Openbare basisschool Ekenrooi

Schoolgids 2018-2019
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Voorwoord

De basisschool is een stukje van je leven. Voor
de kinderen, maar ook voor u als ouder of
verzorger.
In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind toe
aan de zorg van de juffen en de meesters van de
basisschool. Een basisschool kies je dan ook met
zorg.
In deze nieuwe schoolgids 2018-2019 geven we
de belangrijkste informatie van onze school op
een overzichtelijke manier weer. Daarnaast
willen wij u een indruk geven over hoe wij met
veel enthousiasme kwalitatief goed
onderwijs verzorgen voor de kinderen uit deze
regio.
Onze schoolgids is bedoeld voor ouders die nu
kinderen op onze school hebben én voor ouders
van toekomstige leerlingen. Aan wie al kinderen
op school hebben, leggen wij in deze gids
verantwoording af over onze manier van
werken en de resultaten die we willen bereiken.
Daarnaast leggen wij aan ouders uit wat zij
mogen verwachten als hun kind een leerling van
onze school wordt.

In deze schoolgids vindt u informatie over:
• De opzet van het onderwijs
•
De zorg voor de kinderen
• Wat ouders en kinderen van de school
mogen verwachten
• Wat OBS Ekenrooi van de ouders en
kinderen mag verwachten
• Praktische zaken

Het team, de oudervereniging, de
medezeggenschapsraad en het bestuur van OBS
Ekenrooi hopen dat u de schoolgids met
belangstelling en plezier zult lezen.
Deze schoolgids is goedgekeurd door de
medezeggenschapsraad.
Vriendelijke groet,
Chrissy van de Kruijs
Locatiedirecteur OBS Ekenrooi
Maximiliaanlaan 1
5583 XG Waalre

Nieuwe ouders kunnen met behulp van deze
gids beoordelen of OBS Ekenrooi de school is
die het meest bij hen en hun kind past. Wij
nodigen ouders die de school nog niet kennen
graag uit voor een persoonlijk gesprek en een
rondleiding.
Dit kan tijdens schooltijd, zodat u naast een
persoonlijk gesprek tevens kennis kunt maken
met de dagelijkse praktijk.
U bent van harte welkom!
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OBS Ekenrooi

OBS Ekenrooi is een openbare basisschool voor
basisonderwijs in Waalre. Samen met 13 andere
scholen maakt zij deel uit van stichting De Kempen,
organisatie voor openbaar en algemeen
toegankelijk onderwijs (kortweg: RBOB De
Kempen).
Deze 14 scholen worden gestuurd door de
volgende missie:
Openbaar basisonderwijs De Kempen:
• de beste basis voor een leven lang leren
• de school waar je elkaar ontmoet
• de school die je raakt
• de school met dynamiek

Voor het schooljaar 2018-2019 telt de school
ongeveer 200 leerlingen die verdeeld zijn over 8
groepen, waaronder 2 kleutergroepen. Het aantal
leerlingen in de kleutergroepen neemt in de loop
van het schooljaar toe.
Het team bestaat uit 21 personen. Er is een
locatiedirecteur, ondersteund door twee
bouwcoördinatoren. Er is een
kwaliteitsondersteuner en diverse specialisten op
het gebied van rekenen, taal, ICT en meer- en
hoogbegaafdheid.
Vier dagen per week is er een conciërge werkzaam.
Samen met kinderopvang Kinderstad bieden we
opvang van kinderen van 0 tot 13 jaar.

Het bestuur
RBOB De Kempen is een professionele organisatie
van 14 scholen voor openbaar primair onderwijs.
Iedere school daarvan is toegankelijk voor alle
mensen ongeacht maatschappelijke, religieuze of
culturele achtergrond, met aandacht voor respect
en actieve tolerantie:
’NIET APART MAAR SAMEN’
De organisatie is zodanig ingericht dat deze in staat
is flexibel in te spelen op veranderingen van de
omgeving. Betrokkenheid van alle geledingen, ieder
in zijn eigen verantwoordelijkheid en rol, is
daarvoor onontbeerlijk. RBOB de Kempen stuurt op
hoofdlijnen. De 14 scholen behouden zoveel
mogelijk hun eigen karakter waarbij samenwerken
en van elkaar leren gestimuleerd wordt.
De 14 scholen van RBOB De Kempen zijn verdeeld
in 3 clusters van 4 of 5 scholen. Aan het hoofd van
elk cluster staat een clusterdirecteur. Met de
algemeen directeur/ bestuurder vormen zij het
managementteam.

Algemeen directeur/bestuurder
Jacqueline van Erp
Het bestuur zetelt aan:
Provinciale weg 74
55043 HJ Veldhoven
Tel 040-2301560
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Waar de school voor staat.

Missie
Op OBS Ekenrooi werken leerlingen, leerkrachten
en ouders elke dag samen in een veilige en open
omgeving aan de brede ontwikkeling van onze
leerlingen. Met brede ontwikkeling bedoelen we:
leren met hoofd, hart en handen. We bieden
onze leerlingen de mogelijkheid talenten te
ontplooien en te ontwikkelen tot zelfstandige,
tevreden en kritisch denkende jonge mensen.
Visie
OBS Ekenrooi is een TOP school. Wij gaan voor:
Talentontplooiing.
Talenten van onze leerlingen komen tot hun
recht en ontwikkelen zich. Ieder kind groeit en
leert elke dag. We leren, denken, voelen,
bewegen en creëren.
Ouderbetrokkenheid.
In een actief partnerschap met de ouders zijn we
samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling
van de kinderen.
Passie.
Zonder passie en plezier geen prestatie!
Op OBS Ekenrooi zijn we:
Verantwoordelijk; we nemen en geven
verantwoordelijkheid en leggen verantwoording
af.
Betrokken; we hebben interesse in elkaar en we
willen ons ontwikkelen.
Respectvol; leerlingen en medewerkers zijn
respectvol en zorgzaam voor zichzelf, hun
omgeving en elkaar.
Bevlogen; met bezieling en enthousiasme
werken we samen.
Identiteit
OBS Ekenrooi werkt vanuit de basisgedachte van
het openbaar onderwijs ‘niet apart, maar
samen!’ Op school leren de kinderen daarom
begrip en waardering voor elkaar te hebben in
een sfeer en omgeving waar alle kinderen zich
thuis voelen, ongeacht godsdienst of
levensovertuiging, levensbeschouwing of sociale
herkomst. Aandacht en respect voor onze
multiculturele en veelzijdige samenleving horen
daar ook bij. Centraal staat dat de kinderen en
leerkrachten met wederzijds respect en een
grote mate van tolerantie met elkaar om (leren)

gaan. We willen een school zijn die actief
pluriform is. Dit betekent dat we kinderen actief
laten kennis maken met de verschillende
wereldgodsdiensten en culturen.

Pluspunten van onze school
• OBS Ekenrooi is een school waarin kinderen
in een veilige schoolomgeving leren om
elkaar te accepteren en te waarderen. Er
wordt structureel gewerkt aan het opdoen
van normen en waarden. ‘Onderwijs met
een hrt’.
• Uitgangspunt is dat er zoveel mogelijk
ontwikkelingsgericht wordt gewerkt. Dit
betekent dat er gewerkt wordt met
opdrachten die een betekenis voor de
kinderen hebben. We zorgen ervoor dat
kinderen betrokken zijn bij datgene dat ze
leren. Er worden heldere doelen gesteld. De
leerkracht heeft hierin een duidelijke
bemiddelende rol.
• Het verwerven van kennis staat centraal. Er
wordt opbrengstgericht gewerkt. Daarnaast
is er veel aandacht voor sociaal emotionele,
lichamelijke en creatieve ontwikkeling.
• Er is een structuur voor het omgaan met
verschillen binnen de groep. Het onderwijs
wordt zoveel mogelijk afgestemd op de
onderwijsbehoeften van het kind.
• Zelfstandigheid van de kinderen vinden wij
belangrijk. Kinderen doen zelf wat ze
kunnen. Kinderen leren
verantwoordelijkheid te dragen en af te
leggen.
• Er is veel ruimte voor ouders om betrokken
te zijn bij de school. Ouders mogen altijd hun
kind ’s morgens in de klas brengen. Er zijn
jaarlijks twee kijkavonden. Er worden
optredens voor ouders georganiseerd (de
beroemde Plankenkoorts). Er zijn reguliere
oudergesprekken, met daarnaast
mogelijkheid om de leerkracht tussendoor te
spreken.
• Er is een goede flexibel inzetbare
overblijfvoorziening in de school.
• Buitenschoolse opvang is in de Brede School
aanwezig.
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Kenmerkende activiteiten van OBS
Ekenrooi.

Ontwikkelingsgericht werken
In de onderbouw van OBS Ekenrooi wordt
gewerkt volgens het concept van
ontwikkelingsgericht werken. Dit is afgeleid van
het concept van basisontwikkeling.
Ontwikkelingsgericht werken is een
onderwijsmodel dat bij steeds in ontwikkeling is
In het model basisontwikkeling onderscheiden
we een vijftal kernactiviteiten die in principe
ontwikkeling bevorderend zijn:
• Spelactiviteiten
• Gespreksactiviteiten
• Constructieve activiteiten
• Les- en schrijfactiviteiten
• Wiskundige activiteiten
Veilige omgeving:
In alle groepen wordt, aangepast aan de
leeftijdsfase waarin het kind zich bevindt, ruim
aandacht besteed aan normen en waarden,
sociale redzaamheid en sociale vaardigheden.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode
‘Leefstijl’. Met deze methode wordt er op een
structurele wijze wekelijks aandacht geschonken
aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van
kinderen. Er wordt gewerkt aan het vergroten
van het zelfbewustzijn, het zelfvertrouwen,
eigenwaarde, het respect voor anderen, het
respect voor een andere mening en het respect
voor andermans eigendommen.
Plankenkoorts
Op onze school hebben we regelmatig
uitvoeringen, de zogeheten ‘Plankenkoorts’. De
kinderen leren om zich te presenteren op een
podium. De kinderen verzorgen een gevarieerd
programma met zang, dans, toneel en muziek.
Als het programma en het aantal zitplaatsen het
toe laat is deze uitvoering ook toegankelijk voor
(groot-)ouders. Broertjes/zusjes vanaf de leeftijd
van 3 jaar zijn welkom. De Plankenkoorts vindt
altijd plaats op vrijdagmiddagen van 13.45 15.00 uur.

Creatieve vorming
Muziek, dans, drama, tekenen, schilderen en
handenarbeid komen aan bod tijdens creatieve
middagen en in speciale lessen. Vaak met
schitterende eindresultaten die mee naar huis
komen of die aan de muren op school terug te
vinden zijn.
De creatieve vakken worden aangeboden in
circuitvorm. Met deze vorm willen we graag:
• Autonomie van kinderen vergroten
• Zelfvertrouwen opbouwen
• Respect voor kinderen en hun keuzes
hebben
• Leren en spelen
• Ruimte voor andersoortige verwerking van
de lesstof
Kijkavonden
Tijdens het schooljaar hebben wij twee keer per
jaar een kijkavond. Deze kijkavonden zijn telkens
van 17.30 uur tot 18.30 uur. Tijdens de
kijkavonden mogen de kinderen hun ouders
rondleiden op school. In de groepen 3 t/m 8
kunnen de kinderen zelf hun eigen werkjes en
schriften tonen. Ook opa’s en oma’s zijn
natuurlijk van harte welkom! In de
kleutergroepen kunnen de ouders ook de
(ontwikkelings-)materialen nader bekijken.
Overige kenmerkende activiteiten
• Sinterklaasviering
• Winterviering
• Carnavalsviering
• Lenteviering
• Koningsspelen
• Meester- en juffendag
• Schoolfeest
• Schoolkamp groep 8
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4.1 Groepsindeling
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De organisatie van de school.

Groep

Leerkrachten

Kleutergroep 1 (Happies)

Linda Koppe en Mariëlle Koppens

Kleutergroep 2 (Gompies)

Joyce Geelen en Trudy van Casteren

Groep 3

Sjak Stofmeel en Leonie Pouleijn
Dominique Hendriks/Lidwien Engelbert (onderwijsassistent)

Groep 4

Marijke Timmermans en Trudy van Casteren
Dominique Hendriks/Lidwien Engelbert (onderwijsassistent)

Groep 5

Tamara Caris
Bente van Roosmalen (lio- stagiaire)

Groep 6

Marianne van de Heuvel en Helene Gehoel

Groep 7

Esther Buelens en Leonie Pouleijn

Groep 8

Ilse van der Sanden en Esther Buelens

8
8

4. 2 Schooltijden groepen 1 t/m 8:
Maandag

8.30
13.00

-

4.3 Vakantierooster en vrije dagen
12.00 uur
15.00 uur

Vakantierooster

De 8.30
organisatie
van de school.
12.00 uur

Herfstvakantie 15 t/m 19 oktober 2018

Dinsdag

13.00

-

15.00 uur

Woensdag 8.30

-

12.30 uur

Donderdag 8.30
13.00

-

12.00 uur
15.00 uur

Vrijdag

-

12.00 uur
15.00 uur

Kerstvakantie 24 december 2017 t/m 4 januari 2019
Carnavalsvakantie 4 t/m 8 maarti 2019

8.30
13.00

Vanaf 8.20 uur gaan de deuren open en kunnen
kinderen en ouders naar binnen.
Continurooster
Op de laatste schooldag voor een vakantie of lang
weekend wordt er met een continurooster
gewerkt. De kinderen blijven dan allemaal op
school eten samen met de leerkracht. Om 13.30
uur is de school uit en begint de vakantie.

2e Paasdag 21 april 2019
Meivakantie 22 april t/m 3 mei 2019

4.4 Lichamelijke opvoeding

4.5 Verjaardagen en gezonde traktaties

De kleuters krijgen gymles in de speelzaal van de
school.
De overige groepen krijgen gymles in sporthal: “ De
Pracht”.
Iedere dinsdag hebben de kinderen een materiaalles
en op vrijdag hebben de kinderen een spelles.
Als het weer het toelaat, is de onderbouw buiten te
vinden. De kinderen kunnen daar klimmen, hollen,
fietsen en nog veel meer.

Een verjaardag is voor elk kind een groot feest dat ook
op school in de groep gevierd mag worden. Een
verjaardag wordt in de groepen 1 t/m 4 aan het begin
van de ochtend gevierd en ouders zijn van harte
welkom. In de groepen 5 t/m 8 wordt vlak voor of vlak
na de ochtendpauze de jarige in het zonnetje gezet.
Elk kind mag trakteren, maar we vragen de ouders om
een kleine verantwoorde, gezonde traktatie.
In de bibliotheek en bij het Voorlichtingsbureau voor
Voeding zijn leuke suggesties verkrijgbaar.
Ook verzoeken wij de ouders de grootte van de
traktatie te beperken en ook met kinderen met een
voedselallergie rekening te houden. De
groepsleerkracht of het kind zelf weet alternatieven te
noemen. Het is niet de bedoeling dat er meerdere
traktaties of cadeautjes worden uitgedeeld. Wij stellen
het zeer op prijs als uitnodigingen voor feestjes niet op
school uitgedeeld worden. Hiermee worden
teleurstellingen bij niet-uitgenodigde kinderen
voorkomen.

Hemelvaart 30 en 31 mei 2019
2e Pinksterdag 10 juni 2019
Zomervakantie vanaf 8 juli 2019

Studiedagen
4 september
7 november
6 december
21 januari
8 februari

11 maart
3 juni

Kleutervrije vrijdagen
24 augustus

1 februari

14 september
28 september

22 februari
22 maart

12 oktober
12 april
2 november
10 mei
16 november
24 mei
30 november
21 juni
18 januari
28 juni
De kleuters zijn vrij van 3 juni t/m 7 juni

Gymkleding
Voor de kleuters zijn eenvoudige gymschoenen zonder
veters, maar met elastiek of klittenband en voorzien
van hun naam, gewenst. Gymkleding is niet nodig.
Gymkleding voor de groepen 3 t/m 8: sportbroek & Tshirt of gympak, gym-/sportschoenen met schone
zolen, die geen zwarte strepen achterlaten op de
vloer.
Voor de groepen 4 t/m 8 is douchen verplicht. Voor
groep 3 geldt later in het jaar handen en gezicht
wassen. Wij adviseren om alle spullen goed te merken.
Handdoek (evt. badslippers en douchemuts:
wintermaanden!)
Groep 1/2 gaat volgens een wisselend rooster naar de
speelzaal of naar buiten. Bij de gymlessen voor groep
1/2 worden de volgende lessen afwisselend
aangeboden:
• Lessen met toestellen
• Spellessen
• Vrije bewegingslessen
• Dansactiviteiten.

4.6 Gezond Tussendoortje
’s Morgens hebben de kinderen een korte pauze. In
die pauze krijgen de kinderen de gelegenheid om iets
te eten en te drinken. Als school promoten we fruit en
stellen het zeer op prijs als u dit mee geeft. Het
tussendoortje mag geen snoep zijn, maar evt.
incidenteel rijstwafel, “Liga” of ontbijtkoek en het
liefst “hapklaar” verpakt. Ook het drinken moet goed
verpakt zijn in goed afgesloten bekers. Voor de
kleuters wordt geadviseerd om alle verpakking te
voorzien van de naam.
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4. 7 Methodes
Vak

Methode

Groep

Alle onderdelen
Aanvankelijk lezen

Kleuterplein
Veilig leren lezen 3

Kleuters
3

Voortgezet technisch lezen

Lekker lezen

4 t/m 8

Begrijpend lezen

Nieuwsbegrip

4 t/m 8

Taal

Taal actief

4 t/m 8

Spelling
Schrijven

Staal Spelling
Pennenstreken

4 t/m 8
3 t/m 8

Rekenen

Alles telt

3 t/m 8

Engels

Groove me

7–8

Biologie

Natuurzaken

5 t/m 8

Aardrijkskunde

Wereldzaken

5 t/m 8

Geschiedenis

Tijdzaken

5 t/m 8

Verkeer

Let’s go!

1 t/m 8

Gezond gedrag

Leefstijl

1 t/m 8

Lichamelijke opvoeding

Bewegingsonderwijs in het
speellokaal
Basislessen
bewegingsonderwijs
Uit de kunst

1-2

De organisatie van de school.

Creatieve vorming

4.8 Hoofdluiscontrole

4.9 Huiswerk

Iedere maandag na een vakantie worden alle
kinderen op hoofdluis gecontroleerd door een
vaste groep ouders. De luizenpluisouders zijn
uitvoerig op de hoogte gebracht m.b.t. herkenning
en behandeling. Als er bij uw kind luizen of
neetjes worden geconstateerd krijgt u een
persoonlijke mail, aangevuld met tips over de
behandelwijze en hoe om te gaan met kleding,
speel- en beddengoed e.d. Alle andere ouders van
de leerlingen uit de groep krijgen een mail met de
algemene mededeling dat er luizen zijn
geconstateerd.
Na een paar dagen controleren wij de kinderen
weer. Wij verwachten dat de ouders goed
behandelen en regelmatig controleren.
Het heeft geen zin uw kind preventief te
behandelen met een hoofdluismiddel.

In groep 4 worden de tafels bij het rekenen
aangeleerd en die kunnen de kinderen thuis
spelenderwijs oefenen. Om kinderen er op voor te
bereiden dat er soms na schooltijd nog voor
school gewerkt moet worden, beginnen we in
groep 5 met het geven van een klein beetje
huiswerk, bijvoorbeeld voor de leeskring, of voor
rekenen (tafels).
In de daaropvolgende groepen worden de
omvang en de onderwerpen uitgebreid.
De mate van zelfstandigheid van het kind speelt
een belangrijke rol bij het uitvoeren van de
opdrachten thuis.
Het kan voorkomen, dat kinderen individueel
opdrachten mee naar huis krijgen, maar dit wordt
altijd vooraf met de ouders besproken.

3 t/m 8

Leren leren:
Het team van OBS Ekenrooi heeft zich
geprofessionaliseerd in het ‘Leren leren”.
Er is een doorgaande lijn voor de volgende
onderdelen:
• Taakaanpak
• Zelfstandig (door)werken
• Samenwerken
• Uitgestelde aandacht
• Reflecteren
We stimuleren kinderen zoveel mogelijk zelfstandig
aan de slag te gaan, waardoor het kind leert om
verantwoordelijkheid te dragen, het werk te plannen
en in te delen en beslissingen te nemen. Zelfstandig
werken vraagt van kinderen dat ze elkaar onderling
helpen, dat ze zich houden aan gemaakte afspraken
en dat ze rekening met elkaar houden.
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5

De zorg voor de kinderen.

5.1. Kennismaken met de school
Een aantal weken voordat een kind 4 jaar wordt,
krijgt hij/zij van de school een uitnodiging om
kennis te komen maken en een aantal dagdelen
te komen “oefenen”. De eerste officiële
schooldag is de eerstvolgende schooldag nadat
het kind 4 jaar is geworden. Indien gewenst kan
dit ook een dag later zijn, zodat het kind uitgerust
kan beginnen.
5.2 Werkwijze kleutergroepen
Kinderen die net vier jaar zijn geworden en op
school komen, hebben al hun aandacht en
energie nodig om te wennen. Wennen aan de
nieuwe, grote groep kinderen met alle regels en
afspraken. Wennen aan de leerkrachten, het
lokaal, het gebouw en de materialen. Na enige
tijd, die voor ieder kind anders kan zijn, merken
we dat het kind gewend is: zich thuis voelt, de
weg weet, zijn draai gevonden heeft en kan
meedoen met de groep.
In de kleuterbouw is het stimuleren van de
ontwikkeling van het kind door spel het
belangrijkste facet. We noemen dit spelend
leren. De leerkracht gaat in op de verhalen en
activiteiten waar het kind mee komt, draagt zelf
diverse thema’s en activiteiten aan, stimuleert,
observeert en volgt het kind in zijn ontwikkeling,
terwijl het kind vooral speelt. Sociaalemotionele, motorische, creatieve en cognitieve
ontwikkelingen worden gestimuleerd en gevolgd.
In de kleutergroepen wordt ook een basis gelegd
voor het zelfstandig werken. Een hulpmiddel is
dan het werken met ‘uitgestelde aandacht’, dat
wil zeggen een aantal keren per week mogen de
kinderen geen hulp vragen aan de leerkracht in
de tijd dat zij aan het ‘werk’ zijn. Dat zijn
natuurlijk ook de momenten waarop de kinderen
door het samenspel bij de activiteiten elkaar
kunnen en mogen helpen.
De thema’s die in de kleutergroepen aan bod
komen, komen ook terug in het buitenspel van
de kleuters. Wat binnen geleerd en gedaan
wordt, kan buiten worden uitvergroot:
bijvoorbeeld niet tekenen in een klein vlak, maar

op een veel groter vlak. Daarvoor krijgen
kinderen buiten de ruimte. Bovendien zorgt
‘buiten’ voor een rijke, natuurlijke leeromgeving
die bij kinderen enorm tot de verbeelding
spreekt.
Vanuit de kring worden de activiteiten besproken
en vandaaruit kunnen de kinderen kiezen. De
kinderen werken o.a. in ‘hoeken’ aan deze
activiteiten.
Zo is er een bouwhoek, huishoek, luisterhoek en
een computerhoek. Andere activiteiten zoals de
zand- & watertafel, tekenen, knutselen, verven
en het werken met ontwikkelingsmaterialen (o.a.
puzzels, lotto’s) vinden plaats in en bij het
groepslokaal.
5.3 Huisbezoek
In de kleuterperiode komt een van de
kleuterleerkrachten op huisbezoek. De leerkracht
maakt hiervoor een afspraak met u als
ouders/verzorger en kan zo kennis maken met de
eigen leefomgeving van het kind.
5.4 De kwaliteit van het onderwijs
Hoe kun je weten wat de kwaliteit van de school
is? De kwaliteit van een school valt niet alleen af
te meten aan de resultaten van bijvoorbeeld de
Cito-toetsen. Immers ieder jaar wisselt de totale
groep leerlingen. Wij zijn van mening dat een
kwalitatief goede school een school is, die op
zoveel mogelijk gebieden uit elk individueel kind
haalt wat er in zit en vervolgens betrouwbare
adviezen geeft voor de volgende stap. Ook is het
kritisch blijven volgen van het eigen handelen
van belang. In het schoolplan wordt voor 4 jaar
vastgelegd waar de school aan wil werken en
welke doelen het wil bereiken. Elk jaar wordt
met het team een schoolontwikkelingsplan
opgesteld voor een jaar. Aan het eind van het
schooljaar wordt gekeken of de gestelde doelen
zijn behaald en welke doelen nog aandacht
behoeven. In de nieuwsbrief van de school wordt
u hierover geïnformeerd.
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5.5 Plusgroep

5.7 PO De Kempen

Kinderen die bij rekenen, taal of spelling meer
aankunnen, krijgen een aangepast aanbod. De
lesstof wordt ‘gecompact’, waardoor er tijd de
leerling tijd over heeft voor
verdiepingsopdrachten. Ouders van
desbetreffende leerlingen worden hier altijd van
op de hoogte gebracht.

Met ingang van 1 augustus 2014 is Passend
Onderwijs van start gegaan en houden de huidige
samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar
School op te bestaan. Dit houdt in dat ons
schoolbestuur nu deel uitmaakt van een nieuw
samenwerkingsverband Passend Onderwijs met
de naam PO De Kempen. In dit nieuwe
samenwerkingsverband participeren 6
schoolbesturen voor primair onderwijs met in
totaal 77 basisscholen en 3 scholen voor speciaal
basisonderwijs en 3 scholen voor speciaal
onderwijs binnen de regio. Niet alle
schoolbesturen voor speciaal onderwijs zijn
wettelijk deel van het nieuwe
samenwerkingsverband. Alleen scholen voor
langdurig zieke leerlingen, zeer moeilijk lerende
leerlingen, leerlingen met een lichamelijke
beperking en leerlingen met gedragsproblemen
en/of psychiatrische stoornissen doen in het
samenwerkingsverband mee. Met de
schoolbesturen speciaal onderwijs voor blinde en
slechtziende en dove en slechthorende en
spraak/taalgebrekkige leerlingen zijn
samenwerkingsafspraken gemaakt.
Passend onderwijs is er voor alle leerlingen. In de
praktijk gaat het vooral om leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuning
kan nodig zijn vanwege een verstandelijke
beperking , een chronische ziekte of bijvoorbeeld
gedrags- of leerproblemen. Maar ook
hoogbegaafdheid kan aanleiding zijn om extra
ondersteuning te organiseren.
De nieuwe Wet Passend Onderwijs schrijft
enerzijds een aantal zaken voor die het nieuwe
samenwerkingsverband moet regelen, anderzijds
geeft de wet vrijheden om op lokaal niveau zelf
beleid te maken. Dit beleid wordt gemaakt door
het bestuur van het samenwerkingsverband dat
bestaat uit een vertegenwoordiging van alle
deelnemende schoolbesturen. De schoolbesturen
die in het samenwerkingsverband samenwerken
krijgen van het ministerie van OC&W geld om het
onderwijs te regelen voor leerlingen die deze extra
ondersteuning nodig hebben. Hiertoe maken de
schoolbesturen gezamenlijk een
ondersteuningsplan dat moet garanderen dat
iedere leerling een passend onderwijsaanbod
krijgt.

De organisatie van de school.

5.6 De ondersteuningsdeskundige
De ondersteuningscoördinator, voorheen intern
begeleider, coördineert de zorg op groepsniveau
en individueel niveau.
Door observaties en groepsbesprekingen houdt de
kwaliteitsondersteuner overzicht op de groep en
de kinderen. Tijdens de groepsbesprekingen wordt
de voortgang van de groep op de diverse
vakgebieden en de sociaal-emotionele voortgang
besproken.
5.7 Leertijdverlenging
In de periode eind maart/begin april zullen de
leerkrachten bepalen of een overgang naar het
volgende leerjaar verantwoord is, of dat er moet
worden gekozen voor een verlengd kleuterjaar
(groep 1 & 2) of een doublure (groep 3 t/m 8). Er
wordt echter rekening gehouden met individuele
verschillen tussen kinderen en hierdoor wordt ‘het
zittenblijven’ zoveel mogelijk voorkomen. In
uitzonderlijke situaties kan doubleren gewenst
zijn. De voordracht voor doubleren is het resultaat
van een overleg tussen de groepsleerkracht(en),
intern begeleider, directie en eventueel externe
deskundige(n). Deze volgen op basis van hun
kennis en vaardigheden een professionele
besluitvormingsprocedure, waarbij de belangen
van het kind op OBS Ekenrooi voorop staan.
Uiteraard is de mening van de ouders, en soms
ook het kind, bij deze besluitvorming ook
belangrijk. Ouders kunnen argumenten en andere
aandachtspunten aandragen. Dit zou kunnen
leiden tot een herhaling van de procedure en/of
wijziging van besluit. De uiteindelijke beslissing ligt
bij de ouders

Visie op ondersteuning
Voor de meeste leerlingen zal er door de invoering
van passend onderwijs in de dagelijkse praktijk
weinig veranderen. Wel verandert de organisatie
van de ondersteuning op school en worden er op
termijn minder kinderen doorverwezen naar het
speciaal onderwijs, omdat het
samenwerkingsverband de ambitie heeft om voor
zoveel mogelijk leerlingen thuisnabij het passend
onderwijsaanbod te realiseren. Wat er op korte
termijn verandert wordt in het navolgende
uitgelegd.
Zorgplicht
Schoolbesturen hebben vanaf 1 augustus 2014
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. Dit houdt in dat na
aanmelding de school eerst zorgvuldig gaat
onderzoeken wat uw kind nodig heeft en of de
school die ondersteuning zelf kan realiseren,
eventueel met ondersteuning vanuit de
zorgstructuur RBOB.
Als de school de ondersteuning niet zelf kan bieden
en aangeeft dat uw kind het beste naar een andere
school kan gaan, moet de school, na overleg met u,
zorgen dat er een andere school gevonden wordt
die wel een passend aanbod kan doen en uw kind
kan toelaten. Dit kan een andere basisschool zijn,
maar ook een school voor speciaal basisonderwijs
of speciaal onderwijs. Goed overleg met de ouders
is in deze situatie uiteraard belangrijk.
Het Samenwerkingsverband zetelt aan de
Sterrenlaan 5,
5603 BG in Veldhoven.
Voor meer informatie kunt u kijken op
www.podekempen.nl

In Nederland waren we gewend aan een proces van
verwijzing en toewijzing dat is gebaseerd op de
vraag wat er met het kind aan de hand is. Op basis
van handelingsverlegenheid van de school en
kindkenmerken werden besluiten genomen over
verwijzingen naar het speciaal basisonderwijs of
speciaal onderwijs of de toekenning van een
rugzakbekostiging als de leerling ondanks indicatie
op de basisschool blijft. Sinds 1 augustus 2014
kijken we niet meer naar wat er met het kind aan
de hand is, maar proberen we de vraag te
beantwoorden welke extra onderwijsbehoefte de
leerling heeft en welke extra ondersteuning dan
geregeld moet worden. De handelingsverlegenheid
van de school is dan niet langer een criterium voor
indicatie, maar meer een signaal dat de leerling een
beter passend onderwijsaanbod nodig heeft.
Binnen elke RBOB school is een
ondersteuningscoördinator aanwezig die een
intensief contact heeft met een aan de school
gekoppelde orthopedagoog vanuit RBOB. Komend
schooljaar wordt het aantal orthopedagogen
uitgebreid. Hierdoor is het mogelijk per cluster
scholen 1 orthopedagoog aan te stellen. Afhankelijk
van de schoolgrootte is de orthopedagoog in de
drie of vier weken aanwezig. De orthopedagoog
bespreekt samen met de
ondersteuningscoördinator en de leerkracht de
ondersteuningsbehoefte van leerlingen. Via de
leerkracht worden de ouders geïnformeerd over de
verdere ontwikkelingen van hun kind of in sommige
gevallen zijn ook ouders en/of externe
deskundigen aanwezig. Voor elke leerling met een
specifieke ondersteuningsbehoefte wordt een
groeidocument opgesteld. Sommige leerlingen
komen in aanmerking voor een eigen
ontwikkelingsperspectief.
De orthopedagogen maken deel uit van het
expertiseteam RBOB bestaande uit interne en
externe deskundigen (Ambulant begeleiders). Elke
school kan hier via de orthopedagoog van de school
met vragen terecht.
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Richt onze school zich in
principe op alle
leerlingen?

Ja, alle leerlingen zijn in principe welkom. OBS Ekenrooi ziet het als haar primaire doel
om voor al haar leerlingen een basis te leggen voor een leven lang leren. Het
hoofddoel is om voor elk kind een passend onderwijsaanbod te bieden waarmee het
beste uit de kinderen wordt gehaald.

Welke specifieke
ondersteuningsvoorzieningen heeft de
school?

Een onderwijsassistent die ingezet wordt voor de begeleiding voor kinderen met
speciale, zwaardere zorgbehoeften

Kent onze school een
specialisatie en zo ja
waaruit blijkt dat?

De school beschikt over een taalexpert.
De school beschikt over een rekenexpert.
De school beschikt over een gedragsspecialist in opleiding.

Hoe scoort onze school
op basisondersteuning?

Een veilig pedagogisch klimaat:
De leraren zorgen voor een veilig klimaat in onze school en wij voeren een actief
veiligheidsbeleid.

Welke specifieke
voorzieningen in de
fysieke omgeving heeft de
school?

Rolstoelvriendelijk
Invalidetoiletten
Lift
Gespreks- en werkruimtes

Met welke ketenpartners
werkt school samen?

–
–

De organisatie van de school.

Afdeling leerplicht gemeente
CMD

Afstemmen van leerstof, instructie en onderwijstijd:
De leerkrachten beschrijven in de groepsplannen het onderwijsaanbod en de
ondersteuning die geboden wordt aan alle leerlingen. De leraren werken met
doorgaande lijnen.
Werken aan opbrengsten op basis van ambitieuze doelen en een goed
leerlingenvolgsysteem:
OBS Ekenrooi:
–
heeft ambitieuze normen voor de te bereiken resultaten
–
maakt gebruik van een samenhangend leerlingvolgsysteem
–
analyseert de resultaten van de leerlingen
Bekwaamheidseisen:
De school heeft leerkrachten die voldoen aan de bekwaamheidseisen.
Handelingsgericht en planmatig werken:
De leraren gaan:
–
de mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van kinderen na en
brengen de stimulerende en belemmerende factoren in beeld
–
signaleren vroegtijdig,
–
stellen groepsplannen op en voeren deze uit,
–
groepsplannen worden aangepast o.b.v. toets gegevens, observaties en
evaluaties.
Wij dragen zorg voor de ondersteuning van leerlingen met extra onderwijsbehoeften.
De overdracht van informatie over een leerling intern en extern.
OBS Ekenrooi organiseert warme overdracht (= persoonlijke):
–
Van de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf Ekenrooi naar de
basisschool.
–
van vorige school naar OBS Ekenrooi,
–
binnen de school tussen leerjaren,
–
van eigen school naar volgende school.
Welke belangrijke
deskundigheden heeft de
school intern en extern
georganiseerd?

Intern:
Interne begeleiding
•
Taalexpert
•
Rekenexpert
•
Gedragsspecialist
•
MBHB-specialist
•

Extern:
Schoolmaatschappelijk werk
•
Dyslexiespecialist
•
Orthopedagoog
•
Psycholoog
•
•
Logopedist
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Positie van de ouders
De invoering van de Wet Passend Onderwijs leidt tot
een andere positionering van de ouders in trajecten
van toeleiding, verwijzing en extra ondersteuning.
Indien uw kind meer ondersteuning nodig heeft dan
de basisondersteuning van de school moet de school
op basis van de zorgplicht in actie komen. Dit
betekent dat de school de verantwoordelijkheid
heeft te onderzoeken welke onderwijsbehoeften de
leerling heeft en op welke manier daarop een
passend antwoord kan worden gegeven. Uiteraard
betrekt school van meet af aan de ouders in dit
traject. School is in dit traject leidend en zorgt er
voor dat verkennend onderzoek plaatsvindt. Het
onderzoek kan leiden tot verschillende uitkomsten,
te weten:
De leerling blijft op school met begeleiding vanuit de
basisondersteuning vanuit RBOB
De leerling blijft op school met extra ondersteuning,
een arrangement;
De leerling gaat naar een andere basisschool;
Als optie 1, 2 en 3 niet toereikend zijn kan verwijzing
naar een school voor speciaal basisonderwijs worden
overwogen
Als het speciaal basisonderwijs niet voldoende
tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoeften is
mogelijk plaatsing op een school voor speciaal
onderwijs aan de orde;
Als leerling zorg nodig heeft die buiten het
samenwerkingsverband valt wordt de leerling
aangemeld bij de commissie voor onderzoek voor
toelaatbaarheid tot speciaal onderwijs voor blinde
en slechtziende en dove en slechthorende en
spraak/taalgebrekkige leerlingen, dan wel voor een
arrangement voor de leerling in de basisschool.
Voor de eerste vijf trajecten zijn wettelijk afspraken
gemaakt over de positionering van ouders en
kunnen ouders zich beroepen op een mogelijk
geschil. Het traject met betrekking tot de
aanmeldingen voor toelaatbaarheid tot speciaal
onderwijs voor blinde en slechtziende en dove en
slechthorende en spraak/taalgebrekkige leerlingen,
dan wel voor een arrangement voor de leerling in de
basisschool valt buiten de wettelijke bevoegdheden
van het samenwerkingsverband passend onderwijs.
Met betrekking tot de eerste vijf trajecten kunnen
ouders na 1 augustus 2014 verschillende commissies
benaderen.

Geschillencommissie Passend Onderwijs. Deze
commissie beslecht geschillen in po, vo en (v)so, over
toelating van leerlingen, die extra ondersteuning
behoeven, de 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 toelaatbaarheids-verklaring. Bij deze
bezwaren-commissie kunnen ouders en/of scholen
terecht alvorens een stap te zetten naar de
genoemde Geschillencommissie Passend Onderwijs.

De organisatie van de school.

Ouders behouden daarnaast de mogelijkheid om
hun klacht voor te leggen aan het College voor
Mensenrechten en Gelijke Behandeling en om een
beroep aan te tekenen bij de rechter.
Schoolondersteuningsprofiel(SOP)
Iedere school stelt binnen passend onderwijs een
ondersteuningsprofiel op, waarin de school
beschrijft welke ondersteuning zij kan bieden en hoe
deze ondersteuning is georganiseerd. In het
schoolondersteuningsprofiel is af te lezen in welke
mate de school of het bestuur momenteel de
basisondersteuning op eigen kracht of met hulp van
externe deskundigen kan bieden. Aan de hand van
dit profiel maakt de school ook duidelijk of de school
zich wil specialiseren in een bepaald type
ondersteuning of in principe een school wil zijn voor
alle leerlingen als het passend onderwijsaanbod kan
worden gerealiseerd. De medezeggenschapsraad
heeft adviesrecht op het vaststellen van het
schoolondersteuningsprofiel Het
ondersteuningsprofiel is in het schooljaar 2017-2018
herzien.
Het schoolondersteuningsprofiel speelt een rol in het
toelatingsbeleid van de school en is voor ouders een
informatiebron die geraadpleegd kan worden als zij
op zoek zijn naar een school voor hun kind.
Dit profiel ligt ter inzage op school.
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6

6.1. Rapporten:

Informatievoorziening

Dit schooljaar gaan de kinderen voor het eerst
werken met een ‘kindrapport’. Dit rapport wordt
3x per jaar door de kinderen gemaakt en
besproken. Aan het eerste kindrapport wordt
een welbevindingsgesprek gekoppeld met
ouders. Naast het kindrapport krijgen de
kinderen 2x per schooljaar een rapport. De
rapporten worden rond februari en juni
meegegeven aan uw kind.
6. 2 Oudergesprekken:
Aan het begin van het schooljaar vinden er met
alle ouders welbevindingsgesprekken plaats.
Ouders en leerkrachten wisselen ervaringen uit
en maken evt. afspraken. De leerkracht hoort
graag in het gesprek hoe het thuis met uw kind
gaat.
In februari/maart worden de rapportgesprekken
gevoerd. Hierbij worden onder andere de
toetsresultaten van het Citoleerlingvolgsysteem
besproken.
Aan het einde van het schooljaar zijn er
facultatieve oudergesprekken (op verzoek van
ouder of leerkracht), behalve bij de kinderen van
groep 2, omdat zij de kleuterperiode afsluiten en
naar groep 3 gaan. Wanneer er behoefte is aan
een extra gesprek, kan er een afspraak met de
leerkracht gemaakt worden.

vinden. De nieuwsbrief wordt verspreid via de
mail en daarnaast geplaatst op de website.
6.5 Kalender
Voor het nieuwe schooljaar wordt er een
kalender gemaakt. Deze kalender staat op de
website. Hierin staan alle belangrijke data van
het schooljaar vermeld.
6.6 Website
Op de website www.obsekenrooi.nl is nog meer
informatie te vinden over de school.
Via de website van de school worden de ouders
op de hoogte gehouden van allerlei activiteiten
die op school plaatsvinden.
Iedere groep heeft een groepspagina waarop
foto’s en informatie wordt geplaatst.
6.7 Klasbord
Klasbord is een app waarin ouders van een
bepaalde klas foto’s en berichten kunnen
ontvangen over de groep en over hun kind.

6.3 Informatieavond
In september wordt er een informatieavond
georganiseerd. Tijdens deze avond worden de
ouders per groep geïnformeerd over het
betreffende leerjaar. Er is informatie over de
werkwijze van de betreffende groep en de
leerstof die gedurende het schooljaar wordt
behandeld.
6.4 Nieuwsbrief
In de nieuwsbrief: “De Bekekenrooi” wordt u op
de hoogte gehouden van het reilen en zeilen op
school. Hierin staat o.a. veel belangrijke
informatie over de activiteiten die plaats zullen
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Kwaliteit van ons onderwijs

Speerpunten 2018-2019
- Pedagogisch klimaat: De gouden weken
- Kwaliteitszorg: cyclisch werken
- Implementatie van spellingsmethode
- Klassenmanagement: directe instructiemodel
- Onderzoek methodematerialen voor meeren hoogbegaafdheid

De resultaten die met het onderwijsleerproces
worden bereikt:
OBS Ekenrooi begeleidt kinderen in hun totale
ontwikkeling. De leerkracht observeert, bekijkt
het werk en houdt de vorderingen van de
leerlingen bij. Regelmatig worden de kinderen
getoetst met behulp van methode gebonden
toetsen, daarnaast houden we de vorderingen bij
met methode onafhankelijke toetsen. Een groot
deel van deze toetsen is vervaardigd door het
CITO (Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling)
De toetsmomenten zijn in januari/februari en in
mei/juni.
Naar aanleiding van toetsen en signaleringen
begeleiden we kinderen. Hierbij sluiten we zo
veel mogelijk aan op hun niveau. Op deze manier
krijgen we een duidelijk beeld van kinderen die
zelfstandig aan het werk kunnen, kinderen die
instructie volgen en kinderen die dan nog extra
begeleiding nodig hebben. Bij rekenen, spelling
en lezen wordt er een groepsplan gemaakt,
waarin staat beschreven welk arrangement een
kind volgt en wat dit arrangement betekent.
Deze groepsplannen worden 2 keer per jaar
geëvalueerd en bijgesteld. De interne begeleider
volgt deze groepsprocessen en heeft aan de
hand van deze gegevens en groepsobservaties
een aantal keren per jaar een groepsbespreking
met iedere leerkracht.

Schooljaar

CITO
Eindtoets
Score OBS
Ekenrooi

Landelijk
gemiddeld
e

2017-2018

537,8

534,9

2016-2017

539,1

535,6

2015-2016

535,1

535,2

2014-2015

536,7

534,8

2013-2014

533,8

534,4

2012-2013

540,1

534,7

Vanuit het voortgezet onderwijs ontvangen wij
elk jaar een terugkoppeling van oud-leerlingen.
Op deze manier blijven wij onze leerlingen
volgen. We zien dat deze leerlingen over het
algemeen goed presteren.
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8

Ouderbetrokkenheid

8.1 De Oudervereniging

8.2 Ouderhulp

Op onze school hebben we een Oudervereniging
(OV). De OV bestaat uit minimaal 9 en maximaal
15 vaders en/of moeders van kinderen uit
verschillende groepen. De belangrijkste taken van
de Oudervereniging zijn het bevorderen van
ouder-betrokkenheid bij de school en het
organiseren van activiteiten.

Voor een school zijn ouders onmisbaar. Zonder
ouderhulp zijn de activiteiten niet te realiseren. Elk
jaar zijn er naast de vaste activiteiten zoals o.a. het
gebruik van het documentatiecentrum, crea-lessen
en begeleiding bij excursies, talloze momenten
waarop ouderhulp dringend gewenst is.
Voor deze vrijwillige inzet kunnen wij u helaas
slechts ‘belonen’ met koffie of thee. Uiteraard zijn
de kinderen en het team u zeer dankbaar.

Op de jaarvergadering van de OV in oktober wordt
de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage
vastgesteld. U bent dus niet verplicht deze te
betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is deze
vastgesteld op € 36,50 per kind. Deze bijdrage stelt
de OV in staat allerlei activiteiten te organiseren in
samenwerking met het team en met hulp van vele
ouders. De betrokkenheid van vele ouders
resulteert in een fijne sfeer op school.
De volgende activiteiten worden door de
Oudervereniging georganiseerd of ze verlenen er
medewerking aan:
• Open dag
• Sinterklaasviering
• Kerstviering
• Carnavalsviering
• Lenteviering
• Schoolfeest
• Excursies
• Sport- en speldagen / Koningsspelen
• Musical & schoolkamp groep 8
• Ouderhulp bij klussen op school
• Koffie-/informatie ochtend voor nieuwe
ouders
• Thema-avond
• Coördinatie schoolfoto’s en foto’s van
activiteiten.

8.3 Groepsouder
Op de algemene informatieavond aan het begin
van het schooljaar kunnen ouders kenbaar maken
of zij groepsouder willen worden. Elke groep heeft
één of twee groepsouders. De groepsouder heeft
als taak het ondersteunen van de groepsleerkracht
bij activiteiten, zoals excursies, vieringen en de
verjaardag(en) van de leerkracht(en) in de groep.
De groepsouder kan, indien nodig, andere ouders
uit die groep vragen om ook deel te nemen aan de
begeleiding van die activiteiten. De groepsouder is
de schakel tussen de groepsleerkracht en de
overige ouders. De groepsouder ondersteunt
tevens de oudervereniging bij de uitvoering van
schoolactiviteiten.

Naast deze activiteiten heeft de OV een
adviserende functie richting
Medezeggenschapsraad, het team en de directie.
De OV staat open voor suggesties, tips e.d.
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8.4 De Medezeggenschapsraad
Aan de school is een Medezeggenschapsraad
(MR) verbonden. Dit is een door de wet ingesteld
orgaan, dat zich bezighoudt met het beleid en de
organisatie van de school. De taken, rechten en
bevoegdheden van deze raad zijn vastgelegd in
het regelement medezeggenschap. De
Medezeggenschapsraad (MR) ziet er op toe, dat
de dagelijkse gang van zaken en de
beleidsvoornemens voor de komende jaren
correct verlopen. MR leden worden gekozen.

8.5 Foto’s en Video
Afhankelijk van het onderwerp hebben de MR en
de GMR een advies- of een
instemmingbevoegdheid. Bij adviesrecht moeten
de MR of de GMR gehoord worden, maar kan de
directie, het team of het bestuur een advies ter
harte nemen of naast zich neer leggen. Bij
instemmingsrecht hebben de directie, het team
en het bestuur vooraf instemming van de MR of
de GMR nodig om een besluit uit te kunnen
voeren. Hiermee hangt samen, dat de directie,
het team en het bestuur tijdig de MR of de GMR
moet informeren omtrent haar plannen.

De organisatie van de school.

De voornaamste taak van de MR is het
bevorderen van de openheid, openbaarheid en
onderling overleg in en om de school; op
ouderniveau, op team- & directieniveau en op
bestuursniveau. De MR behartigt de belangen van
kinderen, ouders en personeel. De MR gebruikt
hiervoor het reglement voor de
medezeggenschapsraden, zoals dat ook door het
bestuur van de OBS Ekenrooi is vastgesteld.
De MR heeft volgens dit reglement een aantal
verplichtingen en bevoegdheden.
De MR is bevoegd om alle onderwerpen die met
de school te maken hebben te bespreken, aan het
bestuur voorstellen te doen en standpunten
kenbaar te maken.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar en
kunnen door iedere ouder en ieder teamlid
worden bezocht. De MR bestaat uit 6 personen;
drie vertegenwoordigers van de ouders en drie
vertegenwoordigers van het onderwijzend
personeel. De zittingsduur is drie jaar.
Het mailadres van de MR: mr@obsekenrooi.nl
De voorzitter van de MR is een ouder en de
secretaris een teamlid. De clusterdirecteur en de
locatiedirecteur zijn adviseurs en
vertegenwoordigen het bestuur.
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
(GMR) behartigt de belangen van de 14 scholen
tezamen vanuit een bovenschools perspectief. De
GMR heeft de algemeen directeur als adviserend
lid aan tafel. Een vertegenwoordiging van het
bestuur heeft eveneens een adviserende rol.

Online fotoservice van OBS Ekenrooi in Google
Drive. Bekijk direct nieuwe foto’s van uw kinderen
op school op pc, smartphone en tablet
Veilig: Alleen toegankelijk op uitnodiging
Gratis gedurende dit schooljaar
Aanmelden via
fotoservice.obsekenrooi@gmail.com
Introductie
De fotoservice van OBS Ekenrooi maakt het
mogelijk om ouders direct te laten meegenieten
van foto’s die op school worden gemaakt van uw
kinderen. Zodra er nieuwe foto’s beschikbaar zijn,
ontvangt u een email zodat u deze direct kunt
bekijken op uw pc, smartphone en tablet. Tevens
kunt deze foto’s downloaden op hoge resolutie,
bedoeld voor archivering en afdrukken. Deze
service is een initiatief van het foto-team van OBS
Ekenrooi.
Privacy
Deze service is bedoeld voor ouders, leerlingen en
personeel van OBS Ekenrooi. De school hecht
sterk aan de privacy van de leerlingen en hun
ouders. Daarom is de service niet toegankelijk
voor anderen. U krijgt toegang op basis van uw
emailadres.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden door een email te sturen
naar fotoservice.obsekenrooi@gmail.com, onder
vermelding van het onderwerp ‘Aanmelding
fotoservice’. Als ouder vermeldt u verder de naam
van uw kind(eren) en in welke groep ze zitten. Als
uw adres is gecontroleerd ontvangt u per email
een uitnodiging met daarin de vervolgstappen.
Wij hopen dat u veel plezier beleeft aan deze
service.
Foto-team OBS Ekenrooi
fotoservice.obsekenrooi@gmail.com
Foto’s schoolgids
Een groot gedeelte van de foto’s in deze
schoolgids is gemaakt door de fotoservice.
Bedankt hiervoor!
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Rechten en plichten van ouders,
leerlingen en bevoegd gezag.

9.1 De leerplicht
Ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs.
Sterker nog, uw kind moet naar school. In de
leerplichtwet staat dat ieder kind vanaf zijn vijfde
jaar tot en met het schooljaar waarin het zestien
wordt, verplicht is maar school te gaan. Daarna
moet een kind nog een jaar lang minimaal een of 2
dagen naar school. De wet geldt voor alle inwoners
van Nederland, ook als u niet de Nederlandse
nationaliteit heeft.
Uw taak als ouder verzorger
U moet ervoor zorgen dat uw kind wordt
ingeschreven op een school. Ook moet u ervoor
zorgen dat uw kind lessen volgt. Gebeurt dat niet
dan bent u degene die daarop wordt
aangesproken. De gemeente heeft een
leerplichtambtenaar in dienst. Zij is degene die
ervoor zorgt dat de leerplicht wordt nagestreefd.
Zij kan ook maatregelen nemen in bijvoorbeeld de
vorm van een proces verbaal als uw kind zonder
geldige reden van school weg blijft.
Wanneer hoeft uw kind niet naar school?
Er zijn maar een paar redenen waarom uw kind
mag thuis blijven. Als het ziek is bijvoorbeeld. U
moet dit dan altijd melden bij de leerkracht. Een
ander voorbeeld is het bijwonen van een bruiloft
of begrafenis. Hiervoor dient u vooraf
toestemming te vragen aan de schoolleider. Er
bestaat ook recht op verlof wanneer uw kind
plichten moet vervullen die voortvloeien uit
godsdienst of levensovertuiging. Indien u hiervan
gebruik wilt maken dient u dit verlof minimaal
twee dagen van te voren bij de schoolleiding te
melden. Geeft de schoolleiding geen toestemming
en uw kind verzuimt toch, dan meldt zij dat bij de
leerplichtambtenaar. Als het verlof gaat om meer
dan 10 dagen binnen een schooljaar, dan heeft u
behalve de toestemming van de schoolleiding ook
de toestemming van de leerplichtambtenaar
nodig.

Op vakantie buiten de schoolvakanties
Slechts in één geval mag u uw kind mee op
vakantie nemen buiten de vastgestelde
schoolvakanties: als u een beroep heeft in
bijvoorbeeld de horeca of in de agrarische sector
waardoor u tijdens welke schoolvakantie dan ook,
niet met uw gezin weg kunt. U moet die aanvraag
minimaal acht weken van te voren schriftelijk
aanvragen bij de schoolleiding. Het verlof kan
maar een keer per schooljaar voor maximaal 10
aaneengesloten dagen en niet in de eerste weken
na de zomervakantie. Neemt u uw kind toch
zonder toestemming van de schoolleiding mee op
vakantie dan wordt dit gemeld bij de
leerplichtambtenaar en zal er via het Openbaar
Ministerie een boete worden opgelegd.
Regels m.b.t. vierjarigen
Hoewel vierjarigen nog niet leerplichtig zijn, zijn
we er geen voorstander van om tussendoor vrijaf
nemen voor deze kinderen. We gaan ervan uit, dat
u zich houdt aan de schooltijden zoals die voor de
groepen 1 en 2 gelden. Wilt u verlof voor uw
vierjarige, vraag dit dan schriftelijk aan bij de
schoolleiding.
9.2 Verzekeringen
OBS Ekenrooi heeft voor alle kinderen een
collectieve school-ongevallenverzekering
afgesloten. De kinderen zijn verzekerd tegen
ongevallen die onder schooltijd of tijdens door de
school georganiseerde activiteiten plaatsvinden
waarbij er door de school verwijtbare situaties zijn
gecreëerd.
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9. 3 Privacybescherming
Op onze school verzamelen en gebruiken wij
(digitale) gegevens over uw kind. Denk
bijvoorbeeld aan adresgegevens, leerresultaten en
beeldmateriaal.
Om de privacy van uw kind te beschermen, volgen
wij de Europese regelgeving, die onder andere is
vastgelegd in de nieuwe wetgeving (AVG) Deze
wet beschermt de privacy door regels te stellen
voor de omgang met persoonsgegevens . Het
uitgangspunt van de wet is dat privacy wordt
gerespecteerd.
Naast deze wet hebben de schoolbesturen, de
uitgevers, softwareleveranciers en distributeurs
van (digitaal) leermateriaal in 2018 bindende
afspraken gemaakt over het gebruiken van digitale
gegevens. Dit om te voorkomen dat deze gegevens
oneigenlijk (bijvoorbeeld voor commerciële
doeleinden) worden gebruikt, zonder dat ouders
hiervan op de hoogte zijn. Scholen hebben
daardoor de regie over wat er gebeurt met deze
gegevens.

Het privacyreglement ligt ter inzage op school.

9.4 Veiligheid
Als uw kind op school een ongelukje mocht
krijgen, dan doen wij het volgende; Is het niet
ernstig, dan behandelen wij het kind zelf. Op
school is altijd een leerkracht aanwezig die
bedrijfshulpverlener is. Is het ernstiger, dan bellen
we eerst de ouders om te overleggen. Het is ons
streven dat de ouder zelf mee gaat naar dokter.
Indien dit niet mogelijk is dan gaan wij met uw
kind naar de dokter of het ziekenhuis.
Jaarlijks organiseren we een ontruimingsoefening,
zodat de kinderen en volwassenen weten wat te
doen bij calamiteiten. In het kader van veiligheid
heeft het gebouw meerdere vluchtwegen.
Het schoolveiligheidsplan ligt ter inzage op school.

De organisatie van de school.

Het inbedden van bewustwording en veiligheid
binnen het beleid van onze school heeft prioriteit.
Leerkrachten zijn bewust hoe ze met
privégegevens van leerlingen zorgvuldig om
moeten gaan. Ook onze leerlingen krijgen
structureel les over hoe ontzettend belangrijk en
boeiend het internet en social media kunnen zijn,
maar ook worden ze op de hoogte gebracht over
de gevaren daarvan en hoe je je moet gedragen
als je de moderne media gebruikt. We proberen
de kinderen dus mediawijs te maken.

Dit alles houdt in dat Privacy-denken een
onderdeel is van de dagelijkse procesgang op
school.
Voor het vastleggen van beeldmateriaal van uw
kind wordt u daarnaast expliciet om toestemming
gevraagd.
Deze rechten moeten binnen een termijn van
(uiterlijk) 4 weken na verzoek kunnen worden
uitgeoefend. Eventueel kan de school onder
opgave van redenen deze termijn éénmaal
verlengen met nogmaals 4 weken.

9.5 Klachtenregeling
Het klachtrecht heeft een belangrijke
signaalfunctie waar het de kwaliteit van het
onderwijs betreft. In de wet op het primair
onderwijs (WPO) is het klachtrecht vastgelegd.
Ook op onze school houdt dit in dat ouders en
leerlingen klachten kunnen indienen die
betrekking hebben op gedragingen en
beslissingen ‘of het nalaten daarvan’ door
personen van het bestuur, de directie, het team
van de school en overige personen die
werkzaamheden verrichten onder directe,
gemandateerde of gedelegeerde
verantwoordelijkheid van het bestuur. Deze
signalen kunnen een ondersteuning zijn om het
onderwijs en de goede gang van zaken te
verbeteren. Hebt u een klacht die betrekking
heeft op de groep, dan bespreekt u deze in eerste
instantie met de groepsleerkracht. Hij of zij zal
dan trachten met u een oplossing te vinden voor
het probleem en zal vervolgens de directie op de
hoogte stellen van de klacht. Wanneer ouders en
groepsleerkracht niet tot een oplossing van het
probleem komen, dan legt u dit samen aan de
directie voor. In dit gesprek hopen we samen wel
tot een oplossing te komen.

De landelijke klachtenregeling is op te vragen bij
de directie van de school en het bestuur.
De inspectie van het onderwijs heeft geen
specifieke taak bij het behandelen van klachten.
Een uitzondering hierop vormen klachten over
pesterijen, seksuele intimidatie en geweld.

Indien de klachten niet opgelost kunnen worden
binnen deze geldende afspraken, dan kunt u de
klacht bij de contactpersoon van de school
melden. Dit is Simone Paans. Deze heeft vooral
een luisterend oor en geeft de betrokkenen een
advies over de manier waarop de klacht in
behandeling kan worden genomen. Indien nodig
zal de contactpersoon de klager verwijzen naar
bijvoorbeeld de clusterdirecteur, het bestuur of
de externe vertrouwenspersoon.
Iedereen die deel uitmaakt van de school (ouders,
leerlingen, personeel en bestuur) en die meent
geconfronteerd te zijn met ongewenste
intimiteiten en/of machtsmisbruik moet met zijn
klacht of problemen ook goed geholpen worden
met advies en hulp. Voor klachten van deze aard
kan ook iedereen terecht bij de contactpersoon.
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Allerlei

10.1 Fietsen op school en de fietsenstalling
Voor de kinderen die verder dan 500 meter
loopafstand van school wonen, is het toegestaan
om op de fiets te komen; van deze kinderen
wordt verwacht dat zij hun fiets ordelijk en op
slot in de stalling plaatsen. De fietsen worden
tussen de nietjes geplaatst. We verzoeken de
ouders en de kinderen mee te werken en als het
enigszins kan, de kinderen die in de directe
nabijheid van de school wonen te voet naar
school te laten gaan. De school is niet
aansprakelijk voor schade en/of diefstal. In
verband met de veiligheid is het voor iedereen
verboden om te fietsen op het schoolplein.
10.2 Honden
Op het schoolplein en in de school zijn honden
niet toegestaan. We verzoeken vriendelijk doch
dringend om de honden ook buiten het hek
aangelijnd te houden. Mocht uw hond op de
stoep voor de school per ongeluk zijn behoefte
doen, vragen wij u om dit netjes op te ruimen.
Dan houden we samen ons plein en onze school
schoon. Alvast bedankt voor de medewerking.
10.3 Parkeren bij de school
Naast de school is een parkeerterrein. Er is een
aparte in- en uitrit. Op het linker gedeelte
kunnen ouders hun auto parkeren. Als u uw kind
alleen af komt zetten, kun u gebruik maken van
de “kiss & ride strook” Hier mag u dus niet
parkeren! Het rechter parkeerterrein is voor
personeel. Wilt u niet in de Maximiliaanlaan
parkeren? Fietsers en voetgangers gebruiken de
poort aan de Maximiliaanlaan en lopen niet over
het parkeerterrein. Helpt u mee om de
schoolomgeving zo veilig mogelijk te maken?
10.4 Rookverbod
Onze school is een gecertificeerde rookvrije
school. Dit houdt in dat het rookverbod geldt
voor alle gebruikers en bezoekers van het
gebouw en voor het schoolplein. Stelregel hierbij
is dat er niet gerookt mag worden in het gebouw,
in aanwezigheid van kinderen of in het zicht van
kinderen. Wij verzoeken ouders op het plein en
aan het hek ook deze afspraak te eerbiedigen.

10.5 Verboden Toegang
Het schoolplein is tijdens de schooltijden
toegankelijk voor alle kinderen en ouders van
onze school. Na schooltijd gaan kinderen eerst
naar huis. Ze kunnen géén gebruik maken van
het plein om te spelen. Na schooltijd is het
schoolterrein voor de BSO. Met de wijkagent zijn
hierover afspraken gemaakt en hij zal na de
waarschuwing vervolgens verbaliserend
optreden. Tot deze maatregel hebben wij
moeten besluiten om het vandalisme tegen te
gaan.
10.6 OBS Ekenrooi speelt op ‘SEEF’ en heeft
daarom het Brabants VerkeersveiligheidsLabel
(BVL) (ergens plaatsen)
Kinderen vormen een zeer kwetsbare groep in
het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden
kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Meer
dan een hele schoolklas laat daarbij het leven.
Kinderen moeten daarom leren veilig aan het
verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op
scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te
waarborgen, is er een keurmerk in het leven
geroepen. Het Label met het beeldmerk Seef de
Zebra toont aan dat onze school zich inzet voor
verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de
school.
Waarom deelnemen aan het BVL?
Verkeerseducatie in de klassen behouden: dáár is
het de provincie Noord-Brabant om te doen met
het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL). Er is
een set met BVL-criteria ontwikkeld waarmee we
kunnen werken om de kwaliteit van de
verkeersveiligheid op het gewenste niveau te
krijgen. De essentie van het BVL is dat scholen
punten scoren voor zaken die de
verkeersveiligheid van de (leerlingen van de)
school bevorderen. Onze leerlingen krijgen
verkeerslessen en doen verkeersprojecten met
praktische oefeningen. Verder is er aandacht
voor de schoolomgeving en zijn/worden de
routes naar school zo verkeersveilig mogelijk.
Daarnaast zijn (verkeers)ouders of -verzorgers
betrokken bij verkeerseducatie.
In december 2010 heeft onze school het BVL
behaald. We dragen daarmee bij aan een stukje
veiliger Brabant/of Waalre voor onze kinderen.
Kijk voor meer informatie op www.bvlbrabant.nl.
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10.7 Kinderstralen verzorgt overblijven
Onze school heeft tussen de middag pauze van
12.00 uur tot 13.00 uur.
Kinderen kunnen thuis gaan eten, maar ook op
school blijven. Samen met
kinderopvangorganisatie Kinderstralen bieden we
alle kinderen de mogelijkheid om op school hun
boterham op te eten, hun drankje te nuttigen en
daarna lekker te gaan spelen. Zodat ze het
middagprogramma weer fris kunnen beginnen.

Mijn kinderstralen
Via Mijnkinderstralen krijgt u toegang tot de door
Kinderstralen geregistreerde gegevens van uw
kind en facturen. Ook kunt u de opvang- of
kindgegevens eenvoudig wijzigen. U ontvangt een
unieke inlogcode en instructie via e-mail.

De organisatie van de school.

De opvang regelen we met vrijwilligers. In
overzichtelijke groepen zorgen we ervoor dat de
kinderen de rust krijgen om te eten en te drinken.
Het is de bedoeling dat de kinderen zelf hun
boterham en fruit en drinken meenemen.
Na het eten kunnen de kinderen gaan spelen: vaak
buiten op het speelplein en bij slecht weer blijven
we binnen. We zorgen voor toezicht en bieden de
kinderen soms activiteiten aan, zodat ze zich niet
hoeven te vervelen. We vinden het belangrijk dat
alle kinderen zich prettig en thuis voelen tijdens
het overblijven. Het is immers de pauze van de
kinderen en dus tijd om even te ontspannen. Om
alles goed te laten verlopen, hanteren we als
richtlijn dat er 1 overblijfkracht aanwezig is op 15
tot 18 kinderen.
Kosten
Het tarief voor de structurele gebruik van
overblijven op school bedraagt €2,25 per kind per
keer. Wilt u incidenteel gebruik maken van het
overblijven op school? Dan is het tarief €2,75 per
kind per keer. Voor ieder tweede uit één gezin
hanteren we een korting van €0,20. Deze korting is
alleen geldig voor structurele overblijf.

Vragen?
Mocht u vragen hebben of behoefte hebben aan
extra informatie? Neemt u dan gerust contact op
met de coördinator van Kinderstralen op OBS
Ekenrooi. Zij is te bereikbaar op 06 18 94 32 20

10.8 Buitenschoolse Opvang
Huiselijk en uitdagend en heerlijk aan de bosrand.
Buitenschoolse Opvang Ekenrooi is gevestigd in de
Brede School Aalst. Wij besteden veel aandacht
aan een veilige, huiselijke sfeer met voldoende
uitdaging voor kinderen. We beschikken over
verschillende ruimtes met eigen
spelmogelijkheden.
Er zijn 3 groepen op onze locatie. De oudste
kinderen worden geplaatst bij de Boomhut aan de
voorzijde boven, de middenbouw zit aan de
boszijde boven bij de Kanjers. De allerjongsten
vangen wij op in een aparte ruimte die extra
veiligheid en geborgenheid biedt, de Toppers.
Voor hen is er een eigen buitenruimte met
voorzieningen passend bij de leeftijd.
We hebben plaats voor 100 kinderen. De kinderen
worden opgevangen in een basisgroep en van
daaruit maken ze keuzes wat ze gaan doen. Vrij
spel of meedoen met een activiteit, werken in het
atelier, een voetbaltoernooi of een
knutselactiviteit.
Per 10 kinderen is er één pedagogisch
medewerker aanwezig.
Met een bos in de achtertuin zijn we bewust bezig
met natuur en omgeving.
Lekker naar buiten om te bewegen. Attributen zijn
er genoeg, waaronder een echte klimwand, de
pannakooi of de klimspin.
Bij buitenschoolse opvang Ekenrooi kan uw kind
naar hartenlust spelen. Samen met andere
kinderen of lekker op zichzelf. Bij ons staat het
spelen en plezier hebben voorop. Ons gebouw en
prachtige buitenruimte bieden volop
mogelijkheden. Kom gerust eens kijken!
https://www.kinderstadwaalre.nl/ekenrooi

Betalingen
Er is geen contant betalingsverkeer mogelijk bij
kinderstralen. Er wordt gewerkt met incasso’s.
Deze worden twee maandelijks uitgevoerd.
Aanmelden
Indien u gebruik wilt maken van de TSO, dient u
een inschrijf-/machtigingsformulier in te vullen en
te ondertekenen. Dit formulier is op school
verkrijgbaar.

Naast BSO bij Kinderstad kun u ook terecht bij
bijvoorbeeld The Kids Company. Kinderen worden
daarvoor op school opgehaald en naar De Hof
gebracht. Voor The Kids Company kunt u contact
opnemen via 040 257 47 52.
www.thekidscompany.nl
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