Openbare basisschool Ekenrooi

Schoolgids 2020-2021
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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 2020-2021 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
• Naast de informatie die specifiek is voor
onze school, is er ook een bestuurlijk deel
waarin belangrijke informatie staat die geldt
voor alle scholen van RBOB De Kempen.

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,
Team OBS Ekenrooi

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
OBS Ekenrooi is een openbare school, gevestigd in
Waalre. De school biedt onderwijs aan ongeveer
200 leerlingen en is een werkplek voor 20
teamleden. Naast de kleutergroepen, wordt er in
de overige groepen gewerkt middels het
leerstofjaarklassensysteem.
Al 30 jaar biedt OBS Ekenrooi de kinderen van
Aalst-Waalre een fijne plek om te leren. Mede door
de bosrijke omgeving, waar de kinderen dagelijks
spelen is er een afwisseling tussen sociaalemotionele ontwikkeling, didactische ontwikkeling,
creativiteit en beweging en wordt een brede
ontwikkeling gestimuleerd.
De school is een van de 14 scholen van RBOB De
Kempen. RBOBDe Kempen is verdeeld over drie
clusters, waarvan OBS Ekenrooi behoort bij ‘Cluster
Midden’.
OBS Ekenrooi is, samen met De Christoffelschool en
KDV/BSO Kinderstad, een onderdeel van De Brede
School Aalst.Binnen de Brede School wordt er
samengewerkt om het onderwijs binnen de school
goed vorm te geven en een doorgaande lijn te
creëren van 0 tot 12 jaar.
Visie
Op OBS Ekenrooi mogen kinderen groeien en
stralen!
Hier worden kinderen gezien en kunnen ze zichzelf
zijn. Ze doen dagelijks succeservaringen op en deze
successen worden samen gedeeld.Op deze manier
creëren wij een basis waar alle kinderen zich fijn
voelen.

De kinderen leren om kritisch te kijken naar zichzelf
en hun omgeving. Op deze manier weten ze wat er
speelt en kunnen ze hier respectvol een mening
over vormen en deze delen met anderen. Ook leren
ze om begrip op te brengen voor afwijkende
meningen.

Samen zorgen we voor een fijne school, met
creativiteit, een kritische blik en
talentontwikkeling! We leren de kinderen
samenwerken en hoe ze elkaar kunnen helpen. Op
deze manier zorgen de kinderen goed voor zichzelf,
de ander en de omgeving.
Vanuit de school is er een breed partnerschap met
de omgeving, om samen zorg te dragen voor het
beste onderwijs voor de kinderen op
OBS Ekenrooi.
Wie zijn wij en wat kunnen wij goed?
• Iedereen is hier welkom vanuit de gedachte:
‘Niet apart, maar samen!’
• We zijn creatief! We gaan creatief om met de
leerstof en met werkvormen, naast de
creatieve vakken als handvaardigheid, tekenen,
muziek en drama.
• Het genieten van de kinderen en plezier
hebben in het werk staat bij ons voorop. We
streven altijd naar de perfecte match tussen
leeromgeving enerzijds en persoonlijke
interesses en mogelijkheden anderzijds.

Creativiteit staat hoog in het vaandel. Creativiteit in
denken en doen! Binnen brede kaders mogen
kinderen zelf de weg naar hunpersoonlijke doelen
bepalen.
Hier laten de kinderen zien waar ze goed in zijn. Ze
zijn zich bewust van hun eigen talenten en zetten
deze in om hun leerdoelen te behalen. De
leerkracht sluit aan bij de intrinsieke motivatie van
de kinderen enbegeleidt en coacht de kinderen in
hun ontwikkeling.

6

2

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 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.
Er zijn drie gedragsverwachtingen voor onze
school:

Goed zorgen voor jezelf, de ander en de
omgeving.
In alle groepen vormen deze verwachtingen de
basis voor alle andere afspraken.
De eerste periode van het schooljaar zijn ‘De
Gouden Weken’. In deze weken staat het
groepsvormingsproces centraal.

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.
De Plankenkoorts vindt altijd plaats op
vrijdagmiddagen van 13.15 - 14.30 uur.
In verband met de coronauitbraak in 2020 is het
nog niet duidelijk of de optredens vrij
toegankelijk blijven voor publiek
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.
Kijkavonden
Tijdens het schooljaar hebben wij twee keer 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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3.1 Groepsindeling

3

Groep

De organisatie van de school.

Happies

Groep 3
Groep 4

Groep 5

Groep 6
Groep 7

Groep 8

Leerkrachten
Mariëlle Koppens ma-di-?
Joyce Geelen woe-do-vr
Bo Vrugt ma- di - woe

Helene Gehoel ma-di-woe-vr
Linda Koppe do
Marijke Timmermans ma t/m do
Linda Koppe vr
Martine van Gogh ma – dinsdagochtend - woe-do
Leonie Pouleijn ma-di-vr
Manon Beerens do – vrijdagochtend
Bente van Roosmalen ma t/m vr
Manon Beerens ma – di
Esther Buelens woe t/m vr
Jeroen Gerrits ma t/m vr

Onderwijsassistenten:

Dominique Hendriks ma t/m woe
Lidwien Engelbert do-vr
Tristan Gallas ma-woe-do
Vera Makkes ma-woe-do-vr

Vakleerkracht bewegingsonderwijs

Tristan Gallas vrijdag

Ondersteuningscoördinator

Ilse Wassink, drie dagen per week.

Directie

Chrissy van de Kruijs, maandag tot en met donderdag.

Conciërges Brede School

Jan Hakkens op maandag, dinsdag en woensdagochtend.
Marjon Meerberg op woensdag en donderdag.
Gerard Dielis op vrijdag.

Administratief medewerkster

Veronique Cijsouw op dinsdagochtend.
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3. 2 Schooltijden groepen 1 t/m 8:
Op OBS Ekenrooi wordt er een continurooster
gehanteerd.
Vanaf 8.20 uur is de school open en kunnen de
kinderen naar hun eigen lokaal lopen. De lessen
starten om 8.30 uur.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is de
school uit om 14.30 uur.
Op woensdag is de school uit om 12.30 uur.
Tussen de middag eten de kinderen op school en
hebben ze daarna een half uur pauze.

3.3 Vakantierooster en vrije dagen
Vakantierooster

De organisatie van de school.

Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 2020

Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Carnavalsvakantie 15 t/m 19 februari 2021
2 e Paasdag 5 april 2021
Koningsdag 27 april 2021
Meivakantie 3 mei t/m 14 mei 2021

3.4 Lichamelijke opvoeding
De kleuters krijgen gymles in de speelzaal van de
school.
De overige groepen krijgen gymles in sporthal: “ De
Pracht”.
De gymlessen worden gegeven op de dinsdag en
vrijdag.

Als het weer het toelaat, is de onderbouw buiten te
vinden. De kinderen kunnen daar klimmen, hollen,
fietsen en nog veel meer.

2 e Pinksterdag 24 mei 2021
Zomervakantie vanaf 26 juli 2021 tot en met 3 sept.
Studiedagen
17 september

5 oktober
1 december
22 februari
30 april
1 juli

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.

3.5 Verjaardagen en gezonde traktaties
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.
In de groepen 5 t/m 8 wordt vlak voor of vlak na de
ochtendpauze de jarige in het zonnetje gezet.
In verband met de coronacrisis is het nog niet duidelijk
of kinderen mogen trakteren op school en of ouders in
de onderbouw aanwezig mogen zijn bij de
verjaardagen.
Wij stellen het zeer op prijs als uitnodigingen voor
feestjes niet op school uitgedeeld worden. Hiermee
worden teleurstellingen bij niet-uitgenodigde kinderen
voorkomen.
3.6 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” in een trommeltje. Ook het drinken
moet goed verpakt zijn in goed afgesloten bekers.
Voor de kleuters wordt geadviseerd om alle
verpakking te voorzien van de naam.
Ook willen we de hoeveelheid afval graag beperken.
Daarom vragen we om kinderen een beker en een
bakje mee te geven voor drinken, tussendoortjes en
de lunch. Lege verpakkingen van drankkartons worden
mee terug naar huis gegeven.
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3. 7 Methodes
Vakgebied

Methode

Groep

Alle onderdelen

Kleuterplein

Kleuters

Aanvankelijk lezen

Voortgezet technisch lezen

Veilig leren lezen 3
Bouw!
Lekker lezen

3
2 t/m 4
4 t/m 8

Begrijpend lezen

Nieuwsbegrip

4 t/m 8

Taal

Taal actief

4 t/m 8

Spelling
Schrijven

Staal
Pennenstreken

4 t/m 8
3 t/m 8

Rekenen
Engels

Alles telt
Numicon
Groove me

3 t/m 8
1 t/m 4
1 t/m 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

De Vreedzame School

1 t/m 8

Lichamelijke opvoeding

1-2

Ondersteuning bij dyslexie

Bewegingsonderwijs in het
speellokaal
Basislessen
bewegingsonderwijs
123Zing! Muziekonderwijs
Voor de overige crea-lessen
zijn er diverse bronnen die
worden gebruikt.
Read&Write

Ondersteuning bij Meer- en
Hoogbegaafdheid

De Ontdekwereld
De Pittige Plustorens

4-5
6 t/m 8

De organisatie van de school.

Creatieve vorming

3.8 Hoofdluiscontrole

3.9 Huiswerk

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.
Na een paar dagen controleren wij de kinderen
weer. Wij verwachten dat de ouders goed
behandelen en regelmatig controleren.

Om de zelfstandigheid van kinderen te
bevorderen, te leren plannen en de
ouderbetrokkenheid te vergroten krijgen de
kinderen vanaf groep 3 opdrachten om thuis te
oefenen. Bijvoorbeeld het thuis lezen van boeken,
het oefenen van de tafeltjes of in de bovenbouw
huiswerk gericht op wereldoriëntatie.
In het huiswerkprotocol kunt u hier meer
informatie over vinden.

3 t/m 8

3 t/m 8

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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4

De zorg voor de kinderen.

4.1. 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.
Meer informatie voor nieuwe leerlingen staat op
de website via deze link.
4.2 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 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. De leerkracht gaat in op de
verhalen waar het kind mee komt en draagt zelf
diverse thema’s en activiteiten aan die
aansluiten bij de leef- en beleefwereld van
kleuters. Daarnaast stimuleert, observeert en
volgt de leerkracht het kind in zijn sociaalemotionele, motorische, creatieve en cognitieve
ontwikkeling, terwijl het kind al spelend
ontzettend veel leert.
In de kleutergroepen wordt ook een basis gelegd
voor het zelfstandig werken. Een hulpmiddel is
dan het werken met een weektaak waarvoor
kinderen zelf het werkmoment kiezen en leren
plannen of omgaan met ‘uitgestelde aandacht’.
Dat wil zeggen dat de kinderen soms even geen
hulp kunnen 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. Het lokaal is zodanig ingericht dat
kinderen zelf materialen kunnen pakken en na
afloop van de werkles ook zelf weer kunnen
opruimen.

De thema’s die in de kleutergroepen aan bod
komen, komen vaak ook terug in het buitenspel
van de kleuters. Wat binnen geleerd en gedaan
wordt, kan buiten worden uitvergroot:
bijvoorbeeld in rollenspel of in tekenen op een
veel groter vlak dan binnen mogelijk is. 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 van daaruit kunnen de kinderen kiezen. De
kinderen werken o.a. in ‘hoeken’ aan deze
activiteiten en er is ruimte voor vrij spel.
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.
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4.3 Ons onderwijs
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
ondersteuningscoördinator volgt deze
groepsprocessen en heeft aan de hand van deze
gegevens en groepsobservaties een aantal keren
per jaar een groepsbespreking met iedere
leerkracht.

4.5 Ondersteuningscoördinator
De ondersteuningscoördinator, voorheen intern
begeleider, coördineert de zorg op groepsniveau
en individueel niveau.
Door observaties en groepsbesprekingen houdtde
ondersteuningscoördinator 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.

De organisatie van de school.

4.4 Differentiatie
In een klas met allemaal verschillende kinderen,
zijn veel niveauverschillen. Als school vinden we
het belangrijk om de kinderen het aanbod te
bieden dat ze nodig hebben. Om dit te bereiken
passen we differentiatie toe. Dit kan differentiatie
op zijn op leertijd of op leeraanbod.
In een groep wordt er minimaal op drie niveaus
gedifferentieerd. De les start met het ophalen van
voorkennis, waarna de eerste groep kinderen aan
het werk gaat. Dit zijn kinderen die de lesstof
beheersen en extra uitdaging krijgen. De rest van
de klas krijgt daarna een basisinstructie. Na deze
basisinstructie gaat de volgende groep kinderen
aan de slag. Tot slot wordt er een verlengde
instructie gegeven waarna alle kinderen
zelfstandig met de leerstof aan de slag kunnen.

4.6 Specialisten
Op onze school zijn een aantal leerkrachten
gespecialiseerd op een specifiek onderdeel. Op
deze manier is er veel kennis in onze school om
goed onderwijs te bieden.
De diverse specialisten:
- Rekenspecialist
- Taalspecialist, (taal, lezen, dyslexie)
- Gedragsspecialist

Binnen de organisatie RBOB De Kempen kunnen
we altijd gebruik maken van de kennis van het
expertiseteam. Het expertiseteam bestaat uit
orthopedagogen, gedragsspecialisten, en
specialisten op motorisch vlak.
4.7 Leertijdverlenging
In de periode eind maart/begin april zullen de
leerkrachten samen met de ouders 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 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.
De uiteindelijke beslissing ligt bij de ouders.

4.8 Fijne sfeer
Op OBS Ekenrooi mag ieder individu
groeien en stralen! Om dit te
verwezenlijken is een prettig en veilig
pedagogisch klimaat binnen de school
en iedere groep het uitgangspunt.
Bij grensoverschrijdend gedrag door
een leerling hanteren wij het
gedragsprotocol. Gedurende het
uitvoeringsproces sturen wij
voortdurend aan op de gewenste
gedragsverwachting, waardoor de
leerling de ruimte heeft om het gedrag
te herstellen.
4.9 Meer- en Hoogbegaafdheid
Om tegemoet te komen aan de
onderwijsbehoeftes van kinderen met
Meer- en Hoogbegaafdheid krijgen
deze kinderen extra uitdagende
opdrachten.
In de groepen 1 tot en met 3 zijn er in
de klas voldoende
verrijkingsmaterialen. De groepen 4 en
5 werken met ‘De Ontdekwereld’ en de
groepen 6 t/m 8 met ‘De Pittige
Plustorens’.
Deze materialen helpen de kinderen bij
het ontwikkelen van executieve
functies zoals; plannen, samenwerken,
concentreren en nog veel meer.
De kinderen kiezen, samen met de
leerkracht, een doel waar ze zich in
willen ontwikkelen.
Een keer per week krijgen de kinderen
extra begeleiding om hier verder in te
groeien.
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Informatievoorziening

5.1. Rapporten:
Op onze school werken we met een kindrapport
en leerkrachtrapport.
Het kindrapport 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.
5.2 Oudergesprekken:
Aan het begin van het schooljaar vinden er met
alle ouders kennismakingsgesprekken 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 naast deze
gesprekken behoefte is aan een extra gesprek,
kan er een afspraak met de leerkracht gemaakt
worden.

5.4 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
vinden. De nieuwsbrief wordt verspreid via de
mail en daarnaast geplaatst op de website.

5.5 Parro
Parro is een app waarin ouders van een bepaalde
klas foto’s en berichten kunnen ontvangen over
de groep en over hun kind. Ook worden
oudergesprekken via deze app ingepland en
kunnen ouders alle activiteiten zien op de
jaarkalender. Daarnaast kunnen ouders
berichten sturen naar de leerkracht en
ziekmeldingen doorgeven.
5.6 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.
5.7 Website
Op de website www.obsekenrooi.nl is veel
belangrijke informatie te vinden over de school.

5.3 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.
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Kwaliteit van ons onderwijs

6.1 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 jaarplan opgesteld. 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.

Schoolplan
Voor de periode 2019-2023 is er een schoolplan
gemaakt. Hierin staat de koers van de school
voor de komende jaren. Het schoolplan is op te
vragen bij de directie.
Speerpunten jaarplan 2019-2020
• Inzetten screeningsdocument en materialen
voor meer- en hoogbegaafde kinderen.
• Ontwikkelen van een eigentijdse visie op
onderwijs.
• Communicatie versterken. Intern met ouders
mbv de app Parro, extern om ons als school
op de kaart te zetten in de omgeving.

Schooljaar

CITO
Eindtoets
Score OBS
Ekenrooi

Landelijk
gemiddeld
e

2019-2020

Geen afname ivm corona

2018-2019

533,8

535,7

2017-2018

537,8

535,6

2016-2017

539,1

535,6

2015-2016

535,1

535,2

Voortgezet onderwijs
Vanuit het voortgezet onderwijs ontvangen wij
elk jaar een terugkoppeling van oud-leerlingen.
Op deze manier blijven wij onze leerlingen
volgen. We kunnen constateren dat de
advisering voor het voortgezet onderwijs in de
meeste gevallen het best passend is voor het
kind.

Speerpunten jaarplan 2020-2021
• Implementatie van De Vreedzame School,
een methode voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling.
• Concretiseren van de visie; Hier mag je
groeien en stralen.
• Het vakgebied Engels vanaf groep 1
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7.3 Groepsouder

Ouderbetrokkenheid

7.1 De Oudervereniging
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.

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 2020-2021 is deze
vastgesteld op € 39,00 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.

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.
7.2 Ouderhulp

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 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.
Via deze link kunt u meer informatie vinden over
de taak van groepsouder.
7.4 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.

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.
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 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
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Allerlei

8.1 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.
8.2 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.
8.3 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?

8.4 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.

8.5 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.
8.6 OBS Ekenrooi speelt op ‘SEEF’ en heeft
daarom het Brabants VerkeersveiligheidsLabel
(BVL)
Kinderen vormen een zeer kwetsbare groep in
het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden
kinderen betrokken bij verkeersongevallen.
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.
De kinderen van OBS Ekenrooi krijgen
verkeerslessen en doen verkeersprojecten met
praktische oefeningen zoals Reflection day en
ANWB Streetwise. Verder is er aandacht voor de
schoolomgeving en zijn/worden de routes naar
school zo verkeersveilig mogelijk.
8.7 Vertrouwenspersonen
Indien er met de kinderen problemen zijn die
duidelijk met de school te maken hebben dan
kunt u hiervoor bij de leerkracht of de directie
terecht.
Op het moment dat er iets ernstigs aan de hand
is of als u er ook met de directie niet uit komt,
kunt u contact opnemen met onze
vertrouwenspersoon.
Onze vertrouwenspersoon is er voor zowel
leerlingen, ouders als medewerkers. U kunt de
vertrouwenspersoon om hulp vragen als u een
informele klacht hebt en deze met de school wilt
oplossen. De vertrouwenspersoon wijst de weg
en kan adviseren.
Indien nodig wordt de externe
vertrouwenspersoon, Geerd De Rooij,
ingeschakeld.
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