te observeren. 
Binnen het leerlingvolgsysteem worden toetsen voor kleuters, het dyslexieprotocol en toetsen leerjaar 
groep 3 of 4 afgenomen. Een observatieperiode duurt 8 tot 10 weken; dat is net zo lang als een periode van 
één groepsplan. Als de observatieperiode is afgerond, wordt indien nodig het Ontwikkelingsperspectief 
(OPP) in samenspraak en met toestemming van de kwaliteitsondersteuner bijgesteld.  
De werkwijze in onderbouwgroepen komt in hoofdlijnen overeen met de werkwijze in de andere groepen 
van de school. De kinderen kennen ook werkplekken, maar ze blijven daarvoor wel in de eigen bouw.   
  
4.4.3. De begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs   
Kinderen die in een schooljaar 12 worden, komen in aanmerking voor de overstap naar het voortgezet 
onderwijs. Op individueel niveau kan gekeken worden naar uitzonderingen. Hierbij gaat het vaak om de 
vraag of bijv. een extra jaar op De Zonnewijzer voor de leerling meer/betere kansen in het VO oplevert. 
Dit gebeurt in overleg met leerkracht, ouders en KO’er. De school houdt hierbij de regie. Lees meer in 
bijlage 12.7. 
  

4.4.4. Protocollen  
We handelen op school in diverse situaties volgens door SKOzoK vastgelegde protocollen. Zo zijn te 
noemen het antipestprotocol, het protocol tussentijdse aanname, het protocol rondom veiligheid, het 
protocol schorsing en verwijdering en het vervoersprotocol.  
Deels zijn deze protocollen te vinden op de website van SKOzoK of onze school, deels liggen er protocollen 
ter inzage op school. 
  
4.4.5. Zorg Advies Team (ZAT) en inzet externen (ook onderzoeken)  
Als we tijdens een leerlingbespreking, groot overleg of in de expertisegroep een vraag niet kunnen 
beantwoorden, is dat een reden om een leerling aan te melden bij het Zorg Advies Team (ZAT). Het ZAT 
is een bovenschools multidisciplinair team. Samen met Schoolmaatschappelijk werk en de GGD worden, 
met betrokken ouders, kinderen waar grote zorgen om zijn, besproken. Samen wordt gekeken welke 
mogelijkheden er zijn.   
Het vermoeden van complexe of meervoudige problematiek is ook een reden voor aanmelding bij het ZAT. 
Er zijn dan niet alleen vragen over het kind (heeft het kind een bepaalde diagnose, gedrags- en/of 
ontwikkelingsstoornis, e.d.), maar ook over diens onderwijs- en opvoedingssituatie (welke risico- en 
beschermende factoren spelen een rol?).  
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De rol van de gemeente, in het kader van de jeugdtransitie, is op dit moment goed beschreven. Iedere 
gemeente in onze regio heeft generalisten die de eerste contacten met de school onderhouden. Extra 
ondersteuning vanuit bijv. Schoolmaatschappelijk werk of andere specialisten kunnen zo snel ingezet 
worden t.b.v. de ontwikkeling van het kind.  
 
4.4.6. Onze grenzen van ondersteuning  
Op SBO De Zonnewijzer hebben wij een aannamebeleid met toelatingscriteria. Deze vindt u in de bijlage. 
 
4.4.7. Onderwijs aan langdurig zieke kinderen  
Als blijkt dat een leerling door ziekte langere tijd niet naar school kan komen, dan is het van belang dat dit 
aan de leerkracht kenbaar wordt gemaakt. Samen kan dan worden bekeken of en hoe het onderwijs aan 
het kind toch kan worden voortgezet. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de deskundigheid van een 
consulent ‘onderwijsondersteuning zieke leerlingen’ van de onderwijsbegeleidingsdienst of van het 
academisch ziekenhuis.   
Het is niet alleen wettelijk verplicht om voor elke leerling, ook als hij/zij ziek is, te zorgen voor goed 
onderwijs. Het is minstens zo belangrijk dat het kind in zo’n situatie goed contact heeft met de klasgenoten 
en zijn leerkracht(en) en dat zo veel mogelijk wordt voorkomen dat een leerling die langer ziek is achterop 
raakt.   
Als u meer wil weten over onderwijs aan zieke leerlingen, dan kunt u informatie vinden op de website van 
Ziezon, het landelijk netwerk Ziek Zijn & Onderwijs: www.ziezon.nl.   
  

4.4.8. Medicijngebruik en beleid t.a.v. verstrekking en medisch handelen  
Leerkrachten mogen geen medicijnen aan kinderen verstrekken of medische handelingen uitvoeren. 
Dit geldt ook voor het verstrekken van paracetamol of een kinderaspirine. Heeft uw kind behoefte aan 
zo’n medicijn dan zal altijd contact opgenomen worden met de ouders.  
Heeft uw kind (regelmatig) medicijnen nodig, dan zullen de nodige afspraken gemaakt worden conform het 
protocol. Dit protocol is te vinden op onze website. 
  

4.4.9. Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld  
Basisscholen zijn wettelijk verplicht een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld te hanteren. 
Deze meldcode geeft richtlijnen voor het signaleren en handelen bij een vermoeden van 
kindermishandeling en/of huiselijk geweld. De meldcode biedt tevens houvast bij het nemen van 
vervolgacties zodat kindermishandeling en/of huiselijk geweld in een zeer vroeg stadium gesignaleerd en 
gestopt kan worden om ernstige schade bij kinderen zo veel mogelijk te beperken.   
   
De volledige tekst van de ‘Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld’ vindt u op website van 
SKOzoK (www.skozok.nl) onder het tabblad ‘Over SKOzoK’ bij Protocollen en reglementen. 
   
Belangrijke externe contactgegevens:   

• www.vooreenveiligthuis.nl (Rijksoverheid), advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling; ‘Veilig Thuis’ (0800-2000 / gratis / dag en nacht)  

• www.meldhuiselijkgeweld.nu, 0900-1262626; bij acuut gevaar: bel 112.   
   

4.5. Samenwerking met andere instanties rondom zorg voor kinderen    
Centrum voor Jeugd en Gezin  

Iedere gemeente heeft een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).   
Een Centrum voor Jeugd en Gezin biedt hulp aan ouders/opvoeders, kinderen en jongeren tot 23 jaar, die 
vragen hebben over opvoeden en opgroeien. Lees meer in bijlage 12.5.  
  
Zorg voor Jeugd (signaleringssysteem)  

In de keten van jeugdzorg werkt een groot aantal instellingen samen. Dat vergt optimale samenwerking, 
coördinatie, informatie-uitwisseling en afstemming, maar dat werkt nog niet altijd vanzelfsprekend. Soms 

http://www.ziezon.nl/
http://www.ziezon.nl/
http://www.meldhuiselijkgeweld.nu/
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gaat het niet goed en dan dreigt er een jongere tussen wal en schip te vallen. Soms gaat het zelfs echt mis. 
Dat moeten we voorkomen. Als SBO De Zonnewijzer zijn wij dan ook aangesloten op het 
signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Dit is bedoeld om problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd 
van 0 tot 23 jaar in een vroegtijdig stadium te signaleren, om vervolgens de coördinatie van zorg te 
organiseren.  
Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd is beschikbaar gesteld door de gemeente. Vanuit de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) ligt daar de taak om problemen bij jeugdigen te signaleren en 
coördinatie van zorg te organiseren.   
Ouders worden geïnformeerd wanneer er een melding bij Zorg voor Jeugd wordt gedaan. Lees meer op 
www.zorgvoorjeugd.nu  
  
GGD - Wat kan Jeugdgezondheid betekenen voor u en uw kind ?  

Onze jeugd verdient alle kansen voor een gezonde en veilige ontwikkeling. De basis voor een goede 
gezondheid wordt immers gelegd in onze jeugd. Daarom is het belangrijk om de ontwikkeling van kinderen 
goed te volgen en problemen op tijd te signaleren.   
De GGD Brabant-Zuidoost heeft daarin een belangrijke taak. Onze school werkt samen met het team 
Jeugdgezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost. Het team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, 
assistent en een medewerker gezondheidsbevordering.   
De jeugdverpleegkundige neemt deel aan de zorgstructuur van de school. Lees meer in 
bijlage 12.4.  
  
Herlaarhof   

Herlaarhof is een expertisecentrum op het gebied van kinder- en jeugdhulpverlening, gericht op kinderen 
en jongeren van 0 tot 18 jaar die complexe problemen hebben thuis, op school of in het contact met 
leeftijdsgenoten. Als ouders en school besluiten hun kind te laten onderzoeken op een mogelijke 
leesstoornis, gedragsproblematiek of als er een persoonlijkheidsonderzoek moet plaatsvinden, adviseren 
we ouders vaak om dit via Herlaarhof te doen. Binnen deze organisatie is heel veel deskundigheid aanwezig 
om dergelijke onderzoeken uit te voeren. Vaak kan na een dergelijk onderzoek specifieke ondersteuning 
geboden worden door Herlaarhof. Lees meer op www.herlaarhof.nl.      
  
Stichting Leergeld  

Niet iedere ouder is in staat om de kosten voor school-, sport- of culturele activiteiten te betalen. 
Stichting Leergeld wil deze kinderen in de gelegenheid stellen wel mee te doen. Hun uitgangspunt is ‘alle 
kinderen mogen meedoen’.  
Binnen de vijf gemeenten van ons voedingsgebied is de Stichting Leergeld actief. Meer informatie is te 
vinden op: www.leergeld.nl. Onder de kop ‘regio’ vind je je eigen gemeente. (Let op: Cranendonck staat 
onder de regio Limburg). Lees meer in hoofdstuk 12.5.  
 
Maatschappelijk Werk / MEE / Bureau Jeugdzorg (SMW)  
We kunnen gebruikmaken van schoolmaatschappelijk werk. Binnen de gemeenten van het 
samenwerkingsverband is Schoolmaatschappelijk Werk aanwezig en in te zetten (Lumensgroep). Op onze 
school maken we ook gebruik van SMW vanuit MEE.  
Website Mee: www.meezuidoostbrabant.nl   
Website Bureau Jeugdzorg: www.jeugdzorg-nb.nl    

http://www.zorgvoorjeugd.nu/
http://www.zorgvoorjeugd.nu/
http://www.zorgvoorjeugd.nu/
http://www.leergeld.nl/
http://www.meezuidoostbrabant.nl/
http://www.meezuidoostbrabant.nl/
http://www.jeugdzorg-nb.nl/
http://www.jeugdzorg-nb.nl/
http://www.jeugdzorg-nb.nl/
http://www.jeugdzorg-nb.nl/
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5. De organisatie van ons onderwijs  
  

5.1. Opbouw van de school   
Indeling   

Bij de start van schooljaar 2017-2018 telt onze 
school ongeveer 100 leerlingen.  
De school is verdeeld in 9 heterogene groepen.  
De leeftijdsopbouw in de groepen zijn kinderen van 
4-8 jaar (onderbouw), kinderen van 8-10 
(middenbouw) en 11/12 jaar (bovenbouw).  
  

Samenstelling van de groepen  

We hanteren op SBO De Zonnewijzer geen jaarklassenindeling (groep 1 t/m groep 8), zoals dat in het 
reguliere basisonderwijs gebruikelijk is. Vanwege hun heterogene opbouw duiden wij de groepen aan met 
een kleur. Deze kleuren worden aan het begin van elk schooljaar willekeurig gekozen. Alleen de kleuren 
geel en oranje zijn standaard gereserveerd voor onze jongste kinderen.  
  
Om al onze leerlingen de gelegenheid te bieden zich zo optimaal mogelijk door te ontwikkelen, streven we 
naar zo veel mogelijk uitgebalanceerde groepssamenstellingen. Bij het vormen van de groepen toetsen we 
daarom zorgvuldig de volgende criteria: 
  
• welk basisaanbod van leerstof sluit het beste aan?  
• de mate van heterogeniteit   
• in elke groep zitten zowel jongens als meisjes (mits realiseerbaar)  
• kinderen met specifieke leerstoornissen/onderwijsbehoeften zijn over de groepen verdeeld 
• in elke groep zitten kinderen die gemakkelijk leren en kinderen die moeilijker leren  
• in elke groep zitten kinderen die weinig of minder instructie nodig hebben en kinderen die veel of meer 

instructie nodig hebben 
• in elke groep zitten kinderen met verschillende leerstijlen 
• in elke groep heeft elk kind iemand waar het bevriend mee is of goed mee kan samenwerken (mits 

realiseerbaar) 
 

Groepsgrootte  

Afhankelijk van factoren als nieuwe leerlinginstroom, leeftijd bij nieuwe instroom, de leeftijdsopbouw 
van de leerlingen die er al zijn en het hanteren van bovenstaande criteria verschilt de groepsgrootte 
van schooljaar tot schooljaar.  
In de regel - en daar doen we ook erg ons best voor - zijn de onderbouwgroepen zo klein mogelijk. De 
midden- en bovenbouwgroepen schommelen tussen de 10 en 17 kinderen. 
  

5.2. Dagindeling  
De les- en activiteitenopbouw van elke ‘gewone’ schooldag is vastgelegd in een vastomlijnde en wekelijks 
terugkerende structuur. Een soort lesrooster, maar wij noemen dat ‘dagritme.’  Aan het begin van het 
schooljaar ontvangt u via de leerkracht(en) het ‘dagritme’ van de groep van uw kind(eren). Daarop ziet u in 
gekleurde blokjes: 
  
• wanneer de groep van uw kind gym heeft;   
• hoeveel tijd uw kind besteedt aan vakken als rekenen, spelling, enz.;  
• hoe de totale opbouw van elke dag eruitziet. 

  

5.2.1. Groepstijd en werkplektijd  
Uiteraard brengen de kinderen de meeste tijd door in de eigen stamgroep. Binnen deze vaste setting 
krijgen de kinderen instructie en begeleiding van hun groepsleerkracht(en) m.b.t.:  
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• spelling-, taal- en woordenschatonderwijs;  
• begrijpend en technisch leesonderwijs;  
• schrijfonderwijs;  
• rekenonderwijs;  
• bewegingsonderwijs;  
• bevordering sociale redzaamheid waaronder verkeer / burgerschap en sociale vaardigheden, evt. 

verkeerseducatie en Engels. 
  

5.2.2. Vak- en vormingsgebieden   
In ons aanbod komen alle wettelijk voorgeschreven onderwijsgebieden aan bod en ons methodeaanbod 
voldoet aan de daarbij passende (wettelijk vastgelegde) kerndoelen. In de kerndoelen is aangegeven wat 
in elk geval aan alle leerlingen moet worden aangeboden in de periode dat zij het basisonderwijs 
bezoeken. 
  
5.2.3. Basisvaardigheden  
Voor het aanleren van de basisvaardigheden gebruiken we methodemateriaal, waarbij de bijbehorende 
leerkrachthandleiding als leidraad wordt gebruikt. Afhankelijk van de ondersteuningsbehoeften van de 
kinderen worden andere/aanvullende hulpmiddelen ingezet. 
  

Vak- en vormingsgebied  Gebruikte handleiding/methode  

Aanvankelijk lezen  Veilig stap voor stap  

Voortgezet technisch lezen  Estafette Nieuw  

Begrijpend lezen  Nieuwsbegrip XL  

Taal onderwijs  Taal in beeld  

Spelling  Spelling in beeld  

Schrijfonderwijs  Pennenstreken OB/Handschrift nieuw MB/BB  

Rekenen  Alles telt  

Engels  Just do it  

Woordenschatonderwijs  Met woorden in de weer  

Verkeer  Klaar over  
  
  
5.2.4. Werkplekleren  
Een aantal ruimtes in de school zijn omgebouwd tot functionele ‘werkplekken’. Op de werkplekken en 
d.m.v. de activiteiten die er plaatsvinden, komen onze schoolvisie en met name de visiekernpunten (zie blz. 
7) optimaal tot uiting. Kiezen voor betekenisvolle activiteiten, verantwoordelijkheid nemen, samenwerken,  
handelend en onderzoekend bezig zijn en zo komen tot leren. Regelmatig worden werkstukken, 
presentaties en creaties tentoongesteld of gepresenteerd in de groep of bouw. 
  
Met uitzondering van de Werkplek Keuken kiezen de leerlingen 2 werkplekken per week. Elke werkplek 
bestaat uit 3 blokken van een uur. Zo komen we tot 6 uur werkplekleren in een reguliere schoolweek.    
Er zit een vaste opbouw in elk blok:   
• 1e werkplektijd: de opdrachten en doelen worden geïntroduceerd (nieuwe woorden die betrekking 

hebben op de activiteiten) - kiezen - aan de slag op eigen niveau 
• 2e werkplektijd: weer aan de slag   

• 3e werkplektijd: afronding opdrachten - evaluatie producten en processen - samen bespreken wat de 
leerlingen op de werkplek hebben geleerd  
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Per werkplek zijn er in principe 4 ‘hoeken’, horend bij 4 ‘werkthema’s’. Elk werkthema biedt weer keuze uit 
diverse opdrachten en niveaus, opklimmend in moeilijkheid. Per schooljaar zijn er 4 blokken van 9-10 
weken. Na elk blok volgt weer een vernieuwd blok, waarin een nieuw scala van thema’s en opdrachten 
wordt gepresenteerd. Onze leerkrachten zijn het hele schooljaar gekoppeld aan een vaste werkplek, zodat 
zowel in voortgang als begeleiding de continuïteit is gewaarborgd.  
 
Werkplek Taal   

De leerlingen krijgen volop de gelegenheid hun vergaarde kennis van taal toe te passen, uit te breiden en te 
verdiepen. Ze maken kennis met allerlei taaluitingen en kunnen zich bijv. bekwamen in het 
schrijven/voordragen van gedichten, begrijpend lezen (Kidsweek) of het uitvoeren van opstel-, lees- en 
presentatieopdrachten.   
 
Werkplek Wereld   
Kennis maken met onderwerpen die betrekking hebben op oriëntatie op zichzelf en de wereld om hen heen 
(mens en samenleving, tijd, natuur en techniek, ruimte, enz.).  
 
Werkplek Theater   
Hier wordt gebruikgemaakt van diverse methoden waardoor kinderen zich kunnen sterken in hun sociaal-
emotionele ontwikkeling en er wordt aandacht besteed aan toneel, muziek en dans.  
 
Werkplekken Fijn en Grof   
Kinderen verwerven kennis en vaardigheden op het 
vlak van tekenen en handvaardigheid (WP Fijn). Ze 
leren er verschillende technieken en materialen 
kennen/gebruiken en gereedschappen hanteren (WP 
Grof). 
 
Werkplek Keuken   
Hier verwerven de kinderen kennis en vaardigheden 
die te maken hebben met voedsel en het bereiden 
ervan; het lezen van recepten, wegen en met geld 
omgaan bij het kopen van de voorraad. Deze werkplek 
duurt 1 totaalblok van 6 werkplektijden per week.   
  
5.2.5. Andere vak- en vormingsgebieden  
Bewegingsonderwijs   

Elke week krijgen de kinderen 1 keer bewegingsonderwijs van 1,5 uur. Deze lessen staan onder leiding van 
onze eigen bevoegde leerkrachten en worden gegeven in de aangrenzende sporthal. Een aantal gymlessen 
wordt verzorgd door studenten van Sporthogeschool Eindhoven. Verder stelt de gemeente Valkenswaard 
zich zeer actief op in het ondersteunen en versterken van het bewegingsonderwijs. Met grote regelmaat 
organiseren zij sportactiviteiten, waarvan wij - indien mogelijk - gebruikmaken.  
 
Verkeer  
Alle kinderen volgen ook het vak verkeer. Daarmee streven we ernaar dat kinderen zich de 
verkeersregels en -situaties steeds meer eigen maken. In het jaar voorafgaand aan hun 
schoolverlatersjaar nemen de betreffende leerlingen deel aan het verkeersexamen.  
  
5.2.6. Computergebruik  
We zetten computers en andere digitale hulpmiddelen in om ons onderwijs uitdagender en interactief 
te maken. Er zijn diverse computerprogramma’s geschikt voor de leerling. Naast oefenprogramma’s zijn 
er ook programma’s voor o.a. ondersteuning bij Dyslexie (Kurzweil). 
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5.3. Zo Straalt De Zonnewijzer (ZSDZ) / Belonen boven straffen  
‘Zo Straalt De Zonnewijzer’ (ZSDZ), heet het raamwerk van school- en gedragsafspraken.  
Een kader, een leidraad van wat mag en kan en van wat dus niet mag of kan.  
Dit alles op basis van twee uitgangspunten:   

• ‘De Zonnewijzer’ wil een veilige en pestvrije school zijn, waar voor iedereen het zonnetje straalt 
.....elke dag opnieuw!  

• Belonen boven straffen 
  

ZSDZ omvat in feite:   
- het aanduiden van gewenst gedrag (leerling-leerling, leerling-volwassene) en het belang daarvan;   
- het beschrijven van hoe een dag op De Zonnewijzer er normaliter uitziet en welke ‘huishoudelijke’ 

afspraken daar bij komen kijken; 
- het toelichten van de beloningsstrategie en wat er gebeurt als een beloning niet is verdiend.   

  

We hebben ons best hebben gedaan om alle informatie en uitleg om te zetten in:  
- kindvriendelijke, begrijpelijke bewoordingen,  

- waarbij het accent van de inhoud ligt op het ‘halfvolle glas’,  

- waarbij we ons vertrouwen in de kinderen uitspreken,   

- waarbij we streven naar haalbare doelen,  

- waarbij we niet/niemand veroordelen,  

- en elk schooljaar weer nieuwe stijlaccentjes aanbrengen om eraan bij te dragen dat ZSDZ vitaal 
blijft. 

  

5.4. Personele invulling  
5.4.1. Het onderwijsteam  
De school is verdeeld in stamgroepen. Elke groep heeft eigen leerkrachten als aanspreekpunt. Omdat er 
veel in deeltijd wordt gewerkt, krijgen de kinderen doorgaans te maken met twee duo-leerkrachten. Daar 
komt bovenop dat ook de organisatie van diverse werkvormen en het leren binnen werkplekken ervoor 
zorgt dat kinderen bijna elke dag in aanraking komen met de andere leerkrachten in de bouw. 
  
5.4.2. De kwaliteitsondersteuning  
Elke SKOzoK-school heeft een kwaliteitsondersteuner (KO’er). Deze werkt nauw samen met de directie, 
andere ondersteuners en de leerkrachten. In het algemeen haakt het takenpakket aan bij ‘hoe kunnen we 
er samen voor zorgen, dat we er bij elk kind uithalen wat er in zit?’ Een aantal voorbeelden: Betrokkenheid 
bij allerlei trajecten die te maken hebben met nieuwe impulsen geven aan onze schoolontwikkeling en het 
creëren van Passend Onderwijs, de kwaliteit van ons onderwijs bewaken en helpen verbeteren, observeren 
in groepen, groepsbezoeken, gesprekken met leerkrachten/ouders, betrokken zijn bij extra 
ondersteuningstrajecten, aanname van nieuwe leerlingen, enz. 
  
5.4.3. De interne ambulante begeleiding  
SBO De Zonnewijzer heeft tevens een intern ambulant begeleider in dienst. Deze richt zich vooral op de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Wanneer er op dat vlak belemmeringen zijn die het 
leren, de veiligheid en het ‘goed in je vel zitten’ in de weg staan, dan wordt extra ondersteuning geboden. 
Individueel, in groepjes of gewoon in de klas. Gesprekjes, rollenspellen, filmpjes, prentenboeken, 
poppenkastpoppen, spelletjes, een verhaal lezen, tekeningen maken, dit alles afhankelijk van 
leeftijd/ontwikkeling en ‘wat werkt’. Dan is er verder de ondersteuning van de leerkracht: in de klas 
observeren (soms met camera), samen kijken/bespreken wat zowel leerkracht als leerling (evt. groep) 
nodig hebben (coaching), ondersteuning in de klas tijdens de instructie en met het verwerken van de 
leerstof, enz. In feite een soort manusje-van-alles wat te maken heeft met gedrag van kinderen de sociaal-
emotionele ontwikkeling. 
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5.4.4. Het onderwijsondersteunend personeel (OOP)  
Er is veel werk te doen in de ‘rand van het onderwijs’. Denk hierbij aan de diverse conciërgetaken, 
administratieve taken en de schoolschoonmaak. We hebben daarvoor administratieve krachten en 
conciërges in dienst. Het schoonmaken van de school is volledig uitbesteed.  
 
5.4.5. Stagiaires  
Ieder jaar begeleiden wij studenten in opleiding tot leerkracht of onderwijsassistent. Daarnaast kennen we 
ook studenten van de sportopleiding en snuffelstages vanuit het voortgezet onderwijs. De studenten 
werken onder verantwoording van groepsleerkracht(en). Een leraar in opleiding (LIO = vierdejaars student 
leraar) kan en moet zelfstandig met groepen kinderen aan de slag.  
 
5.5. Vervanging van leerkrachten bij verlof of ziekte  
Per 1 juli 2016 is de Wet Werk en Zekerheid van kracht. Deze wet heeft nogal wat haken en ogen als het 
gaat om vervanging door tijdelijke leerkrachten (vervangers). Lees meer in hoofdstuk 12.7. 
  

5.5.1. Ziektevervanging  
• Bij een ziekmelding wordt eerst een inschatting gemaakt hoe lang vervanging noodzakelijk is.   
• Er wordt een melding gedaan bij het P-Centrum. Vandaaruit wordt een vervanger gezocht voor de 

school. 

  

Is er geen vervanging beschikbaar dan worden andere mogelijkheden overwogen:   
• Intern wisselen   
• Vrij geroosterde leerkracht inzetten    
• Verdelen van de kinderen over de overige groepen (maximaal voor één dag)   

  

Bieden voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan zal de betreffende groep, volgens de 
richtlijnen van de onderwijsinspectie, naar huis worden gestuurd.   
De volgende afspraken horen daarbij:   
• In principe niet de eerste dag.   
• Alleen in het uiterste geval.   
• Ouders worden op de hoogte gebracht.   
• Voor kinderen die geen opvang hebben, wordt binnen school opvang georganiseerd.   

  
5.5.2. (Studie-)Verlof en Scholing   
Bij aangekondigd verlof wordt vervanging geregeld. De directie draagt er zorg voor dat er binnen de groep 
niet onnodig veel wisselingen plaatsvinden. 
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6. De ouders  
 

6.1. Het belang van de betrokkenheid van ouders   
Ouders en school zijn partner, een kernpunt in onze schoolvisie.  
Partnerschap en betrokkenheid zijn noodzakelijk wanneer het gaat om de ontwikkeling van uw kind en 
onze leerling. Een positieve opstelling en vertrouwen in onze school, in ons onderwijs en de leerkrachten, is 
de basis van een vruchtbare samenwerking tussen ouders en school. Eensgezind, met elkaar, alles in het 
belang van uw kind en onze leerling. 

  
6.2. Privacy  
Binnen ons bestuur wordt een privacyreglement met betrekking tot verwerking van kindgegevens en 
personeelsgegevens gehanteerd. Dat is noodzakelijk, want in school is veel informatie aanwezig over de 
leerlingen en het gezin waartoe zij behoren. Wij gaan zorgvuldig om met deze informatie. Binnen SKOzoK is 
daarom een privacyreglement vastgesteld m.b.t. het verstrekken van leerling- en personeelsgegevens. Er 
wordt geen informatie verstrekt aan derden, zonder schriftelijke toestemming van ouders/verzorgers. 
Uitzonderingen hierop zijn gevallen waarin de wet ons verplicht om informatie te verschaffen. 
Ouders/verzorgers hebben altijd het recht te informeren welke gegevens bij ons staan geregistreerd.  
Het privacyreglement van SKOzoK is te vinden op www.skozok.nl onder het kopje ‘Protocollen en 
reglementen’. 
  
6.3. Oudergesprekken en andere informatie-uitwisseling over de ontwikkeling van het kind   
Gedurende het schooljaar zijn de volgende oudercontacten ingeroosterd:  

• Kennismakingsavond in de stamgroep in de eerste weken van het nieuwe schooljaar  
• OPP-Oudergesprekken. Minimaal 3 keer per jaar is er overleg tussen ouders en leerkracht  

t.a.v. de ontwikkeling van het kind. Dit naar aanleiding van het Ontwikkelingsperspectief. In 
eerste instantie zijn kinderen niet aanwezig bij gesprekken tussen ouders en leerkrachten. 
Incidenteel kan het voorkomen dat kinderen aanschuiven, vooral bij het maken van 
afspraken met kind en ouders (bijv. gericht op het gedrag).   

• Oudergesprekken n.a.v. speciale ondersteuningstrajecten (Groot Overleg)   
• Informatieavond schoolverlaters & adviesgesprekken schoolverlaters 

Ouders hebben natuurlijk altijd de mogelijkheid uit eigen beweging bij de school aan te kloppen om een 
afspraak te maken voor een gesprek. Andersom zal de school dat, waar nodig, ook doen.  

  

6.4. Informatievoorziening over het onderwijs en de school   
Georganiseerd overleg:  

• Ouderverenigingsvergaderingen  
• Medezeggenschapsraadvergaderingen  

Onze communicatiemiddelen:   
• Schoolgids  
• Website sbodezonnewijzer.nl   
• Digitale nieuwsbrief  
• Ouderapp SKOZapp  
• E-mail  

  

6.5. De Medezeggenschapsraad (MR)  
In een medezeggenschapsraad zitten vertegenwoordigers van ouders en personeel. Het is een krachtig 
orgaan met wettelijk vastgelegde rechten en bevoegdheden. De zittingsduur van de MR-leden is 3 jaar.   
In onze MR zitten 3 ouders en 3 personeelsleden. De directie heeft naar de MR toe een adviserende rol.   
Op bestuursniveau functioneert verder nog een GMR (gemeenschappelijke MR); zij beslissen mee over 
‘bovenschools’ beleid. Voor meer informatie en de verslagen van de MR-bijeenkomsten kunt u kijken op 
www.sbodezonnewijzer.nl. Voor een overzicht van alle MR-leden, zie 10.3.  
  

http://www.sbodezonnewijzer.nl/
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6.6. De oudervereniging (OV)  
De oudervereniging (OV) is een officiële vereniging, die bestaat uit enthousiaste, gemotiveerde ouders. Zij 
vertegenwoordigen - samen met de MR - de ouders van kinderen van onze school. Samen met de 
teamleden spannen ze zich in om voor de kinderen bijzondere of jaarlijks terugkerende activiteiten te 
helpen realiseren. Via de oudervereniging wordt ook de screening van hoofdluis georganiseerd.  
De OV overlegt zo’n 6 keer per schooljaar, op school. Meer informatie en de verslagen van de OV-
bijeenkomsten zijn terug te vinden op de website.  
 
Omdat de OV alle ouders vertegenwoordigt, kunnen zij signalen van wat ouders belangrijk vinden, 
doorgeven aan de directie en de medezeggenschapsraad. Dit wordt dan ook als een belangrijke taak van de 
oudervereniging beschouwd. U kunt in zo’n geval op de volgende twee manieren te werk gaan:  

• Via email: ovsbodezonnewijzer@skozok.nl  
• Of specifiek via mail aan de voorzitter OV Arno de Vlaming: nootraam@planet.nl     
Voor een overzicht van alle OV-bestuursleden, zie 10.2. 

  
6.7. Ouderbijdrage activiteiten voor de leerlingen (vrijwillig)  
Een wezenlijke taak van de oudervereniging is niet alleen de handen uit de mouwen steken tijdens 
activiteiten, maar ook ervoor zorgen dat die activiteiten kunnen plaatsvinden wat betreft financiën. De 
kosten van deze activiteiten worden namelijk niet gefinancierd vanuit de reguliere onderwijsbegroting. Om 
deze activiteiten, die belangrijk zijn in het dagelijkse schoolleven, toch te kunnen doen, is de ouderbijdrage 
nodig. Laat ons allemaal onze verantwoordelijkheid nemen, temeer omdat de ouderbijdrage geheel ten 
goede komt aan de kinderen!  
 
De ouderbijdrage voor dit schooljaar bedraagt €35,00 per kind en kan worden overgemaakt op  
NL57 INGB 0003 1468 38 t.n.v. OV De Zonnewijzer, Haagstraat 136, 5552 HP Valkenswaard, onder 
vermelding van de naam van uw kind en de groep. 
 

De hoogte van de ouderbijdrage wordt telkens tijdens de OV-jaarvergadering (omstreeks de herfstvakantie) 
vastgesteld. Tijdens deze vergadering legt de Oudervereniging o.a. ook verantwoording af over hun 
financiële bijdragen aan de activiteiten en de financiële balans.   
Zijn er vragen/opmerkingen over de ouderbijdrage of wilt u graag een gespreide betalingsregeling 
afspreken, dan kunt u dit eveneens aangeven via ovsbodezonnewijzer@skozok.nl of rechtstreeks met 
de penningmeester (zie 10.2). Er wordt vervolgens contact met u opgenomen.  
 

6.8. Informatie aan gescheiden ouders   
Na de scheiding van ouders is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de manier waarop de 
communicatie en consultatie over de vorderingen/ontwikkeling van het kind verloopt. Volgens de wet is 
de school verplicht te rapporteren over de vorderingen aan ouders, voogden of verzorgers. Deze 
verplichting blijft na scheiding bestaan en geldt ook voor de informatieverstrekking aan de ouder zonder 
ouderlijk gezag. Als u geen informatie en uitnodigingen vanuit school ontvangt, kunt u het beste zo snel 
mogelijk contact opnemen met de school om hierover afspraken te maken.  
  

6.9. Schorsing en verwijdering   
Het beleid op school is erop gericht kinderen een veilige plek te bieden, zodat zij zich in alle rust en 
geborgenheid kunnen ontwikkelen. Wanneer dat ernstig in het geding komt, kan dat leiden tot 
uitzonderlijke, maar zware maatregelen, zoals schorsing en verwijdering van een leerling. De procedure 
die door de directeur wordt gevolgd, is vastgelegd in de wet op het Primair Onderwijs art. 40 en het 
veiligheidsprotocol van SKOzoK (ter inzage op school). Het definitief verwijderen of schorsen van kinderen 
dient op basis van voldoende gegronde redenen te geschieden. Zowel schorsing als definitieve 
verwijdering zal schriftelijk aan de betrokken ouders worden bevestigd, waarbij gewezen wordt op de 
beroepsmogelijkheden d.m.v. de klachtenprocedure en bij de burgerlijke rechter. Bij schorsing of 
verwijdering wordt ook melding gemaakt in het systeem ‘Zorg voor Jeugd’.  
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6.9.1. Schorsing   
Schorsing is een tijdelijke verwijdering. Schorsing bij wijze van ordemaatregel geschiedt door de directeur. 
De directeur maakt daar direct melding van bij het schoolbestuur en de ouder(s)/verzorger(s) van het kind.   
In gevallen waarin de directeur van oordeel is dat onmiddellijke schorsing noodzakelijk is, volgt zo spoedig 
mogelijk rapportage aan het schoolbestuur. De ouders worden vooraf geïnformeerd over het voornemen 
om tot schorsing over te gaan.  
  
6.9.2. Definitieve verwijdering  
Definitieve verwijdering neemt het schoolbestuur in overweging, op voorstel van de directeur. Indien 
definitieve verwijdering in overeenstemming met de lerarenvergadering wordt voorgesteld, informeert het 
bestuur zich zo volledig mogelijk. Er vindt overleg plaats met betrokken ouders en leerkrachten. Bij de te 
nemen beslissing wordt de situatie waarin het kind zich bevindt betrokken en is er nadrukkelijk aandacht 
voor de mogelijke gevolgen voor o.a. de ontwikkelingskansen van het betreffende kind.  
  

6.10. Klachtenregeling  
Overal waar gewerkt wordt zijn weleens misverstanden of worden fouten gemaakt.  Dat is op onze 
school niet anders.   
 
1. In eerste instantie zijn ouders altijd welkom bij de leerkrachten om dergelijke zaken te bespreken en 

samen naar een goede oplossing te zoeken. Ons streven is dat elke onderwijskracht u serieus neemt en 
goed naar u luistert om samen tot de beste oplossing te komen. 

 

2. Mocht dit geen oplossing bieden, dan is het mogelijk om met vragen, problemen of klachten over het 
onderwijs, de aanpak van de leerlingen of andere zaken, naar de directeur te stappen.   
Deze zal proberen zo’n probleem in overleg met de ouders, de leerkracht en eventuele andere 
betrokkenen zo snel mogelijk op te lossen.   

  

3. Leidt ook dit niet tot een oplossing, of zijn ouders niet tevreden over de manier waarop een probleem of 
klacht wordt opgepakt, kunnen ouders de zaak bespreken met één van de twee interne 
contactpersonen inzake klachten op onze school.   
Deze zijn door het bestuur van de school aangesteld om ervoor te zorgen dat klachten van leerlingen of 
ouders altijd serieus worden genomen en op een passende manier worden afgehandeld. 

  

De interne contactpersonen zijn Lieke Bemelmans (lbemelmans@skozok.nl / 040-2531201) en Hein 
Lepelaars (hlepelaars@skozok.nl). Voor de interne contactpersonen worden twee vacatures ingevuld. In 
oktober 2017 wordt via de nieuwsbrief gecommuniceerd wie de interne contactpersonen op De 
Zonnewijzer zijn. 

   

Elke ouder of elk kind kan een beroep op hen doen als er problemen zijn. Het gesprek wordt 
vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen gezet zonder uw toestemming.   
De contactpersoon inzake klachten gaat in overleg met u over wat er moet worden gedaan of wie er 
moet worden ingeschakeld om tot een goede oplossing te komen.   

  

4. Wanneer dat nodig mocht zijn, wordt een klacht doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon 
van ons schoolbestuur: mevr. Astrid Kraag (info@astridkraag.nl, tel. 06-51346035).  
Zij gaat allereerst na of door bemiddeling een oplossing kan worden gevonden. Ook is het mogelijk dat u 
zich rechtstreeks wendt tot de externe vertrouwenspersoon. Afhankelijk van het tijdstip waarop de 
klacht via de mail bij mevr. Kraag binnenkomt, neemt zij nog diezelfde dag, of anders uiterlijk binnen 24 
uur, contact op met betrokkenen.  

  

mailto:lbemelmans@skozok.nl%20/%20040-2531201
mailto:hlepelaars@skozok.nl
mailto:info@astridkraag.nl
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5. Lukt het niet om samen met de externe vertrouwenspersoon tot een oplossing te komen, of is de klacht 
dermate ernstig dat verder gaan noodzakelijk geacht wordt, dan kan de klacht doorverwezen worden 
naar de onafhankelijke klachtencommissie van de besturenorganisatie waarbij de school is 
aangesloten. Dit is de Landelijke Klachtencommissie voor Katholiek Onderwijs, Postbus 82324, 2508 EH 
Den Haag, tel. 070-3925508 (tussen 09.00 en 16.30 uur), www.gcbo.nl. 

  Ook hier geldt dat u zich rechtstreeks kunt wenden tot de klachtencommissie. Dat laatste moet altijd 
schriftelijk gebeuren.  

  
De volledige klachtenregeling (voor alle SKOzoK-scholen) is terug te vinden op www.skozok.nl > ‘Voor 
Ouders’ > ‘Klachtenregeling’ 
 
Bij het Centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs (0900-1113111) kunt u tussen 8.00 en 17.00 uur terecht 
voor advies en klachtmeldingen over:   
• seksueel misbruik;  
• seksuele intimidatie;   
• fysiek geweld;   
• psychisch geweld (zoals grove pesterijen);  
• signalen inzake discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, extremisme en 

dergelijke. 
 

6.11. Leerplicht, verlof en verzuim  
Als uw kind 4 jaar is, mag het naar school. Dit is niet verplicht. Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste 
schooldag van de maand volgend op die waarin hij 5 jaar wordt. In overleg met de directeur kunnen 
vijfjarige kinderen 5 uur per week vrij krijgen als zij nog niet in staat zijn alle vijf dagen naar school te gaan.   
Deze uren mogen natuurlijk niet worden opgespaard voor bijvoorbeeld een vakantie.  
  
6.11.1. Schoolleiding en leerplicht  
Schoolverzuim is een verantwoordelijkheid van zowel ouders als de school. Behalve de regels uit de 
Leerplichtwet die voor u als ouder, voogd of verzorger van een kind van belang zijn, staan in deze wet ook 
regels waaraan de schoolleiding zich moet houden.   
In de Leerplichtwet staat o.a. dat de schoolleiding verplicht is:  

- de aanwezigheid van kinderen bij te houden en gevallen van ongeoorloofd schoolverzuim te 
melden bij de leerplichtambtenaar.   

- contact met de leerplichtambtenaar op te nemen zodra men van plan is een kind van school te 
verwijderen   

- als men inderdaad overgaat tot definitieve verwijdering van een leerplichtig kind, op het moment 
dat er een alternatief voor handen is, de leerplichtambtenaar een afschrift van een afgesloten 
leerovereenkomst te verstrekken.  

- jaarlijks aan de minister opgave te doen van het ongeoorloofd schoolverzuim binnen school.  
  

6.11.2. Externe behandeling onder schooltijd   
Externe behandelingen of trainingen/therapie van een kind (denk aan logopedie, fysiotherapie, sociale 
vaardigheidstraining, Rots en Water), kan dat onder schooltijd?  
Wanneer ouders met deze vraag komen, dan zegt de wet dat ieder kind onder schooltijd op school 
moet zijn (WPO artikel 41, lid 1). Alleen in uitzonderlijke gevallen kan daar van afgeweken worden.   
De stelregel is dan ook ‘Nee, tenzij…’. Het blijft altijd maatwerk, met als uitgangspunt wat het belangrijkste 
is voor het kind. De directeur is daarin verantwoordelijk en dus bepalend. Uiteraard zal dit in goed overleg 
met de ouders gebeuren. 
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6.11.3. Verlof buiten schooltijd  

Leerlingen hebben in uitzonderlijke gevallen recht op t/m 10 extra verlofdagen per schooljaar, buiten de 
reguliere vakanties. Dit verlof moet bij de directie schriftelijk worden aangevraagd. Formulieren hiervoor 
zijn op school en op onze website verkrijgbaar. Over verlofperiodes langer dan 10 dagen per schooljaar 
beslist de leerplichtambtenaar. 
 
Mogelijkheden m.b.t. het opnemen van extra verlof: Er is geen verlof mogelijk gedurende de eerste twee 
weken van het schooljaar.  

• Er wordt geen verlof verleend vanwege een (extra) vakantie, alleen in gevallen waarin de specifieke 
aard van de werkzaamheden van ouders/verzorgers het onmogelijk maakt om in de schoolvakanties 
op vakantie te gaan. Dit verlof wordt verleend onder de volgende condities:   
- de aanvraag dient ruim van tevoren (minimaal twee maanden) te worden aangevraagd;  
- verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directie wordt gezien als ongeoorloofd 
schoolverzuim en wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar.  

• Gewichtige omstandigheden voor het opnemen van verlof, zijn:  
- het bezoeken van een medicus, mits dit niet buiten de lesuren om kan;  
- bij verhuizing binnen de gemeente: 1 dag;  
- bij een huwelijk van bloed- of aanverwanten van de leerling t/m de vierde graad: 1 dag;  
- bij het overlijden van bloed- of aanverwanten van de leerling van de eerste graad: 4 dagen;  
- bij het overlijden van bloed- of aanverwanten van de leerling van de tweede t/m de vierde graad: 1 
dag;  
- bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten van de leerling t/m de tweede graad: 1 dag;  
- voor leerlingen woonachtig buiten de gemeente, bij zeer extreme weersomstandigheden 
waardoor zij de school niet kunnen bereiken;  
- bij een besmettelijke ziekte binnen het gezin, vastgesteld door een medicus;  
- bij een 25-, 40-, 50- of 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten van de 
leerling t/m de vierde graad: 1 dag;  
- voor leerlingen uit algemeen erkende minderheidsgroepen i.v.m. de viering van nationale feest- en 
gedenkdagen;  

Neem voor meer informatie over het aanvragen van verlofdagen contact op met de directie. De directeur is 
verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar is belast met 
de feitelijke uitvoering van het toezicht op de naleving van de wet. Tegen ouders/verzorgers die hun kind 
zonder toestemming van school houden, zal de leerplichtambtenaar maatregelen nemen.  

6.11.4. Melding afwezigheid kind   
Wanneer een kind ziek is, verwachten wij op dezelfde dag voor 08.30 uur een telefoontje: 0402018185. Dit 
geldt ook wanneer u bijv. met uw kind naar de huisarts gaat. Bij afspraken die vooraf bekend zijn, gaan wij 
ervan uit dat de leerkracht daarover tijdig wordt geïnformeerd. Dit kan ook per e-mail, maar niet op de dag 
zelf. Is een leerling afwezig zonder dat de leerkracht daarvan op de hoogte is, dan zal uiteraard telefonisch 
contact met de ouders worden gezocht.    
  

6.12. Verzekeringen  
SKOzoK heeft voor al haar scholen een ongevallen- en een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Op 
grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, 
vrijwilligers) verzekerd. Dit houdt in dat deze personen voor ongevallen verzekerd zijn tijdens de 
schooltijden en vanaf het moment van thuis weggaan, tot het moment waarop zij thuiskomen, tot 
maximaal een uur vóór en na schooltijd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een 
ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk 
meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van de betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door 
het eigen risico). Materiële schade, zoals een kapotte bril of fiets, valt niet onder de dekking.  
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De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn 
(bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. 
De school/het schoolbestuur is niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en 
buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is 
van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moet dus aantoonbaar nalatig zijn 
geweest. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. 
De school is ook niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Voor leerlingen 
tot 14 jaar geldt dat de ouders/verzorgers primair verantwoordelijk zijn voor het doen en laten van hun 
kind(eren). Leerlingen van 14 jaar of ouder zijn zelf verantwoordelijk. Een leerling die tijdens de schooluren 
of tijdens door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is 
daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat 
ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.  

 

6.13. Voor- en naschoolse opvang  
‘Kinderstad’ verzorgt de voor- en naschoolse opvang binnen 
Haagstraatplein.   
De kinderen zijn daarvoor welkom in het gebouw aan de Haagstraat. 
Meer informatie en/of inschrijfformulieren zijn beschikbaar op school 
of via de website: www.horizonkinderopvang.nl.  
Alle kinderen van De Zonnewijzer blijven op school over. Samen met 
de leerkracht eten zij in hun eigen klas hun middaglunch.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.horizonkinderopvang.nl/
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7. Resultaten van ons onderwijs  
 

7.1. Toetsing  
CITO-Leerlingvolgsysteem  

De kinderen worden twee keer per jaar, of - afhankelijk van de toets - één keer getoetst. Hiervoor worden 
de toetsonderzoeken van CITO LOVS (spelling – rekenen – begrijpend lezen – woordenschat – begrijpend 
luisteren, kleutertoetsen) gebruikt. 
Er is een onderzoekskalender op school, waarin staat aangegeven in welke maand welke toets dient te 
worden afgenomen. We volgen hierbij de landelijke (en SKOzoK-)richtlijnen. Uit de toets rolt een 
zogenaamde vaardigheidsscore. Deze score geeft de mate van ontwikkeling van het kind op dat leergebied 
aan. Kinderen waarbij er nauwelijks of geen groei is (de vaardigheidsscore blijft gelijk of neemt af) krijgen 
een aangepast aanbod in het groepsplan voor dat leergebied. Tijdens de OPP-gesprekken worden de 
resultaten met de ouders besproken.   
 
Methodetoetsen   

Gedurende het schooljaar worden vanuit de methode/-handleiding methodetoetsen afgenomen, waarmee 
kan worden nagegaan in hoeverre een leerling de behandelde lesstof beheerst. Op die wijze krijgt de 
leerkracht zicht op welke leerlingen extra aandacht nodig hebben, welke leerlingen verdiepingsstof 
aankunnen en of er aanpassingen nodig zijn in het aanbod en materialen.  
  
7.2. Het voortgezet onderwijs  
Scholen voor voortgezet onderwijs  
De kinderen van De Zonnewijzer stromen uit naar verschillende scholen van voortgezet onderwijs in de 
regio. Met deze scholen, waar onze leerlingen de voorbije jaren een plekje vonden, hebben wij frequent 
contact: Were Di (Valkenswaard/VMBO), Pius X (Bladel/Praktijkonderwijs), Sondervick 
(Veldhoven/Domeingroep). De leerkrachten die schoolverlaters in hun stamgroep hebben, zorgen ervoor 
dat de overgang naar het voortgezet onderwijs en alle andere zaken rondom het schoolverlaten goed 
verlopen. 
  
Van basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs  

Leerlingen stappen na 8 jaar basisonderwijs over naar het voortgezet onderwijs. In principe na het leerjaar 
waarin ze 12 jaar geworden zijn (peildatum 1 oktober). In enkele gevallen weten we het nog niet zeker en 
delen we de ouders mee dat het kind een potentiële schoolverlater is. Zie 12.7 Protocol Uitstroom vanuit 
De Zonnewijzer naar het voortgezet onderwijs. 
 
Het maken van de overstap naar het voortgezet onderwijs is voor veel leerlingen niet niks. Weg van de 
vertrouwde school, afscheid nemen van vriendjes en vriendinnetjes, alle vertrouwde routines… Het is 
daarom meer dan logisch dat daar in het laatste schooljaar door de leerkrachten veel aandacht en tijd aan 
wordt besteed. Daarnaast is de te maken schoolkeuze niet alleen afhankelijk van wat de leerling graag zou 
willen, maar ook of de didactische niveaus overeenkomen met wat de vo-school eist. De begeleiding in het 
schoolverlatersjaar is dan ook vooral erop gericht het kind bewust te maken van zijn sterke en zwakke 
kanten (didactisch, sociaal-emotioneel, omgang met andere kinderen/volwassenen, werkaanpak), 
interesses, het zelf nemen van verantwoordelijkheid en nog te zetten stappen. Daarover wordt veel met de 
leerlingen gepraat.  
  
Samen met de ouders wordt onderzocht welk type vervolgonderwijs voor hun kind het meest passend is. 
Om tot een weloverwogen advies te komen, wordt een Onderwijskundig Rapport (OKR) opgesteld. Dat OKR 
omvat o.a. de laatste resultaten van de CITO-LOVS toetsen Technisch en Begrijpend Lezen, Spelling en 
Rekenen, de bevindingen van de leerkrachten (stimulerende en belemmerende factoren in werkaanpak, 
omgang met anderen, gedrag), en eventueel de uitslagen van een recent intelligentieonderzoek (bijv. bij 
stap naar Praktijkonderwijs) of aanvullende onderzoeken op sociaal-emotioneel gebied. Dit alles mondt uit 
in een algemeen schooladvies over het type onderwijs dat het beste aansluit bij het kind.  
Ouders bepalen zelf welke school hun voorkeur heeft. Ze melden hun kind ook zelf aan. Natuurlijk kunt u 
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bij de schoolverlatersleerkrachten terecht voor meer informatie hierover.  
  
Het Onderwijskundig Rapport wordt tijdens een zogenaamd adviesgesprek met de ouders besproken. Als 
de inhoud akkoord is, wordt het digitaal doorgestuurd naar de school voor voortgezet onderwijs waar het 
kind is/wordt aangemeld. De vo-school neemt contact met de schoolverlatersleerkrachten op om te 
bespreken welke specifieke zorg het kind nodig heeft. Sommige scholen willen een potentiële leerling nog 
extra onderzoeken.  
 

7.3. Ontwikkeling afgelopen schooljaar 

 een nieuw OPP opgezet voor alle leerlingen en rekenen ingevuld 

7.4 Plan van aanpak schooljaar 2017-2018 

 het OPP uitbreiden (alle vakken staan erin) 

 van beredeneerd aanbod (OPP) naar plannend aanbod (handelen van de leerkracht) 

 teambuilding 

 

7.5. Tevredenheidsmetingen 2017  
In het voorjaar van 2017 is een ouder- en leerlingtevredenheidsmeting gedaan. De resultaten hiervan zijn 
terug te vinden via de website van De Zonnewijzer (www.sbodezonnewijzer.nl). 
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8. Praktische informatie  
 

8.1. Bereikbaarheid  
Telefoon: 040-2018185  
E-mail: infosbodezonnewijzer@skozok.nl  
  

8.2. Schooltijden  
• maandag, dinsdag, donderdag: 08.30 uur tot 14.45 uur (kinderen 

blijven allemaal over)  
• woensdag, vrijdag: 08.30 uur tot 12.30 uur 
  

8.3. Vakanties en studiedagen 2017-2018  
 
Herfstvakantie: 16 t/m 20 oktober 2017  
Kerstvakantie:   25 december 2017 t/m 5 januari 2018  
Carnavalsvakantie:          12 t/m 16 februari 2018  
2e Paasdag:                        2 april 2018  
Koningsdag:                      27 april 2018 
Meivakantie:    30 april t/m 11 mei 2018  
2e Pinksterdag:                 21 mei 2018  
Zomervakantie: 9 juli t/m 17 augustus  
  
Studiedagen:      
15 sept 2017 + 7 feb 2018 (hele dag), 26 april 2018 (middag) 
Calamiteitendag: 6 juli 2018       
  

8.4. Een dagje Zonnewijzer 
Hoofdstuk 5.3. handelt over ‘Zo Straalt De Zonnewijzer’ (ZSDZ), ons raamwerk van school- en 
gedragsafspraken. Behalve dat het ons kader is van wat mag en kan, bevat het ZSDZ leerlingboekje ook een 
beschrijving van hoe een dag op De Zonnewijzer er normaliter uitziet en welke ‘huishoudelijke’ afspraken 
daar bij komen kijken. Uiteraard ook voor ouders/verzorgers handig om te weten. 
  

8.5. Afspraken rondom veiligheid  
De school is meer dan alleen een gebouw. Het is een plaats waar kinderen, leerkrachten en ouders elkaar 
ontmoeten. De school is ook een leer-/werkplaats: ongeveer 945 uur per schooljaar werken de kinderen en 
de leerkrachten hard om stabiel fundament te leggen voor de toekomst. Om dat voor elkaar te krijgen, 
moet er veel geregeld worden door de leerkrachten en directie en zijn er onomstotelijk omgangs- en 
gedragsafspraken nodig.  
 
Voorbeelden:  
• We storen elkaar niet  
• We helpen elkaar  
• We zorgen voor de veiligheid van onszelf en anderen  
• We zorgen goed voor de spullen van onszelf, school en anderen (zie in dit kader ook 5.3. ZSDZ/Belonen 

boven straffen)  
 
8.6 Beleid fysiek geweld 

Zie bijlage. 
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8.7. Vervoer  
Eventueel vervoer van een leerling naar en van school is een zaak tussen ouders en gemeente. Elke 
gemeente heeft een ‘verordening leerlingenvervoer’ waarin veel zaken geregeld worden. Enerzijds is er 
voor elke gemeente een wettelijk kader, daarnaast is er per gemeente doorgaans nog een eigen invulling 
van het leerlingvervoer gemaakt. Wanneer een leerling gebruik wil/moet maken van leerlingvervoer, dan 
zult u zich moeten wenden tot uw gemeente.  
Onderweg naar en van school is het schoolvervoer of de ouder verantwoordelijk. De 
eindverantwoordelijkheid blijft bij de ouders.   
  

8.8. Hoofdluis en onze hoofdluisbrigade  
We streven ernaar dat na elke schoolvakantie alle kinderen door een aantal ouders op hoofdluis worden 
gecontroleerd. Uiteraard wordt er discreet met eventuele gevallen omgegaan. Op lijsten worden zo 
onopvallend mogelijk de resultaten bijgehouden. Deze lijsten worden aan de coördinator van de 
‘hoofdluisbrigade’ doorgegeven. Deze neemt vervolgens contact op met de ouders van het kind, waarbij 
neten of hoofdluis is geconstateerd. De ouders worden verzocht het kind te behandelen en krijgen daar zo 
nodig informatie over. Aan alle ouders van de overige leerlingen wordt een brief meegegeven of gemaild 
met de melding dat er op school hoofdluis is geconstateerd en het verzoek hun kind gedurende 2 weken 
dagelijks extra te controleren. Na 2 weken vindt er een nieuwe controle plaats om vast te stellen of het 
‘gevaar’ geweken is.   
Verder is het van groot belang dat u thuis ook regelmatig controleert en als u hoofdluis vindt dit op school 
meldt. Tijdens de wintermaanden bestaat er een groter risico voor de overdracht van hoofdluis.  Dit komt 
vooral door het gebruik van mutsen, sjaals en jassen met kragen.   
 
Coördinator ‘hoofdluisbrigade’: Linda Schijvens (ouder), renlschijvens@hotmail.com  
 
Voor meer informatie en advies kunt u contact opnemen met de afd. Jeugdgezondheidszorg GGD Zuidoost-
Brabant, tel. 088-0031 414 (ma. t/m vr.: 9.00-11.00 uur en 14.00-15.00 uur) 
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9. Activiteiten en vieringen  
 

9.1. Overzicht jaarlijks terugkerende activiteiten en vieringen  
Behalve aan onze hoofdtaak (het geven van onderwijs), hebben we ook tijd en aandacht voor gezamenlijke 
activiteiten en vieringen. Het merendeel van de activiteiten staat jaarlijks op het programma, andere op 
incidentele basis of in een bepaalde cyclus (bijv. 1 keer per 2 jaar).  
  
De volgende activiteiten keren in principe jaarlijks terug:  

• Kinderboekenweek  

Gezamenlijke opening – reclame voor boeken en lezen – aandacht voor o.a. de bekroonde boeken 
en bibliotheekbezoek – foldermateriaal mee naar huis  

• Projectdag   

Alle kinderen kiezen uit een aanbod van leerzame excursies/projecten, zoals bijv. bezoek aan een 
dierenarts, het Daf-museum, paardenpension, bakkerij…  

• Sinterklaasfeest  

Gezamenlijke aankomst voor de drie scholen aan de Haagstraat - Sint en zijn gevolg brengen een 
uitgebreid bezoek aan met name de jongsten - In de midden- en bovenbouw maken de kinderen 
een surprise voor elkaar.   

• Kerstworkshops  

Net voordat de kerstvakantie begint, vindt er op donderdag een Kerstworkshopdag plaats en op 
vrijdag in alle groepen een gezamenlijke kerstbrunch.   

• ’Champagne’  

Traditioneel op de maandag direct na de kerstvakantie   

• Carnaval  

Op de vrijdag voorafgaand aan de carnavalsvakantie  

• Week van de Lentekriebels  

In elke groep op passend niveau aandacht voor ‘relaties en seksualiteit’   

• Grote Rekendag  

In elke bouw wordt aandacht besteed aan speelse maar leerzame rekenactiviteiten, die aansluiten 
bij het thema van dat jaar.  

• Zo Straalt De Zonnewijzer-beloningsactiviteit  
Na elk blok van 10 weken 

• IVN-bezoek  
Aan het nieuwste natuurproject    

• Koningsdag  
Sportactiviteiten op initiatief van de gemeente, rondom Koningsdag  

• Juffen- en Meestersdag 
Gezamenlijke viering van de verjaardagen van de juffen en meesters  

• Schoolverlaterskamp en tot slot de afscheidsavond  

…en dan zit De Zonnewijzerloopbaan erop. Eerst 3 dagen samen op kamp en een paar weken later 
een afscheidsavond vol sketches, muziek, film en een officieel gedeelte… 
 

Een keer per twee jaar: 

• Open Deur-avond/middag 

Kinderen hebben de gelegenheid de school te laten zien aan hun broertjes, zusjes, vriendjes, 
vriendinnetjes, opa’s, oma’s, tantes, ooms, enz.  

  
9.2. Kunst- en culturele activiteiten  
Elk jaar is er vanuit de cultuurcoaches van de Gemeente Valkenswaard een divers aanbod van kunst- en 
cultuuractiviteiten voor scholen. Daar waar mogelijk nemen onze groepen of bouwen deel aan o.a. 
erfgoedprojecten, kunstprojecten of cultuurprojecten.   
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9.3. Activiteiten introductie van nieuwe werkplekronde  
Per schooljaar zijn er 4 werkplekblokken van 9-10 weken. Na elke periode volgt weer een vernieuwd 
blok, waarin een nieuw scala van thema’s en opdrachten wordt gepresenteerd. Voordat de volgende 
werkplekronde start, krijgen alle leerlingen van elke werkplek te horen en te zien uit welke nieuwe 
opdrachten ze die periode kunnen kiezen. De onderbouw werkt telkens rondom één thema (bijv. 
herfst), de midden- en bovenbouw niet.     
 

9.4. Verjaardagen  
Als een kind jarig is, dan mag iedereen het weten! De jarige wordt in de klas toegezongen en de rest van de 
dag in het zonnetje gezet. De jarige mag trakteren (bij voorkeur iets gezonds), maar dat is uiteraard op 
basis van vrijwilligheid. Een kleinigheidje voor de leerkracht is niet nodig.  
Wat betreft de verjaardagen van de juffen en meesters, die vieren we in een gezamenlijke activiteit, de 
zogenaamde ‘Juffen- en Meestersdag’. 
  

9.5. Schoolverlaterskamp en -afscheid  
Het is een traditie vanaf het eerste bestaan van de school, dat de schoolverlaters hun Zonnewijzerleven 
afsluiten met een schoolverlaterskamp. Dit kamp duurt 3 dagen/2 overnachtingen. Enkele weken later 
vindt de afscheidsavond plaats.  
De bekostiging van beide activiteiten gebeurt deels uit de begrotingen van de oudervereniging en school, 
maar er wordt ook aan de ouders een eigen bijdrage van 55 euro gevraagd. Hierover worden de ouders van 
de schoolverlaters tijdig geïnformeerd.   
  

9.6. Ouderhulp  
Regelmatig organiseert de school activiteiten, waarbij een noodzakelijk beroep wordt gedaan op de hulp 
van ouders.   
Concreet vragen we helpende en/of rijdende handen bij de volgende activiteiten:  
- IVN  
- hoofdluiscontrole  
- schoolverlaterskamp   
- projectdag, Sinterklaas, Kerstworkshops, Carnaval, excursies/buitenschoolse activiteiten  
  

Van alle helpende ouders verwachten wij dat ze:  
• de privacy van de aan hen toevertrouwde kinderen waarborgen (verkregen informatie voor zich 

houden)  
• de gezondheid en de veiligheid van de aan hen toevertrouwde kinderen waarborgen (onder andere 

niet roken, alcohol drinken, enz.)  
• eigen kinderen op dezelfde wijze helpen en behandelen als de kinderen van andere ouders 
• een positieve bijdrage leveren aan de sfeer in school  
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10. Contactgegevens - intern  
 
10.1. Medewerkers   
Directie    
Jessica van der Made  jvandermade@skozok.nl  

  

Onderwijzend personeel  

  

Steffi Kuipers  skuipers@skozok.nl  
Lothar Rutten  lrutten@skozok.nl  
Stef Wouters  
Mayke Verberne-Paeshuyse  
Mieke Prinsen  
Monique de Wit  
Ingrid Meurkens  
Wiel Engelen  
Lily de Jong  
Annick Vanhees  
Inge van Dillen  
Gerben Walvoort 
Jos Theeuws 
Feik de Haas 
Britt de Laat 
 

swouters@skozok.nl 
mpaeshuyse@skozok.nl 
mprinsen@skozok.nl 
mdewit2@skozok.nl 
imeurkens@skozok.nl 
wengelen@skozok.nl 
ldejong@skozok.nl 
avanhees@skozok.nl 
ivandillen@skozok.nl  
 

Kwaliteitsondersteuning    
Vrony Elschot  velschot@skozok.nl  

  

Onderwijsondersteuning    
Toos Schellens (administratie)  
Riet van de Ven (administratie)  

tschellens@skozok.nl 
rvdven@skozok.nl  

Hennie Kooistra  (conciërge)  
Johan van Velthoven (conciërge)  

hkooistra@skozok.nl  
jvanvelthoven@skozok.nl 
  

2e lijn ondersteuning    
Gertie de Jong (GZ Psycholoog)  gdejong@skozok.nl  
Margo Den Uyl (orthopedagoog)  mdenuyl@skozok.nl  
Petra Mulleners (logopediste)  pmulleners@skozok.nl  
Silvie Grispen-Smeets (logopediste)           sgrispen@skozok.nl  
Ine Hoeks (intern ondersteuner)         ihoeks@skozok.nl 

    

10.2. Oudervereniging (OV)  
Arno de Vlaming (voorzitter)       nootraam@planet.nl  
Claudia Conrad (secretaris)          
Leon van Leeuwen (secretaris)         
Miranda de Weerd (penningmeester)                                    m.de.weerd3@kpnplanet.nl (vacature)  
 

10.3. Medezeggenschapsraad (MR)  
Namens het Team:  
Mayke Paeshuyse  
Wiel Engelen  
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Namens de ouders:  
Barry den Hertog  
Gonny Dubbeld  
Madeleine Wolterink (vacature)  
 
De MR is te bereiken via mrsbodezonnewijzer@skozok.nl. Er wordt vervolgens via mail of telefoon contact 
met u opgenomen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mrsbodezonnewijzer@skozok.nl
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11. Contactgegevens - extern  
  

11.1. Inspectie  
Inspectie van het onderwijs 
Postbus 2730 
3500 GS Utrecht 
www.onderwijsinspectie.nl   
Tel: 1400 (Informatie Rijksoverheid)  
  

11.2. Leerplichtambtenaar  
Wilt u meer weten over leerplichtzaken, dan kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de 
gemeente Valkenswaard. U kunt hiervoor het algemene telefoonnummer van de gemeente Valkenswaard 
bellen 040-2083444 en vragen naar de leerplichtambtenaar of mailen naar gemeente@valkenswaard.nl 
t.a.v. de leerplichtambtenaar.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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12. Diversen  
 

12.1. Toewijzing Ondersteuning 2017-2018  
 

 
 
Begrippen Passend Onderwijs  
 

KO Kwaliteitsondersteuner 

LO Leerkrachtondersteuner 

TB Trajectbegeleider 

OT Ondersteuningsteam 

AB Ambulante begeleiding 

TLV Toelaatbaarheidsverklaring 

CCT Centrale Commissie Toelaatbaarheid 

CJG Centrum Jeugd en Gezin 

SWV Samenwerkingsverband 

SO Speciaal onderwijs 

SBO Speciaal Basisonderwijs 

NAW Naam, adres en woonplaatsgegevens 

Lkr Leerkracht 

OPP Ontwikkelingsperspectief 

OO Ondersteuningsovereenkomst 

HGW Handelingsgericht werken 
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12.2. Evaluatie Plan van Ontwikkeling   
De afgelopen jaren hebben we ons binnen het SBO gericht op een verdere aanpak van de didactiek. De 
organisatie van ons onderwijs heeft vastere vormen aangenomen wat betreft werkbare didactische 
schoolstandaarden. Ook de verdere uitbouw van de pedagogische ondersteuning heeft specifieke aandacht 
gekregen. Hieronder valt onder andere het doorzetten van de Schakelgroep, de inzet van de interne 
ambulant begeleider en het tijdelijk plaatsen van kinderen in een “time-out setting”. Methode ZIEN is al 
een aantal jaren geïmplementeerd.  
  

Didactische aanbod en opbrengsten   

Om beter in staat te zijn om aan de verschillende ondersteuningsbehoeften van kinderen tegemoet te 
komen en het aanbod meer passend te laten aansluiten bij ‘Handelingsgericht Werken’, werken we 
met een basisaanbod, een intensief en een talentenarrangement. Op De Zonnewijzer zijn de leerlijnen 
en de daarbij behorende cruciale leermomenten het uitgangspunt voor het werken aan de 
kerndoelen. Door middel van een beredeneerd en plannend aanbod wordt aandacht besteed aan de 
doelstellingen van de kerndoelen. 
  

Het didactische handelen van de leerkracht krijgt steeds meer aandacht. Door het project 
Handelingsgericht Werken (HGW) wordt het didactisch handelen van de leerkracht naar de kinderen toe 
steeds meer concreet beschreven en gevolgd. Handelingsgericht Werken is een planmatige en cyclische 
werkwijze waarbij onderwijsprofessionals (leerkracht, kwaliteitsondersteuner en leidinggevende) de 
volgende 7 uitgangspunten toepassen:   
  

1. Onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal   

We richten ons minder op wat er ‘mis’ is met een leerling, maar meer op wat de leerling nodig heeft om 
een bepaald doel te behalen (bv. qua materiaal, leeromgeving, opdrachten, instructie en feedback).   

  

2. Gedrag ontstaat in interactie en wisselwerking met anderen   

Om gedrag te begrijpen en te zien wat een leerling nodig heeft, moeten we dus niet alleen naar de 
leerling kijken maar juist ook naar de interacties tussen leerkracht - leerling en tussen leerlingen 
onderling.  

   

3. De leerkracht doet ertoe 
Hij/zij kan de ontwikkeling van een leerling gunstig beïnvloeden en kan het onderwijs passend(er) 
maken. Maar wat heeft deze leerkracht nodig om dit te kunnen bieden: wat zijn zijn/haar 
ondersteuningsbehoeften?   

  

4. Positieve kenmerken   

We kijken vooral naar de positieve kenmerken van de leerling, de school- en de thuissituatie. Wanneer 
gaat het wel goed? Welke aanpak werkt wel?   
We versterken en verbreden dat wat goed gaat. We werken oplossingsgericht en houden rekening met 
de leerstijl van de kinderen.   

  

5. Samenwerken   

Vanaf het begin werken leerkracht, ouders, leerling en AB-er constructief samen.  School en ouders 
hebben een gemeenschappelijk belang: het kind.  

   

6. Doelgericht   

We besteden veel aandacht aan wensen en verwachtingen van alle betrokkenen. We stellen concrete 
en haalbare doelen (‘kleine snelle doelen’).   
Waar willen we aan werken? Hoe en wanneer gaan we dit evalueren?  
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7. Systematisch en transparant (planmatig werken) 
We werken zoveel mogelijk met formulieren en procedures die aansluiten bij het team en de school.   
Dit alles heeft het doel de opbrengsten en de groei van de kinderen te optimaliseren.   

  
Het pedagogische klimaat   

Het pedagogisch klimaat heeft 
constante aandacht. Zowel in de 
groepen als in de werkplekken wordt 
continu aandacht besteed aan de 
sociale ontwikkeling van kinderen. 
Onder andere in de werkplek Theater 
wordt expliciet in het begin van het 
schooljaar gewerkt aan het ‘neerzetten’ 
van de groep en de daarbij horende 
gedragsregels en afspraken staan 
centraal in heel veel activiteiten. In de 
groepen wordt aan kinderen geleerd 
hoe ze respectvol en op een positieve 
manier met elkaar kunnen en moeten 
omgaan.   
Het doel van deze lessen en activiteiten is het scheppen van een positief klimaat in de groep, zodat 
leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot zelfbewuste en zelfstandige personen. Het is de taak van de 
leerkracht om de leerling de gelegenheid te geven zich te kunnen ontwikkelen. De diversiteit in kennis 
en kunde van de leerlingen vraagt dat de leerkracht zijn/haar onderwijs afstemt op deze verschillen 
tussen de leerlingen. 
 
De leerkracht zorgt ervoor dat leerlingen mede-eigenaar zijn van de leeromgeving en zich ook 
verantwoordelijk gaan voelen voor de diverse ruimtes binnen en buiten de school. De leerkracht zorgt voor 
een klimaat waarin leerlingen met (zelf)vertrouwen kunnen werken. Leerkrachten zijn begeleiders en 
hebben hoge verwachtingen van de kinderen en weten hen te stimuleren. De leerkracht handelt zodanig 
dat leerlingen beseffen dat zij zelf medeverantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkeling. De leerkracht 
zorgt voor een goede afwisseling van activiteiten, gericht op kleine groepjes en de grote (gehele) groep.   
 
De communicatie binnen het team is gericht op positieve feedback waarbij individuele groei, 
teamontwikkeling en onderlinge samenwerking voorop staan.  
Op SKOzoK-niveau zijn diverse protocollen beschikbaar waarmee we werken. Deze zijn te vinden op 
skozok.nl onder het kopje ‘Voor ouders’. 
  
Leerkrachtvaardigheden    

Het Directe Instructie-model is een van de manieren om kinderen gericht en gestructureerd aanbod en 
begeleiding te geven. Zeker bij de basisvaardigheden. Wanneer het goed wordt ingezet, zien we 
nadrukkelijk ook betere resultaten en een betere betrokkenheid.   
Het inzicht in de leerlijnen is vergroot bij leerkrachten. Het vasthouden en versterken van deze punten in de 
leerkrachtvaardigheden is belangrijk. We hebben ons vooral gericht op de Ontwikkelperspectieven (OPP). 
Leerkrachten zijn zowel leidend als begeleidend. De begeleidende rol zien we met name op de werkplekken. 
De kijk op onderwijs (de andere basisschool) moet leerkrachten nog meer duidelijk maken welke rol ze 
wanneer moeten nemen. 
 
De groepsplannen zijn de afgelopen jaren zowel qua inhoud als organisatie veranderd. Voor velen is het 
een goede leidraad voor het werk met de kinderen. Ieder kind heeft een OPP, dat telkens wordt 
geëvalueerd en met de ouders wordt besproken.   
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Het gezamenlijk werken (bijv. bouwbreed) gebeurt steeds frequenter. We willen daarmee meer 
gebruikmaken van elkaars expertise en de kennis t.a.v. de leer- en ontwikkellijnen. We zetten 
coöperatieve werkvormen in, wat voor veel kinderen (die graag en vooral handelend bezig willen zijn) een 
motiverende en inspirerende werkvorm kan zijn om verder te komen.   
  
De groepsbesprekingen, gevoerd door de kwaliteitsondersteuner, zijn zowel gericht op het verbinden van 
parallelgroepen als op het hebben van een helikopterview over de heterogene groepen.    
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12.3. Gelukkig gezonde kinderen. Wat kan Jeugdgezondheid betekenen voor u en uw kind?  

  
Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de meeste kinderen vanzelf. Als ouder of 
verzorger gaat u voor het beste voor uw kind, zodat hij of zij kan opgroeien in 
een veilige en stimulerende omgeving.  
Maar kinderen op de basisschool ontwikkelen zich razendsnel. En dat roept ook 
wel eens twijfels, vragen of zorgen op. Dan kan Jeugdgezondheid helpen.   
  
Jeugdgezondheid  

Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost. Het team 
bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent en een medewerker gezondheidsbevordering. 
De jeugdverpleegkundige neemt deel aan de zorgstructuur van de school.  
  
Even praten… 

Mijn dochter in groep 3 is nog niet helemaal zindelijk.  Mijn zoon van 9 vindt het moeilijk om met andere 
kinderen samen te spelen. Zijn die driftbuien van mijn kind normaal en hoe kan ik daar het best mee 
omgaan? Een lastige eter aan tafel… 
Voor dit soort vragen kunt u altijd terecht bij het team Jeugdgezondheid. Praten met een deskundige van 
Jeugdgezondheid biedt vaak nieuwe inzichten en helpt u verder. Zij bieden een luisterend oor, geven hulp, 
advies en informatie die helpt. Als het nodig is verwijzen ze door.  
  
Contactmomenten  

Tijdens de schoolperiode komt uw kind regelmatig in contact met de medewerkers van het team 
Jeugdgezondheid. Zij kijken naar de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van de leerling. Denk 
aan groei, motoriek, leefstijl, spraak en taal, maar ook aan schoolverzuim en gedrag. Misschien heeft u zelf 
vragen? Tijdens het onderzoek kunt u die stellen.   
  
Inentingen  

In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt hij of zij de laatste twee inentingen tegen DTP (Difterie, Tetanus 
en Polio) en BMR (Bof, Mazelen en Rode hond). Meisjes van 12 jaar krijgen ook de vaccinatie tegen HPV 
(baarmoederhalskanker). De GGD verstuurt hiervoor uitnodigingen en vaccineert op een aantal centrale 
locaties in de regio.  
  
De GGD doet meer…  

• De GGD helpt scholen bij projecten over bijv. overgewicht, genotmiddelen, pesten en seksualiteit.    
• Medewerkers van de GGD kijken of de school schoon en veilig is en geven hierbij advies.  
• Zij verzorgen voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen voor ouders, scholen en kinderen.  
• Ze ondersteunen scholen om hoofdluis te voorkomen en te bestrijden.  
• Elke 4 jaar doet de GGD een groot onderzoek naar de gezondheid van alle kinderen van  

0 t/m 11 jaar en van 12 t/m 17 jaar. Met de resultaten van deze onderzoeken kunnen onder andere 
gemeenten en scholen hun beleid en activiteiten ontwikkelen.   
  

Extra informatie 

Betrouwbare en actuele informatie over opgroeien en opvoeden vindt u op de website 
www.informatiediehelpt.nl. De informatie is ontwikkeld door de StichtingOpvoeden.nl in samenwerking 
met wetenschappers en deskundigen uit de praktijk en getoetst door ouders. 
    
Altijd welkom  

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken voor een gezondheidsonderzoek of gesprek? Dan kunt u 
contact opnemen met de sector Jeugdgezondheid:  
   
Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders  

http://www.informatiediehelpt.nl/
http://www.informatiediehelpt.nl/
http://www.ggdbzo.nl/ouders
http://www.ggdbzo.nl/ouders
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Stuur een e-mail naar: mijnkindendeggd@ggdbzo.nl  
Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: 088-0031 414 op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. 
 
Vermeld altijd de voor- en achternaam en geboortedatum van uw kind.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Schoolgids SBO De Zonnewijzer schooljaar 2017-2018 

43                                         

 
12.4. Centrum Jeugd en gezin  
  
Vraagbaak voor ouders, opvoeders, kinderen en jongeren (tot 23 jaar)  
Iedere gemeente heeft een Centrum Jeugd en Gezin. De informatie die u 
hier leest geldt voor alle gemeentes. 
  
Wat is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)?  
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) biedt hulp aan ouders/opvoeders, kinderen en jongeren tot 23 
jaar die vragen hebben over opvoeden en opgroeien.  
Het CJG is een samenwerkingsverband van organisaties die bij het opvoeden en opgroeien van kinderen 
betrokken zijn. Dit betekent dat er veel kennis binnen het CJG beschikbaar is. Iedereen met vragen over 
opvoeden kan bij het CJG terecht. De hulp van het CJG-Valkenswaard is gratis.  
Zie ook www.cjgvalkenswaard.nl   
  
Waarvoor kun je terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)?  

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor kleine en grote vragen over de opvoeding. Zoals een kind 
dat niet wil slapen, luisteren of eten, ruzie met broertjes en zusjes, omgaan met een scheiding, huiswerk, 
(zak)geld, lastige pubers of ouders die in de knel zitten met de combinatie werk en opvoeding.   
Maar ook gezinnen met grotere (of meerdere) problemen waar zij zelf niet meer uitkomen, kunnen zich 
melden bij het CJG voor advies en praktische hulp.   
Een aantal voorbeelden:  

• Mijn dochter van 7 jaar durft niets te ondernemen zonder dat ik er bij ben. Hoe kan ik dat 
afbouwen?  

• Mijn zoontje van 4 jaar kan alleen slapen als ik bij hem kom liggen. Wat kan ik doen om dit op te 
lossen?  

• Mijn dochter wil de hele dag mijn aandacht en anders wordt ze boos. Wat kan ik doen om dit op te 
lossen?  

• Ik heb voortdurend ruzie met mijn zoon van 14. Over huiswerk, zakgeld, etc. Hoe zorg ik ervoor dat 
het thuis weer voor iedereen gezellig wordt?  

  
Meer informatie over de werkwijze, locatie en openingstijden van het CJG?  
Actuele informatie en de nodige contactmogelijkheden:  

•  • Valkenswaard:   www.cjgvalkenswaard.nl  

  • Waalre:    www.cjgwaalre.nl   

  • Bergeijk:    www.cjgbergeijk.nl  

  • Cranendonck:  www.cjgcranendonck.nl   

  • Heeze-Leende:  www.cjgheeze-leende.nl   
    
Vragen per e-mail: cjg@valkenswaard.nl   
  
Telefonische vragen: 040- 2083666 (op werkdagen van 10.00-16.00 uur).  
 
Als u graag persoonlijk contact wilt met iemand van het Centrum voor Jeugd en Gezin, bel dan om een 
afspraak te maken. In overleg wordt een datum en locatie bepaald.  

  
 
 

 
  
  

http://www.cjgvalkenswaard.nl/
http://www.cjgvalkenswaard.nl/
http://www.cjgvalkenswaard.nl/
http://www.cjgvalkenswaard.nl/
http://www.cjgvalkenswaard.nl/
http://www.cjgvalkenswaard.nl/
http://www.cjgwaalre.nl/
http://www.cjgwaalre.nl/
http://www.cjgwaalre.nl/
http://www.cjgwaalre.nl/
http://www.bergeijk.nl/cjg/
http://www.cjgcranendonck.nl/
http://www.cjgcranendonck.nl/
http://www.cjgcranendonck.nl/
http://www.cjgcranendonck.nl/
http://www.cjgheeze-leende.nl/
http://www.cjgheeze-leende.nl/
http://www.cjgheeze-leende.nl/
http://www.cjgheeze-leende.nl/
http://www.cjgheeze-leende.nl/
http://www.cjgheeze-leende.nl/
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12.5. Stichting Leergeld  
  
Stichting Leergeld wil sociale uitsluiting voorkomen door kinderen te stimuleren 
mee te doen met activiteiten op het gebied van sport, cultuur en educatie in het geval dit financieel 
voor hen niet haalbaar blijkt.  
  
Stichting Leergeld Valkenswaard e.o. is opgericht in 2001. Het werkgebied van St. Leergeld Valkenswaard 
omvat de gemeenten Valkenswaard, Bergeijk en Waalre.  
  
Indien u ouder of verzorger bent van een schoolgaand kind in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, dat vanwege 
gebrek aan financiële middelen niet mee kan doen met zijn/haar leeftijdgenootjes, en uw gezinsinkomen 
aantoonbaar lager ligt dan 120% van het sociaal minimum, dan kan Leergeld wellicht iets voor uw kind 
betekenen.  
  
Op www.leergeld.nl/valkenswaard kunt u meer lezen over:   

• Welke kinderen in aanmerking 
komen;  

• Wat er aangevraagd kan worden;  
• Waar u terecht kunt;  
• Doe een aanvraag.  

  
Contact met Stichting Leergeld Valkenswaard  

Postbus 166  
5550 AD Valkenswaard  
E-mailadres: leergeldvalkenswaard@outlook.com  

Telefoonnummer: 06-430 057 35   
Direct bereikbaar dinsdag- en vrijdagmorgen tussen 9.00 en 12.00 uur. Op andere 
momenten kunt u de voicemail inspreken.  

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   

http://www2.leergeld.nl/valkenswaard/welke-kinderen-komen-in-aanmerking/
http://www2.leergeld.nl/valkenswaard/welke-kinderen-komen-in-aanmerking/
http://www2.leergeld.nl/valkenswaard/welke-kinderen-komen-in-aanmerking/
http://www2.leergeld.nl/valkenswaard/wat-kan-aangevraagd-worden/
http://www2.leergeld.nl/valkenswaard/wat-kan-aangevraagd-worden/
http://www2.leergeld.nl/valkenswaard/waar-kunt-u-terecht/
http://www2.leergeld.nl/valkenswaard/waar-kunt-u-terecht/
http://www2.leergeld.nl/valkenswaard/doe-een-aanvraag/
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12.6. Protocol Uitstroom vanuit De Zonnewijzer naar het Voortgezet Onderwijs  
  
Kinderen die het SBO bezoeken zullen op een gegeven moment ook uitstromen naar het voortgezet 
onderwijs.  
Om het moment van uitstromen vast te stellen, wordt de volgende stelregel aangehouden:  

- Leerlingen stromen uit naar het VO na het leerjaar waarin ze 12 jaar geworden zijn (peildatum 01 
oktober). 

  
Uitzonderingssituaties:  

- Kinderen, die 12 jaar zijn, VMBO-potentie hebben, maar nog een (te) laag leerrendement hebben.  
- Kinderen, die 12 jaar zijn, VMBO-potentie hebben, maar nog geen 6 jaar onderwijs hebben genoten 

na groep 2.  
Over deze kinderen worden uitgebreid gesproken. Wat zijn de mogelijkheden en levert een jaar SBO-
verlenging ook de te verwachten meerwaarde op?  
  
Procedure  

- Al bij plaatsing wordt - indien mogelijk - de vermoedelijke uitstroomdatum met de ouders gedeeld.  
- Deze datum wordt opgenomen in het OPP (ontwikkelingsperspectief) van de leerling.  
- Er vindt een notitie plaats bij het betreffende kind in ons digitale leerlingadministratiesysteem 

ParnasSys.  
  
Verder van belang:  

- Kinderen die uitstromen naar het VMBO dienen altijd een Didactische Leeftijd (DL) van 60 te 
hebben.  

- In het schooljaar voorafgaande aan het jaar dat het kind schoolverlater wordt, wordt bekeken wie 
schoolverlater gaat worden. In principe vindt deze aanduiding plaats voor de herfstvakantie in het 
voorlaatste SBO jaar.  
  

Bij de adviesgesprekken tussen ouder(s) en schoolverlatersleerkracht(en) zijn de schoolverlaters in principe 
zelf ook welkom. Ouders bepalen of hun kind hierbij aanwezig is.   
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12.7. Vervanging van leerkrachten bij verlof of ziekte / Wet Werk en Zekerheid  
  
Per 1 juli 2016 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd. Deze wet heeft grote gevolgen voor het  
(primair) onderwijs als het gaat over vervanging van leerkrachten. Voortaan ontstaan er namelijk voor elk 
schoolbestuur - na enkele invalcontracten van tijdelijke leerkrachten (vervangers) - verplichtingen aan deze 
tijdelijke leerkrachten. Dit kan voor de werkgever tot grote financiële risico’s leiden.  
Om de kwaliteit en de continuïteit voor de groepen van de scholen te waarborgen heeft  ons schoolbestuur 
SKOzoK direct gehandeld. Enerzijds is een groot aantal vervangers aan onze organisatie verbonden door 
een contract, waarmee naast de langdurige vervangingen, ook de korte tijdelijke vervangingen kunnen 
worden ingevuld. Daarnaast zal er ook op schoolniveau binnen teams gekeken worden welke 
mogelijkheden er zijn om teamleden zo min mogelijk ‘uit de groep’ te laten zijn en vervangingen door 
collega’s te laten plaatsvinden. Helaas kan het in pieken voorkomen dat dit niet altijd geregeld kan worden. 
Op dat moment kan er een noodmaatregel, zoals het samenvoegen van groepen of het naar huis sturen 
van een groep, aan de orde zijn. We zetten alles op alles om dit zo veel mogelijk te voorkomen.
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Toelatingscriteria SBO de Zonnewijzer 
 

 

Leerlingen komen via een andere school/instelling in aanmerking voor inschrijving bij SBO de 

Zonnewijzer. De Zonnewijzer heeft hiervoor een aanname procedure, die te vinden is in onze 

schoolgids /op onze website (www.sbodezonnewijzer.nl).  

 

 

Leerlingen die op de Zonnewijzer worden toegelaten zijn: 

1. Leerlingen met leerproblemen, die worden veroorzaakt door: 

 Een algehele ontwikkelingsachterstand. Hierbij is sprake van beperkte cognitieve 

vaardigheden. Uit psychodiagnostisch onderzoek blijken beneden gemiddelde 

capaciteiten en een aanmerkelijke achterstand in leervorderingen en 

ontwikkeling. 

 Een disharmonisch ontwikkelingsprofiel. Hierbij is sprake van 

verwerkingsproblemen en/of spraak-taalproblemen en/of visuo-motorische en 

ruimtelijke problemen. Dit uit zich in belemmeringen op meerdere 

ontwikkelingsgebieden en/of werkhoudingsproblemen en (dus) op een 

aanmerkelijke leerachterstand op meerdere gebieden. 

2. Leerlingen met sociaal-emotionele problematiek, met een ontwikkelings- en/of 

leerachterstand. Het gaat dan om leerlingen met: 

 Een achterstand veroorzaakt door matige gedragsstoornissen en/of leerlingen 

met lichte psychiatrische problemen (volgens de DSM V). 

 Werkhoudingsproblemen die het gevolg zijn of lijken samen te hangen met 

matige vormen van neurologisch disfunctioneren (b.v. ADHD, epilepsie) 

 Reactieve emotionele problemen door gevoelens van tekortschieten, die zich 

uiten in een negatief zelfbeeld en negatieve verwachtingen t.a.v. het leren. 

 Diffuse of specifieke problemen in de ontwikkeling van de persoonlijkheid. 

3. Leerlingen met zowel leerproblemen als sociaal-emotionele problemen. 

4. Leerlingen met een SO indicatie. 

Vanuit de basisscholen en de SO-scholen worden ook leerlingen met een SO-indicatie 

toegelaten tot de Zonnewijzer. Bij de afgrenzing naar het SO is allereerst het volgende, 

meer algemene toelatingscriterium van belang: 

 De leerling dient in staat te zijn gedurende een schoolweek binnen een groep van 

12-15 leerlingen in de bovenbouw, en 12-15 leerlingen in de onderbouw, te 

kunnen functioneren op een zodanige wijze dat de veiligheid en 

ontwikkelingskansen van de betreffende leerling en de andere leerlingen 

gewaarborgd worden. 

 

 

In de praktijk blijkt dat de Zonnewijzer in staat is een groep leerlingen met ASS- en ADHD 

problematiek (ook wel aangeduid als cluster 4 problematiek) adequaat te kunnen opvangen.  

De aansturing en ondersteuning van één van de orthopedagogen en onze gedrag specialist is 

o.i. een erg belangrijke voorwaarde voor het kunnen toelaten van deze groep leerlingen. 

Wanneer de problematiek van deze groep leerlingen als ernstig wordt gezien en de leerling niet 

in staat is om in een groep met 12-15 leerlingen door in de onderbouw en 12-15 leerlingen in 

de bovenbouw te functioneren, omdat veiligheid en ontwikkelingskansen van alle leerlingen in 

het geding zijn, is SO geïndiceerd. Een SO indicatie wordt veelal af gegeven in geval van sterk 

internaliserende of externaliserende gedragsuitingen die nader onderzocht dienen te worden om 

te kunnen aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerling.  

 

 

mailto:infosbodezonnewijzer@skozok.nl
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In de praktijk is het mogelijk dat we leerlingen met zeer ernstige problematiek niet kunnen 

plaatsen. 

 

De redenen kunnen zijn: 

-Gebrek aan opnamecapaciteit  

Het is niet mogelijk de leerling in een geschikte groep te plaatsen, vanwege de reeds aanwezige 

problematiek in desbetreffende groep. 

-Verstoring van het leerproces van andere leerlingen 

De verhouding raakt zoek tussen “extra aandacht die deze leerling nodig heeft” en “de aandacht 

voor de overige leerlingen” (die binnen onze school al extra veel aandacht krijgen). 

-Interferentie zorg en onderwijs 

De tijd die besteed wordt aan speciale zorg en behandeling gaat ten koste van de beschikbare 

onderwijstijd. En als medische zorg wordt gevraagd die we als leerkrachten niet verantwoord 

kunnen bieden. Denk o.m. aan medische zaken en kinderen die niet zindelijk zijn. 

-Verstoring van rust en veiligheid 

Bij zeer ernstige gedragsproblemen zijn we niet in staat een veilige leeromgeving voor de 

leerling te scheppen. 

-Ernstige taal/spraakproblemen 

 

In de praktijk is ook gebleken dat de groep ZML-leerlingen (zeer moeilijk lerend) met een laag 

IQ (IQ <50-55) niet matcht met de andere doelgroepen en met onze wijze van werken op de 

Zonnewijzer. 
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PROTOCOL	VEILIG	FYSIEK	INGRIJPEN	
	Wettelijke	grondslag	
In	het	kader	van	de	Wet	Veiligheid	op	School	zijn	scholen	per	1	augustus	2015	verplicht	om	zorg	te	
dragen	voor	een	veilige	school.	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.	Het	protocol	veilig	fysiek	ingrijpen	maakt	deel	uit	van	
het	veiligheidsplan.	
http://docplayer.nl/17305683-De-veilige-school-veiligheidsplan-voor-de-skozok-scholen.html	
	
In	de	Arbowet	van	2007,	artikel	3	lid	2	wordt	gesteld	dat	de	werkgever	verplicht	is	tot	het	voeren	van	
beleid	ter	voorkoming	en	indien	dat	niet	mogelijk	is,	beperking	van	psychosociale	arbeidsbelasting	
(PSA).	Psychosociale	arbeidsbelasting	betreft:	factoren	seksuele	intimidatie,	agressie	en	geweld,	
pesten	en	werkdruk	in	de	arbeidssituatie	die	stress	teweeg	brengen.	Stress	is	een	toestand	die	als	
negatief	ervaren	lichamelijke,	psychische	of	sociale	gevolgen	heeft.		
	
Scholen	moeten	erop	toezien	dat	leerlingen	zichzelf	of	anderen	geen	schade	toebrengen,	vanwege	
de	zorgplicht	van	scholen	voor	leerlingen	die	voortvloeit	uit	o.a.	de	Arbowet,	cao’s	en	het	Burgerlijk	
Wetboek.	Niet	ingrijpen	kan	ook	verwijtbaar	zijn	(Stichting	school	&	Veiligheid).	
	
	Inleiding	
Binnen	SBO	De	Zonnewijzer	zoeken	we	met	de	leerlingen	naar	zelf	inhoud	kunnen	geven	aan	hun	
leven	binnen	een	veilige	onderwijsomgeving.	We	zoeken	samen	naar	manieren	om	met	de	leerlingen	
een	balans	te	vinden	tussen	de	zeggenschap	over	eigen	mogelijkheden,	de	behoefte	aan	zelfbepaling	
én	de	grenzen	die	worden	aan	gegeven	door	de	samenleving	of	omgeving.		
We	noemen	dit	‘zelfregie’	hetgeen	bestaat	uit	autonomie	en	ruimte.	Zelfregie	wordt	bevorderd	door		
‘zelf	keuzes	maken,	ruimte	en	kansen	krijgen	om	initiatieven	te	nemen	en	te	leren’.	Het	betekent	ook	
ruimte	voor	de	eigenheid	van	een	persoon,	ruimte	bieden	aan	het	experimenteren	met	nieuw	gedrag	
en	positieve	ervaringen	opdoen.			
	
Vanuit	het	leren	en	experimenteren	met	nieuw	gedrag	zijn	er	echter	ook	situaties	waarbij	het	kan	
voorkomen	dat	de	leerling	de	controle	over	zichzelf	verliest,	dat	hij	zichzelf,	andere	leerlingen,	
medewerkers	of	zijn	omgeving	schade	toebrengt.	Het	is	in	die	gevallen	de	taak	van	de	medewerkers	
om	bescherming	te	bieden.	Het	gaat	dan	om	situaties	waarbij	het	gedrag	van	een	leerling	een	ernstig	
gevaar	vormt	voor	de	gezondheid	of	veiligheid	van	zichzelf	of	anderen.	Het	gevaar	kan	alleen	door	
onmiddellijk	ingrijpen	worden	voorkomen.	Het	moment	van	handelen	wordt	bepaald	door	de	vraag:	
‘stabiliseert	de	situatie	door	ingrijpen	of	door	niet	ingrijpen’.		
	
Het	fysiek	begrenzen	van	een	leerling	betekent	dat	we	de	leerling	in	zijn	bewegingsvrijheid	beperken.	
Dit	houdt	in	dat	er	sprake	is	van	een	vrijheid	beperkende	maatregel.	Bovendien	gaat	het	bij	de	relatie	
tussen	volwassene	en	leerling	om	een	afhankelijkheidsrelatie	en	dient	bij	al	het	handelen	grote	
zorgvuldigheid	in	acht	genomen	te	worden.	Om	deze	redenen	wil	SBO	De	Zonnewijzer	hierover	
transparant	en	duidelijk	zijn	t.a.v.	fysiek	ingrijpen	bij	leerlingen.	
	
	Voorkomen	van	fysiek	ingrijpen	
Leerlingen	die	moeite	hebben	met	fysieke	impulscontrole,	ondersteunen	we	om	‘zelfregie’	te	
bevorderen.	Dit	doen	we	d.m.v.	programma’s	als	ART	(Agressie	Replacement	Training)	en	Rots	en	
Water.	Eén	van	de	doelen	is	om	de	leerlingen	bewust	te	maken	van	het	feit	dat	emoties	zich	
uitdrukken	in	het	lijf	in	de	vorm	van	spierspanningen.	Dat	is	mogelijk	via	de	psycho-fysieke	
bewegingsvormen	aangeboden	vanuit	het	Rots	en	Water	programma	waarbij	zelfbesef	ontstaat	
vanuit	emotioneel	besef	en	lichaamsbesef	gecombineerd	met	de	cognitieve	benaderingen	vanuit	
ART.		
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Daar	waar	nodig	stelt	de	schoolmedewerker	in	samenspraak	met	ouders	een	signaleringsplan	op	
waarmee	we	van	ongepland	fysiek	ingrijpen	naar	–	zoveel	mogelijk	-	preventie	van	fysiek	ingrijpen	
komen,	zodat	we	samen	met	de	leerling	en	ouders	zoeken	naar	mogelijkheden	om	de	
emotieregulatie	te	bevorderen	en	signalen	vroegtijdig	signaleren	en	we	hierbij	passende	
gedragsalternatieven	kunnen	inoefenen.		
Daar	waar	de	situatie	gepland	fysiek	ingrijpen	vraagt,	worden	alle	betrokkenen	geïnformeerd.	
	
	Fysiek	ingrijpen:	de	overwegingen		
We	spreken	over	functioneel	fysiek	optreden	en	regulerend	fysiek	optreden	1	daar	waar	er	sprake	is	
van	situaties	van	onmiddellijkheid.		
Wij	volgen	de	criteria	voor	de	overwegingen	van	de	landelijke	klachtencommissies:		
	

1. De	medewerker	mag	een	leerling	vasthouden	en	in	bedwang	houden	als	daarvoor	een	
deugdelijk	protocol	bestaat	en	hij/zij	daar	in	overeenstemming	naar	handelt.	De	
medewerker	blijft	altijd	op	persoonlijke	titel	aanspreekbaar.		

2. Het	fysiek	ingrijpen	moet	proportioneel	zijn.	Er	mag	dus	geen	onnodig	geweld	gebruikt	
worden,	maar	slechts	die	mate	die	nodig	is	om	de	situatie	te	herstellen.		

3. Het	fysiek	ingrijpen	moet	subsidiair	zijn.	Fysiek	ingrijpen	mag	alleen	als	er	geen	alternatieven	
meer	zijn.	Alternatieven	genieten	altijd	de	voorkeur.		

	
	Fysiek	ingrijpen:	scholing	en	deskundigheidsbevordering	
De	medewerkers	van	de	SBO	De	Zonnewijzer	worden	geschoold	in	preventie	en	omgang	met	
dreigend	en	destructief	gedrag	(DDG)	waarbij	aandacht	wordt	besteed	aan	het	herkennen,	
voorkomen	en	begeleiden	van	vormen	van	agressie	en	geweld.	Deze	training	is	er	op	gericht	om	
fysiek	ingrijpen	te	voorkomen	of	zo	lang	mogelijk	uit	te	stellen.	Daarnaast	is	er	in	de	training	
aandacht	voor	proportioneel	fysiek	ingrijpen	en	de	daarbij	horende	passende	technieken.	Om	een	
preventieve	gedachtegang	en	een	geroutineerde	techniekbeheersing	(persoonlijke	
veiligheidstechnieken,	toenaderings-	en	beheersingstechnieken)	te	borgen	en	te	onderhouden,	
worden	de	trainingen	minimaal	2	x	per	jaar	gevolgd	door	alle	medewerkers	van	SBO	De	Zonnewijzer.		
	
	Fysiek	ingrijpen:	wanneer	
Onder	fysiek	ingrijpen	wordt	verstaan:	het	ongepland	fysiek	ingrijpen	of	gepland	fysiek	ingrijpen	
(tegenhouden,	verijdelen,	verweren,	transfer)	naar	een	leerling	met	als	doel	hem	te	kalmeren,	tegen	
te	houden	en	weg	te	leiden	van	gevaar.	
	
Wij	zullen	op	SBO	De	Zonnewijzer	in	de	volgende	gevallen	fysiek	ingrijpen:	

1. Wanneer	het	gedrag	van	de	leerling	maakt	dat	de	veiligheid	van	de	leerling	zelf	in	het	geding	
is	of	dreigt	te	raken.	

2. Wanneer	het	gedrag	van	de	leerling	maakt	dat	de	veiligheid	van	medeleerlingen	in	het	
geding	is	of	dreigt	te	raken.	

3. Wanneer	het	gedrag	van	de	leerling	maakt	dat	dat	de	veiligheid	van	medewerkers	in	het	
geding	is	of	dreigt	te	raken.	

4. Wanneer	het	gedrag	van	de	leerling	maakt	dat	de	leerling	schade	toebrengt	of	schade	dreigt	
toe	te	brengen	aan	de	omgeving.			

	
	
                                                
1 functioneel	fysiek	optreden	en	regulerend	fysiek	optreden	daar	waar	wordt	ingegrepen	met	het	oog	op	veiligheid	
			van	de	leerling,	medeleerlingen,	medewerkers	en	de	omgeving.		
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In	al	deze	gevallen	zal	slechts	fysiek	worden	ingegrepen	indien	alle	andere	(niet	fysieke)	pogingen	om	
het	betreffende	gedrag	te	stoppen,	mislukt	zijn.	Fysiek	ingrijpen	is	nooit	een	middel	op	zich.	Er	zijn	
altijd	stappen	aan	voorafgegaan	en	er	zullen	altijd	acties	op	volgen	om	soortgelijke	situaties	in	de	
toekomst	te	voorkomen.		
	
	Fysiek	ingrijpen:	de	leerling	staat	centraal	

o De	medewerkers	sturen	erop	aan	dat	de	leerling	weer	zo	snel	mogelijk	de	regie	kan	nemen.		
o De	medewerkers	bieden	in	de	situatie	de	leerling	een	keuzemogelijkheid	voorafgaande	aan	

het	fysiek	ingrijpen.	
o De	medewerkers	communiceren	over	wat	er	gedaan	wordt,	waarom	ze	dat	gaan	doen	en	

wanneer	ze	daarmee	stoppen.	
o De	medewerkers	begrenzen	de	leerling	die	schade	toebrengt	of	dreigt	toe	te	brengen	aan	

zichzelf,	de	anderen	of	de	omgeving.	
o Een	tweede	medewerker	wordt	–	daar	waar	mogelijk	-		zoveel	mogelijk	gevraagd	te	

ondersteunen	bij	fysiek	ingrijpen.	
	
	Fysiek	ingrijpen:	de	uitgangspunten		

1. Veilig:		
gericht	op	risicobeheersing2,	zonder	pijnprikkels	en	zonder	opzettelijke	beschadiging.	

2. Humaan:		
proportioneel,	zonder	vernedering,	transparant	en	op	maat.	

3. Deskundig:		
met	geroutineerde	techniekbeheersing,	met	zoveel	mogelijk	resultaat,	een	minimum	aan	
kracht	en	volgens	het	subsidiariteitsprincipe.	

4. Als	laatste	optie:	
wanneer	alle	andere	methoden	onderzocht	en	niet	effectief	gebleken	zijn.	

5. Voor	zo’n	kort	mogelijke	duur.	
	
	Vervolg	na	het	fysiek	ingrijpen	

1. Na	een	incident	waarbij	er	sprake	is	geweest	van	ongepland	fysiek	ingrijpen	of	gepland	fysiek	
ingrijpen	(tegenhouden,	verijdelen,	verweren,	transfer)	wordt	door	de	betrokken	
medewerker	een	schriftelijk	verslag	gemaakt	in	het	leerlingdossier		
(incidentregistratieformulier).	

2. Het	verslag	wordt	met	de	ouders/	verzorgers	besproken	en	voor	‘gezien’	ondertekend.	
3. De	betrokken	medewerker	en	de	directie	ondertekenen	dit	verslag	eveneens.	
4. Monitoring,	nazorg	en	ondersteuning	richting	medewerker,	leerling,	medeleerlingen	en	

ouders	wordt	geboden	door	de	directie.		
5. Mocht	er	–	ondanks	alle	genomen	maatregelen	-	geen	gedragsverbetering	optreden	bij	de	

leerling	en	blijft	er	sprake	van	herhaling	van	dreiging,	treedt	het	protocol	‘Time	out,	schorsen	
en	verwijderen’	in	werking.	

	
	Aanvullende	opmerkingen	
Bij	het	opstellen	van	dit	protocol	is	gebruik	gemaakt	van	informatie	vanuit	Stichting	School	&	
Veiligheid	en	Handreiking	veilig	fysiek	ingrijpen	(GGZ	Nederland).		
	
Begrippenkader	
Tegenhouden:		 een	leerlingen	tegenhouden	die	zichzelf	iets	wil	aandoen	(snijden,	stoten,		
	 	 springen),	die	een	derde	iets	wil	aandoen	of	die	wil	ontsnappen	terwijl	dat		
	 	 gevaarlijk	is	voor	de	leerling	of	voor	anderen.		
Verijdelen:	 leerlingen	uit	elkaar	halen	die	aan	het	vechten	zijn.	

                                                
2 Zodra	er	gegronde	reden	bestaat	dat	een	medewerker	of	het	team	de	situatie	niet	meester	is	of	wanneer	sprake	is	van	
slag-,	stoot-	of	steekwapens	wordt	assistentie	ingeroepen	van	deskundige	collega’s	of	politie. 
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Verweren:		 de	medewerker	die	zichzelf	beschermt	tegen	een	leerling	die	aanvalt.	
Transfer:		 een	leerling	die	licht	of	intensief	verzet	toont	uit	een	ruimte	halen,	naar	een	ruimte		
	 	 begeleiden	alleen	daar	waar	de	omgeving/	de	materialen	in	de	omgeving	een	gevaar		
	 	 vormen	voor	de	betreffende	leerling.		
	
 



 

 

Incidentmeldingsformulier SBO De Zonnewijzer 
 
 
Gegevens	ten	behoeve	van	de	schriftelijke,	interne	registratie	van	agressie	en/of	geweld.	
	
	 	 	 	 	 	
Datum	en	tijdstip	incident:		 …………………………………………………………………................................................	
	
Plaats	van	het	incident:		 	 …………………………………………………………………................................................	
	
__________________________________________________________________________________________	
	 	 	 	 	 	 	 Betrokkenen	
	
Naam	leerling/	ouder:	 	 	 …….…………………………………………………………………….....................…	
	
Naam	schoolmedewerker:		 	 …………………………………………………...........................................…....	
	
				Functie	schoolmedewerker:		 	 ......................................................................................................	
	
Naam	getroffene:	 	 	 ….……………………………………………………………….................................	
	
				Functie	getroffene:	 	 	 ......................................................................................................	
	
__________________________________________________________________________________________	
	 	 	 	 	 	 	 Toelichting	
	
	 Seksuele	intimidatie	 	 ....................................................................................		 	

	
Verbale	agressie	 	 	 ....................................................................................	
	
Bedreigingen	 	 	 ....................................................................................	
	
Fysiek	geweld	 	 	 ....................................................................................	
	
Geweld	gericht	op	objecten		 ....................................................................................	
	
Geweld	gericht	op	zichzelf	 ....................................................................................	

												
	 Anders	nl.	 	 	 ....................................................................................	
	
__________________________________________________________________________________________	
	Incident	beschrijving:		
	
..................................................................................................................................................................................	
	
..................................................................................................................................................................................	
	
..................................................................................................................................................................................	
	
..................................................................................................................................................................................	
	
..................................................................................................................................................................................	
	
Suggesties	voor	preventie:	
..................................................................................................................................................................................	
	
..................................................................................................................................................................................	



 

 

	 	 	 	 	 Toelichting	
	
Schade:	 	 	 	 	 	 	 	 	 Kosten:	
	

Materieel	 	…………………………………………..............…..	 	 €………………..	
	

Fysiek	letsel	 	……………………………………………................	 	 €………………..	
	

Psych.	letsel		 	……………………………………………................	 	 	 	
	

Anders	nl.	 	……………………………………………................	 	 €………………..	
	
__________________________________________________________________________________________	
	
Afhandeling:	
	
	 Ouders	gesproken			 	 Datum:	................................	Tijdstip.........................................		
	
	 Directie	ingelicht		 	 Datum:	................................	Tijdstip.........................................	
	
	 Politie	ingeschakeld	 	 Datum:	................................	Tijdstip.........................................	
	

	 	 	 	 aangifte	gedaan:			 ja	/	nee*	
	

Melding	arbeidsinspectie	 	 ernstig	ongeval:	 	 ja	/	nee*		(indien	ja,	invullen	en	opsturen		
																																																																																																																																ongevallen	meldingsformulier		
																																																																																																																																Arbeidsinspectie)	

	
Behoefte	aan	psychische	opvang	of	nazorg:		 	 ja	/	nee*	
	
																																																															voor:	.........................................................................................	

	 	
	
	

Aankruisen	wanneer	het	van	toepassing	is	
					
					*	 Omcirkel	wat	van	toepassing	is	
	
	..........				Invullen	waar	van	toepassing	is	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
__________________________________________________________________________________________	
	
	
	
Formulier	ingevuld	door:	...............................Datum	....................................Tijdstip..............................................	
	
	
 


