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Beste ouder of verzorger
Samen onder één dak
Met trots presenteren wij u onze gecombineerde schoolgids/
jaarkalender 2019-2020 van kindcentrum de Appelgaard.
Kindcentrum “de Appelgaard” is een samenwerking tussen de
zelfstandige rechtspersonen Eenbes basisonderwijs en kinderopvang
de Grabbelton. Beide organisaties hebben een eigen doelgroep
en verantwoordelijkheid maar vormen in het kindcentrum een
samenwerkingsverband voor kinderen van 0-13 jaar. We presenteren
ons daarom als kindcentrum de Appelgaard.
Kindcentrum de Appelgaard ligt in de wijk de Akert.
Door regels, afspraken en ons aanbod aan activiteiten op elkaar af te
stemmen, creëren we een veilige, vertrouwde en plezierige omgeving
waarin uw kind zich optimaal kan ontwikkelen. Zo zorgen we voor een
doorgaande ontwikkel- en zorglijn voor uw kind.
In deze schoolgids/kalender hebben we zoveel mogelijk informatie
gezet, die voor u als ouder belangrijk is om te weten. Wij hopen dat het
voor u een compleet en prettig leesbaar geheel is geworden.
Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze gids is samengesteld, kan het
natuurlijk zo zijn dat bepaalde zaken onvoldoende belicht worden of
niet duidelijk genoeg zijn. Wij stellen het op prijs om dit van u te horen.
Wij hopen dat u deze schoolgids/jaarkalender met plezier zult gebruiken.
Wij wensen iedereen die betrokken is bij de Appelgaard een fijn en
leerzaam schooljaar toe.

Onze school
is een Eenbes school
Onze school behoort tot Eenbes Basisonderwijs. Eenbes heeft 26
scholen voor primair onderwijs in deze regio. Een van onze scholen
is een school voor Speciaal Basisonderwijs. Er staan scholen in de
gemeenten Laarbeek, Heeze-Leende, Geldrop-Mierlo en Nuenen.
Ons huidige Koersplan 2015-2019 ‘Kansrijk invoegen’ zet de hoofdlijnen
uit voor ons onderwijs in de komende jaren. Samen zijn we op reis:
kinderen, ouders, leerkrachten en partners, bijvoorbeeld in de
kinderopvang en het peuterwerk. Accenten die we in onze reisgids
hebben benoemd richten zich op talentontwikkeling voor kinderen
en leerkrachten, maatwerk voor individuele leervragen van kinderen
en een grotere inzet op uitwisseling van kennis en ervaring tussen
leerkrachten. Uw kind verdient immers dat we de schat aan expertise
binnen de gehele stichting ook voor zijn of haar reis inzetten. Daarnaast
werken we toe naar kindcentra, waar onze school de handen ineen
slaat met de partners in kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en BSO.
Het huidige Koersplan krijgt een opvolger in de loop van schooljaar
2019 – 2020. Een groot aantal ingrediënten uit de huidige koers zal ook
daarin weer herkenbaar zijn voor u.
De hoofdlijnen uit ons Koersplan hebben we inmiddels vertaald naar
beloftes voor onze eigen school. Deze zijn voor u zichtbaar op een
prominente plek in het gebouw. Ook vertalen we het Koersplan naar
ons eigen schoolplan.
Kwalitatief goed onderwijs is niet alleen gericht op meetbare
leeropbrengsten. De inzet van onze leerkrachten is er ook op gericht
om het talent in uw kind naar boven te halen en er zoveel mogelijk voor
te zorgen dat uw kind goed in zijn vel zit. Goed onderwijs kenmerkt
zich bovendien door een sfeer van openheid en vertrouwen waarin
kinderen en leerkrachten zich veilig kunnen voelen. Medewerkers
bepalen de sfeer en kwaliteit van elke school. Zij geven samen met de
leerlingen “kleur” aan hun school. Elke school bouwt op deze manier
aan een eigen identiteit. Daar zijn we trots op.
Gegevens bestuur Eenbes Basisonderwijs
College van Bestuur: Wim Klaassen
Bezoekadres: Nieuwendijk 49c te Geldrop
Postadres: Postbus 151, 5660 AD Geldrop
Tel: 040 – 2868115
E-mail: bestuurssecretariaat@eenbes.nl
Website: www.eenbes.nl

Met vriendelijke groeten,
Namens het team van ‘t Klokhuis,
Wilma Vos, directeur
Namens de Grabbelton,
Henriëtte Schrander, directeur
René Schrander, directeur
Volg ons op Twitter en Facebook
Twitter:
@klokhuisgeldrop
Facebook: facebook.com/klokhuisgeldrop

Toelichting op de kalender
In de kalender staan alle activiteiten genoemd zoals die aan het begin
Samen
vernieuwend
leren
van het schooljaar zijn gepland. Het kan natuurlijk
gebeuren
dat hierop
Eenbes basisscholen streven vanuit een betrokken en professionele
in de loop
van naar
het schooljaar
een wijziging
plaatsvindt.
Alsditdit
houding
innovatief ennog
resultaatgericht
onderwijs.
Zij doen
in nauwe
gebeurt, zullen
we u ditmet
tijdig
via de
nieuwsbrief
laten
weten.
samenwerking
ouders,
kinderen
en andere
partners.
www.eenbes.nl
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1. Ons kindcentrum
1.1

Profiel van ons kindcentrum

Op ons kindcentrum staan wij open voor verschillende culturen en
achtergronden.
Een kind kan zich pas ontwikkelen als het zich veilig voelt. Wij zorgen
daarom voor een vriendelijk en veilig klimaat waarbij respectvol
omgaan met elkaar een grote rol speelt.
Op kindcentrumniveau hebben wij duidelijke omgangsregels
afgesproken.
Ons kindcentrum is veilig, laagdrempelig en biedt structuur. Door
de goede samenwerking tussen leerkrachten, ouders en kinderen
streven we naar hoge opbrengsten. Wij dagen onze kinderen uit
om tot de beste resultaten te komen. De leer-en spelbehoeften van
ieder kind staan centraal in ons dagelijks handelen. We verhogen de
betrokkenheid door kinderen zelf bij hun speel-leerproces te betrekken.
Doordat de leerlingen ’s middags in teams met projectwerk werken
maken ze zich de vaardigheden voor de 21ste eeuw eigen (onder
andere samenwerken, kritisch denken en communiceren).
De missie van ons kindcentrum is dan ook:
Wij leveren een belangrijke bijdrage aan de vorming van respectvolle,
zelfbewuste en sociale mensen met sterk ontwikkelde cognitieve
vaardigheden. Hierdoor wordt een goede basis gelegd voor het
voortgezet onderwijs en kunnen ze actief deel uit maken van de
maatschappij.

1.2

Onze kernwaarden

Met het team hebben we de kernwaarden van onze school
samengesteld en inhoud gegeven.
Hieronder vindt u onze zes kernwaarden in willekeurige volgorde
beschreven.
Dit zijn wij. Betrokken.
Vanuit een breed perspectief creëren we, door middel van
betrokkenheid en passie, een kansrijke omgeving waar kinderen
zich optimaal kunnen ontwikkelen op hun eigen, unieke wijze. Om
kinderen betrokken te laten raken bij hun spel en activiteiten speelt
ook de inrichting van de ruimte een belangrijke rol. Het is belangrijk
dat de ruimte een rijkdom aan mogelijkheden biedt zodat kinderen
geïnspireerd raken, contact maken en kennis opbouwen. Daarom is elke
ruimte zo ingericht dat het de kinderen uitdaagt en bijdraagt aan de
ontwikkeling en educatie van kinderen.
‘Betrokkenheid observeren is niet kijken of het kind werkt tijdens mijn
aanbod, maar wel of het aanbod werkt voor het kind’ (Ferre Laevens)
In de klas betrekken we kinderen bij het leren en het leerproces. Tijdens
de lessen stimuleren we de actieve betrokkenheid van de kinderen.
Dit zijn wij. Trots.
Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen, medewerkers en ouders
trots zijn op de samenwerking, de sfeer, de visie en de aanpak binnen
ons kindcentrum, maar vooral op zichzelf.
Wij streven er elke dag weer naar dat kinderen het beste uit zichzelf
halen en daarmee trots zijn op zichzelf en elkaar. We zijn trots op alle
kinderen binnen ons kindcentrum! Complimenten geven hoort bij ons.

Dit zijn wij. Effectief.
We zeggen wat we van elkaar verwachten, tegen kinderen, ouders
en collega’s. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Onze
kinderen worden uitgedaagd om vanuit hun eigen motivatie (spelend)
te leren. Tijdens ons aanbod kijken we goed naar het welbevinden en
de betrokkenheid van het kind. Zo zorgen we ervoor dat elk kind op zijn
eigen, unieke wijze effectief kan spelen en leren.
Dit zijn wij. Professioneel.
Op ons kindcentrum zijn we samen verantwoordelijk voor het
welbevinden van alle leerlingen en medewerkers. Wij kijken met een
open blik en vol vertrouwen en geduld naar het kind. Hierdoor leren
wij de kinderen goed kennen en weten we waar hun interesses en
motivatie liggen en wat er voor nodig is om hen uit te dagen en te
prikkelen. Ook vinden wij het belangrijk om goed te luisteren naar de
kinderen, ouders en collega’s.
Dit zijn wij. Nieuwsgierig.
Kinderen zijn nieuwsgierig naar hun omgeving en moeten de ruimte
krijgen om zelf te ontdekken en hun eigen weg te gaan. De leerkracht
en pedagogisch medewerker observeren en spelen in op wat het kind
bezighoudt. Onze medewerkers kijken en luisteren naar kinderen en
hebben respect voor het kind. Zij geloven in de mogelijkheden van elk
kind.
We gebruiken nieuwe en moderne materialen om kinderen te
prikkelen. We willen weten wat er leeft in een groep en bij individuele
leerlingen.
Dit zijn wij. Samen.
Leerkrachten, pedagogisch medewerkers, ouders en kinderen zijn
samen verantwoordelijk. In het kindcentrum stemmen partners
vanuit verschillende disciplines af om de ontwikkeling van kinderen te
optimaliseren. We stimuleren kinderen om van en met elkaar te leren.

1.3

Inhoudelijke plannen

In het kader van ons kwaliteitsbeleid werken we dit schooljaar vooral
verder aan de volgende zaken:
• Vormgeven aan het kindcentrum
• Het voeren van kindgesprekken
• Kindgericht/doelgericht onderwijs met ICT
• Een ander onderwijsconcept
• Taal-begrijpend lezen
• De Vreedzame School
• Passend Onderwijs
• Cultuur-techniek
De inhoud hiervan is te vinden onder het kopje 'schoolplan-jaarplan' op
de website.
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1.4

Urenberekening en lessenaanbod

1.6

(lestijd in minuten per week: 1470 totaal = 24,5 lesuren)
Vak/Groep
012
Zintuiglijke en lichamelijke
445
oefening incl. schrijven
Taalonderwijs*
450
Rekenen en wiskunde
150
Zaakvakkenonderwijs w.o.
60
geschiedenis, aardrijkskunde
en natuur (=thematisch werken)
Engels
0
Levensbeschouwing
30
en gedrag
Sociale redzaamheid
30
w.o. verkeer
Creatieve vorming; tekenen, 230
handvaardigheid en muziek
Pauze
75
Totaal aantal min. per week 1470

3
4
5
6
7
8
195 165 120 120 120 120
625 625 610 610 600 600
300 300 300 300 300 300
90
90 180 180 180 180
0
30

0
30

0
30

0
30

30
30

30
30

45

45

45

45

45

45

110 110 110 110

90

90

75
75
75
75
75
75
1470 1470 1470 1470 1470 1470

* onder taalontwikkeling vallen alle activiteiten m.b.t. taal, spelling en
lezen (begrijpend, studerend en technisch lezen)

1.5

Bewegingsonderwijs

Onze school beschikt over 1 speelzaal en maakt gebruik van de gymzaal
van Wijkvereniging Den Akert.
Gymles
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen gymles in de gymzaal. Bij
het gymonderwijs is sportkleding verplicht. Voor de jongens bestaat
deze uit een kort sportbroekje en shirt. Voor meisjes een turn/
balletpakje of een kort sportbroekje en shirt. Ook moeten de kinderen
sportschoenen dragen met een witte zool.
De kinderen van de groepen 0/1/2 gymmen in de speelzaal of
bewegen in de buitenruimte rondom de school. In de speelzaal wordt
in ondergoed en schoenen die vlug aan en uit gaan gespeeld (geen
veterschoenen). Mocht u liever willen dat uw kind in gymkleding gymt
kunt u ook gymkleding meegeven. De schoenen blijven op school.
Gymrooster
groep
dag
3
Dinsdag
Donderdag
4
Dinsdag
Donderdag
5
Dinsdag
Donderdag
5/6
Dinsdag
Donderdag
6
Dinsdag
Donderdag
7/8
Dinsdag
Donderdag

tijd
9.20 - 10.10 uur
11.05 - 11.55 uur
10.15 - 11.05 uur
12.10 - 13.00 uur
11.05 - 11.55 uur
8.30 - 9.20 uur
13.00 - 13.50 uur
9.20 - 10.10 uur
12.10 - 13.00 uur
10.15 - 11.05 uur
8.30 - 9.20 uur
13.00 - 13.50 uur

Schooltijden

De schooltijden zijn als volgt:
Maandag
8.30 – 14.30 uur
Dinsdag
8.30 – 14.30 uur
Woensdag 8.30 – 12.30 uur

Donderdag
Vrijdag

8.30 – 14.30 uur
8.30 – 12.30 uur

De kinderen zijn vanaf 8.20 uur welkom op school. Voor die tijd is er
geen toezicht. De kinderen gaan dan meteen naar binnen. De leerkracht
is in de klas aanwezig. Om 8.30 uur gaat de bel. Dan beginnen de
lessen. Op maandag, dinsdag en donderdag is de school om 14.30 uur
uit. Op woensdag en op vrijdag is de school om 12.30 uur uit.

1.7

De schoolorganisatie

Dit schooljaar volgen circa 220 leerlingen onderwijs op onze school.
We werken elke ochtend met 9 groepen. Deze ochtenden wordt
en taal- en rekenonderwijs gegeven binnen de eigen groep. In de
middagen werken de leerlingen meer geclusterd.
Op onze school werken we niet met losse methodes voor wereld
oriëntatie. Onze leerlingen werken daarvoor in teams aan opdrachten
(taakkaarten) rondom een schoolbreed thema. Dit noemen we
‘thematisch werken’. De groepen 3 en 4 werken apart vanwege het
niveauverschil. Er wordt wel met (de voorbereiding op) taakkaarten
gewerkt. De groepen 5 en 6 worden geclusterd net als de groepen
7 en 8. Deze teams besteden 2 uur per week aan het thematisch
werken. De leerlingen bewaren hun gemaakte werk in een eigen
portfolio. Afgelopen schooljaar zijn we gestart met “ unitonderwijs”
in de groepen 6/7. Dit in de vorm van co-teaching. Dat betekent dat
twee of meer leerkrachten samen verantwoordelijk zijn voor een grote
groep leerlingen. We proberen meer aan te sluiten bij wat de leerling
daadwerkelijk nodig heeft. De leerling krijgt hier zelf ook meer zicht op.
Komend schooljaar willen we met alle groepen stappen zetten richting
'unit onderwijs'. Vanaf groep 4 werken we met Snappet.

1.8
groep
1/2 a
1/2 b
2/3
3
4
5
5/6
6
7/8

De groepsindeling
leerkracht(en)
Marjolein Slaats
Tamara Schenkels
Ilona Bijnen
Marieke van den Bogaard
Lisette van der Hulst
Brigit Janssen
Ellen van den Wildenberg
Kirsten van Gerven
Anne van Bodegraven

Marion Hartings
Marion Hartings/Martine van Gerwen
Linda van Gogh
Daniëlle Bosmans
Marianne Reijnders
Day Vinck

Ook hebben we dit schooljaar 4e jaars studenten van de Kempel:
Esther Bron zal het hele jaar in de onderbouw en Jeroen van Lierop in
groep 7/8 staan.
Directeur:
Intern begeleider:

Wilma Vos
Marian van Hulten
Meike Walravens
Lid Management Team (MT):
Ellen van den Wildenberg
Meike Walravens
Taalcoördinator:
Martine van Gerwen
Leerkrachtondersteuner:
Kirsten Dankers
BHV-ers:	Lisette van der Hulst, Linda van Gogh,
Marieke van den Bogaard en Wilma Vos

Hazelaar 47, 5664 VE Geldrop, T 040-2862964, klokhuis@eenbes.nl, www.klokhuisgeldrop.nl

3

1.9

Vakantie en vrije dagen

Herfstvakantie 14 t/m 18 oktober 2019
Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie
24 t/m 28 februari 2020
2e Paasdag
13 april 2020
Koningsdag
27 april 2020 (valt in de meivakantie)
Meivakantie 27 april t/m 8 mei 2020
Hemelvaart 21 en 22 mei 2020
2e Pinksterdag 1 juni 2020
Zomervakantie 13 juli t/m 21 augustus 2020
In verband met studiedagen voor het team zijn alle kinderen op de
volgende dagen vrij:
Vrijdag
13 september 2019 Vrijdag
10 april 2020
Donderdag
7 november 2019
Dinsdag
2 juni 2020
Dinsdag
11 februari 2020
Donderdagmiddag 9 juli 2020*
Maandagmiddag 30 maart 2020
* onder voorbehoud

1.10 Sociale veiligheid
Naast fysieke veiligheid vinden wij een veilig pedagogisch klimaat een
vereiste. Onze leerkrachten zijn zich bewust van hun gedrag tegenover
de leerlingen. Ze weten wat wel en niet gewenst is. We zorgen dat
het sociaal klimaat op school zo prettig mogelijk is. Aan het begin van
het jaar stellen de kinderen samen met hun leerkracht eigen speciale
groepsregels op, waar ze zich aan houden. Deze regels bespreken we
ook regelmatig.
Op 't Klokhuis hebben we een pestprotocol. Dit protocol volgen we als
er pest- of plaaggedrag geconstateerd wordt. Daarnaast zijn we ook
preventief bezig om pesten tegen te gaan. We maken kinderen bewust
van hun rol bij pesten – zowel actief als passief – en leren ze hoe ze
hierin een positieve bijdrage kunnen leveren.
We maken ook gebruik van de methode De Vreedzame School. Hierin
zijn lessen opgenomen rondom burgerschap. Leerlingen van groep 7 en
8 worden opgeleid als mediator zodat zij hierin ook een rol krijgen.

2. Onze zorg voor kinderen
2.1

Zorgstructuur op onze school

Op onze school is de intern begeleider verantwoordelijk voor de
zorg aan kinderen. Zij overlegt regelmatig met de leerkrachten en de
directie over de leerlingen met speciale onderwijsbehoeften en de
opbrengsten. Zij heeft een signalerende, ondersteunende en coachende
rol richting de leerkrachten. Ondersteuning wordt op onze school
gegeven in 5 verschillende niveaus:
Niveau 1: Basis ondersteuning in de groep.
De leerkracht begeleidt de leerlingen in de eigen groep. Hierbij spreken
we van het normale lesaanbod.
Niveau 2: Extra ondersteuning in de groep.
De leerkracht verzorgt zelf de extra ondersteuning aan leerlingen in de
groep en stelt hiervoor een plan op. De intern begeleider bewaakt deze
ondersteuning en biedt begeleiding aan de leerkracht.
Niveau 3: Extra ondersteuning op schoolniveau door interne
deskundigen.
De intern begeleider onderzoekt zelf het kind en stelt een plan op.
Niveau 4: Het raadplegen van externe deskundigen.
De school schakelt externe deskundigen in. Hierbij kunt u
denken aan een expert van een school voor speciaal onderwijs,
schoolmaatschappelijk werk of een deskundige begeleider van het
Eenbes Expertise Netwerk.

Niveau 5: Plaatsing op een andere school.
Wanneer de school een kind niet de ondersteuning kan bieden die hij
of zij nodig heeft, gaan we op zoek naar een andere basisschool of een
school voor speciaal (basis)onderwijs die de ondersteuning wel kan
bieden.
We betrekken ouders altijd bij de ontwikkeling van hun kind. Als we
zien dat een kind iets extra’s nodig heeft, overleggen we dit altijd
met zijn/haar ouders. Dit gebeurt al vanaf zorgniveau 2. Hierbij is de
leerkracht van het kind en soms ook de intern begeleider betrokken.
Er wordt samen met ouders bekeken welke extra ondersteuning of
uitdaging we hun kind kunnen bieden. Het kan voorkomen dat aan
ouders gevraagd wordt om thuis met hun kind te werken.

2.2

Intern begeleider (IB-er)

Binnen onze school is de intern begeleider het belangrijkste
aanspreekpunt als het gaat om de ondersteuning aan kinderen. De
IB-er is verantwoordelijk voor het ondersteuningsbeleid. Zij overlegt
regelmatig met de leerkrachten en de directie over de leerlingen, de
onderwijsbehoeften en de opbrengsten. De IB-er kan ondersteuning in
de groep signaleren en leerkrachten begeleiden bij het opzetten van hulp.
De intern begeleider heeft veel inhoudelijke kennis. Ouders worden
vanaf zorgniveau 2 betrokken bij de ondersteuning rondom hun kind. Ze
worden geïnformeerd door de leerkracht en/of de intern begeleider, ze
geven informatie indien nodig en worden betrokken bij de aanpak die
gevolgd gaat worden. De leerkracht maakt de plannen en voert deze uit.

2.3

Het leerlingvolgsysteem

Op onze school wordt gewerkt met een uitgebreid leerlingvolgsysteem,
genaamd Parnassys. Met behulp van dit leerlingvolgsysteem kunnen wij
zien waar uw kind staat in zijn of haar ontwikkeling.
In de groepen 1 en 2 wordt regelmatig geobserveerd. Hier registreren
we de voortgang in het volgsysteem “KIJK 1-2”. In de groepen 3 t/m 8
nemen we methode gebonden toetsen af. Daarnaast gebruiken we de
onafhankelijke toetsen van Cito voor alle kinderen van groep 1 t/m 8.
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We houden van alle kinderen een digitaal dossier bij. Hierin staan de
gegevens van het kind, verslagen en besprekingen, toetsresultaten,
rapporten en onderzoeksverslagen. De school draagt er zorg voor
dat gegevens beschermd zijn volgens de normen van de Wet op
Persoonsregistraties. Indien u het dossier in wilt zien, dient u hiervoor
een schriftelijk verzoek in te dienen bij de directeur. Een groot gedeelte
van het dossier van uw kind is in te zien via een ouderportaal. Hiervoor
ontvangt u als ouder een eigen toegangscode.

2.4

Passend onderwijs

Onze school heeft een school ondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is
een wettelijk voorschrift sinds de invoering van passend onderwijs. Ons
ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:
• de basisondersteuning: dat is de ondersteuning waarop alle
kinderen kunnen rekenen;
• de voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra
ondersteuning te bieden;
• de deskundigheid voor extra ondersteuning van buiten, waarop onze
school een beroep kan doen.
U kunt ons school ondersteuningsprofiel vinden op onze website. Voor
meer informatie verwijzen wij u tevens naar het ondersteuningsplan
van het samenwerkingsverband Helmond- Peelland PO waarbij alle
Eenbesscholen zijn aangesloten: https://po.swv-peelland.nl

2.5

Ernstige Enkelvoudige Dyslexieklachten (EED)

Onze school heeft de kennis om in de meeste gevallen kinderen
met dyslexie de begeleiding te geven die ze nodig hebben. Soms
is een dyslexieprobleem zo complex, dat de begeleiding op school
niet voldoende aanslaat. Dan wordt een kind verwezen naar meer
gespecialiseerde hulp.
Is er geen sprake van een combinatie met een andere stoornis, dan is er
sprake van EED (Ernstige Enkelvoudige Dyslexieklachten). Het kan zijn
dat uw kind in aanmerking komt voor een specialistische behandeling
via de gemeente. Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk
voor onderzoek en behandeling. Zij hebben hiervoor contracten
afgesloten met jeugdhulporganisaties. De gemeenten in Zuidoost
Brabant hebben hier samen afspraken over gemaakt. Deze afspraken
vindt u op onze website onder het kopje Zorg.

2.6

GGD Jeugdgezondheidszorg

Onze school werkt samen met de GGD Brabant-Zuidoost. Het
team Jeugdgezondheidszorg van de GGD bestaat uit een jeugdarts,
jeugdverpleegkundige, assistente, psycholoog en preventiemedewerker.
Tijdens de basisschoolperiode komen u en uw kind in groep
2 en in groep 7 in contact met de medewerkers van het team
Jeugdgezondheidszorg. Bij een onderzoek worden de resultaten altijd
na afloop met u en/of uw kind besproken en zo nodig aangevuld met
advies. De ouders zijn bij een onderzoek aanwezig.
Heeft u vragen?
website: www.ggdbzo.nl/ouders
e-mail: mijnkindendeggd@ggdbzo.nl
Vermeld altijd de voor- en achternaam en geboortedatum van uw kind.
T 088 0031 414 (08.30 – 17.00 uur)

3. Onze kwaliteit
Wij werken voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van
ons onderwijs. Dat doen we door het gebruik van goede methoden,
bekwaam personeel, een goed opgezet leerlingvolgsysteem en de inzet
van ICT.
Kwaliteitsverbetering door goede methoden
In onze school geven we les met moderne lesmethoden. We kijken bij
nieuwe aanschaf of deze:
• aansluit bij de schoolontwikkeling;
• uitdagend genoeg is voor onze leerlingen;
• voldoende leer-/oefenstof bevat;
• differentiatiemogelijkheden biedt;
• voldoet aan de referentieniveaus/kerndoelen.
Kwaliteitsverbetering dankzij bekwaam personeel
Onze school beschikt over een team vakkundige leerkrachten. Hiermee
bedoelen we dat we inhoudelijk goede leerkrachten willen zijn die
modern onderwijs geven volgens de nieuwste methodieken. We blijven
onszelf constant scholen, zowel persoonlijk als in teamverband. We
maken afspraken hoe we de talenten van teamleden zo goed mogelijk
in kunnen zetten.
Samen zijn we verantwoordelijk voor het onderwijs en de totale
ontwikkeling van onze leerlingen.

Kwaliteitsverbetering door middel van het leerlingvolgsysteem
Om een goed beeld van de kinderen te krijgen, nemen we twee keer
per jaar landelijk genormeerde toetsen af voor de basisvakken. De
digitaal verwerkte resultaten geven een goed beeld van de ontwikkeling
van kinderen gedurende de schoolperiode en geven aan of we de
wijze van onze manier van lesgeven, de leerstof en de leertijd moeten
verbeteren of wijzigen. Dit doen we om zo goed mogelijk bij de
leerbehoefte van uw kind aan te sluiten. Toetsen zijn momentopnames.
Om een compleet beeld van kinderen te krijgen is meer nodig. Naast
methodetoetsen zijn daarom observaties belangrijk. Bij de kleuters
wordt hiermee begonnen.
Kwaliteitsverbetering door middel van Koersplan, samenwerken,
visitaties en audits
Vijf uitgangspunten staan voor de Eenbes bij kwaliteitszorg centraal:
1. Vertrekken vanuit het kind.
	Kwaliteitszorg strekt zich uit over alle beleidsterreinen van de
school, maar hoort haar basis te hebben in het primaire proces
in de klas. We doen ons werk goed voor de kinderen. Het is
daarom nodig dat de school, en daarbinnen de leerkrachten en
directieleden, hun eigen handelen evalueren en op grond daarvan
handelen.
2. Richtinggever is het Koersplan 2015-2019.
	D.m.v. van 5 kaders en 5 beloften zijn de richtinggevers voor de
schoolontwikkeling vastgesteld. Daarmee hebben de Eenbesscholen
hetzelfde reisdoel. De route erheen kan en mag per school
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verschillen. In het schooljaar 2019-2020 zal het nieuwe koersplan
worden gepresenteerd.
3. Ontwikkeling van leerkrachten staat centraal.
	De vaardigheden van de leerkracht zijn bepalend. De aandacht voor
(de ontwikkeling van) het pedagogisch en didactisch handelen van
de leraren en voor het leren van de leerlingen is de basis van onze
kwaliteitszorg.
4. Samenwerken brengt ons verder.
	Eenbes Basisonderwijs heeft interne visitaties en een eigen
Expertise Netwerk ontwikkeld. De interne visitaties en het Netwerk
zijn gericht op leren en samenwerken, geven en delen.
5. Aansluiten bij ontwikkelingen bij de inspectie en de overheid.
	Naast de interne kwaliteitszorg moeten de inhoud en opbrengst van
de activiteiten extern getoetst worden. Het externe oordeel wordt
gegeven door opgeleide auditoren van andere Eenbesscholen op
basis van het Eenbes auditkader: goed, gedegen, eigentijds en
uitdagend onderwijs.
6. Kwaliteit kost tijd.
	Kwaliteitszorg die uitgaat van zelfevaluatie, visitaties en audits
kan alleen gerealiseerd worden als op de school en in de
stichting een passende cultuur is ontwikkeld. Er is een cultuur
nodig die wordt gekenmerkt door voortdurende aandacht
voor kwaliteitsverbetering, voor reflectie en ontwikkeling. Het
ontwikkelen van een dergelijke cultuur kost tijd.
Voortbouwend op deze uitgangspunten, richt onze kwaliteitszorg zich

op alle beleidsterreinen van de school en de samenhang daartussen.
Daarmee is het een zaak van alle geledingen in onze scholen: docenten,
ouders, leerlingen, schoolleiding en bestuur.
Kwaliteitsverbetering door regelmatige tevredenheidsonderzoeken
Teams, ouders en kinderen van groep 6-7-8 geven rapportcijfers
voor de hele school en hun waardering op onderwijs en leren,
schoolcultuur, leiderschap en management en bedrijfsvoering. Het
resultaat van een tevredenheidsonderzoek wordt gecommuniceerd
naar alle ouders, teams en bestuur en is uitgangspunt voor de verdere
schoolontwikkeling. De jongste afname was in 2017 en de afnamen
voor 2019 zijn reeds gepland.
Kwaliteitsverbetering door inzet ICT
In alle groepen wordt met onderwijsondersteunende programma’s
gewerkt. Het computergebruik van de leerlingen is geïntegreerd in de
dagelijkse lespraktijk. We werken aan competenties zodat kinderen
mediawijzer worden en leren ze om vaardiger te worden op de
computer. In de groepen 1 t/m 3 werken leerlingen regelmatig op
een I-pad. Vanaf groep 4 t/m 8 hebben de leerlingen een tablet of
chromebook ter beschikking en wordt er met Snappet gewerkt.
Andere ICT inzet is het gebruik van het leerlingen administratiesysteem
ParnaSSys. Via het ouderportaal van ParnaSSys kunnen ouders een
kijkje nemen in het schooldossier van hun kind.

4. Onze resultaten
De overgang naar het voortgezet onderwijs
Na de basisschool gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs
(VO). Ze hebben de keuze uit vele scholen. Wij proberen hen en hun
ouders bij die keuze te helpen. Dat gebeurt op verschillende manieren.
Eind groep 7 worden ouders uitgenodigd voor een gesprek en krijgen
de leerlingen een voorlopig schooladvies.
In september krijgen ouders tijdens de algemene informatieavond van
groep 8 informatie over het voortgezet onderwijs.
Eind januari krijgen de ouders het definitieve schooladvies en een
uitnodiging voor een gesprek met een toelichting op het schooladvies.
De ouders moeten eind februari/begin maart hun kind zelf aanmelden
bij een school voor voortgezet onderwijs.
Deze school voor VO vraagt ons om het advies door middel van een
onderwijskundig rapport. De leerkracht geeft een kopie hiervan aan de
ouders. In mei krijgen de ouders bericht van de VO-school of hun kind is
aangenomen.

Overzicht uitstroom naar voortgezet onderwijs in laatste 3 schooljaren
2017
2018
2019
aantal schoolverlaters
25
26
22
VMBO*
9
3
6
VMBO / HAVO
4
7
8
HAVO
6
4
4
HAVO / VWO
2
7
0
VWO
4
5
4
* Landelijk gezien stroomt ongeveer 60% van de schoolverlaters uit het
basisonderwijs door naar het VMBO.
Rendementen van ons onderwijs (CITO Eindtoets)
Eindtoets Cito groep 8 Totaalscore.
Schooljaar
2017
2018
2019
ondergrens *
534,2
534,3
534,6
bovengrens *
538,7
538,3
538,6
Score van ‘t Klokhuis
536,5
537,7
533,8
* Door inspectie van het onderwijs vastgestelde ondergrens en
bovengrens scores voor scholen met leerlingpopulaties die
vergelijkbaar zijn met ’t Klokhuis.
Alle leerlingen van onze school maken jaarlijks de Centrale Eindtoets
Cito. Deze landelijke toets meet resultaten op het gebied van taal,
rekenen en informatieverwerking. De scores liggen altijd tussen de
500 en 550. Doordat de moeilijkheidsgraad van de toets van jaar tot
jaar verschilt, verschilt ook het landelijk gemiddelde elk jaar wel iets.
In de standaardscore wordt dit statistisch rechtgetrokken zodat de
standaardscores van het ene jaar te vergelijken zijn met het andere jaar.
Elke school wordt vergeleken met andere scholen van een vergelijkbare
leerlingenpopulatie. In bovenstaande tabel vindt u de resultaten van de
afgelopen 3 schooljaren weergegeven.

Hazelaar 47, 5664 VE Geldrop, T 040-2862964, klokhuis@eenbes.nl, www.klokhuisgeldrop.nl

6

5. Ouders en school
Ouders die kiezen voor onze school, hebben een bepaalde verwachting.
Zij mogen van de school verwachten dat we goed onderwijs aanbieden
en oog hebben voor het welzijn van hun kind. Van ouders verwachten
we dat ze de school ondersteunen in het beleid en helpen waar nodig.
Zonder hulp van ouders is het niet mogelijk om goed onderwijs te
geven. Ouders kennen hun kind het beste en zijn partner bij het zoeken
naar de goede wegen om de kinderen te bieden wat ze nodig hebben.
Onderwijs is een deel van de opvoeding en dat doen we samen met de
ouders.
We verwachten van ouders een helpende hand. Graag willen we dat
ouders meedenken waar nodig. We vormen samen een team rondom
het welzijn van het kind. Uw kunt uw betrokkenheid op verschillende
manieren laten zien.
We zien de samenwerking met de ouders van onze leerlingen dan
ook als vanzelfsprekend. Samenwerken om uw kind te helpen zich
goed te ontwikkelen. Daar worden onze kinderen beter van! Daarom
informeren we u niet alleen over alle belangrijke gebeurtenissen op
school, maar ook over het wel en wee van uw kind. En dat doen we
niet alleen tijdens de geplande ouderavonden. Wanneer we zorgen
of vragen hebben, kunt u van ons een uitnodiging verwachten om het
daarover te hebben. Wij van onze kant stellen het ook zeer op prijs als
u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Wij
houden op diverse manieren contact met u:
Informatieavond
Op de kalender staan informatieavonden voor alle groepen. De
leerkrachten zullen aan de hand van een presentatie uitleg geven over
de manier van werken in de groep van uw kind. Op deze avond kunt u
ook algemene vragen stellen over de jaargroep. We verwachten u graag
allemaal.
Ouder(kind)gesprekken
In november voeren we met u een oudergesprek. De sociaal
emotionele ontwikkeling van uw kind staat hier centraal. In februari en
juni (indien nodig) nodigen we u uit om met ons te spreken over
de prestaties van uw kind. Vanaf groep 5 mogen de kinderen hierbij
aanwezig zijn. We kijken dan o.a. samen naar de toetsen van het Cito
leerlingvolgsysteem en de methode-gebonden toetsen die de kinderen
in de afgelopen periode gemaakt hebben.

Parnassys
U zult regelmatig mails krijgen via Parnassys, ons leerlingvolg- en
administratiesysteem. Dit zijn meestal berichten die speciaal voor de
betreffende groep of ouder bestemd zijn.
Rapporten
U ontvangt tweemaal per schooljaar een rapport van uw kind. U kunt
ook buiten de rapportperioden aangeven als u een vraag heeft en/ of
een gesprek wenst. Maak dan even rechtstreeks een afspraak voor een
gesprek met de leerkracht(en) van uw kind.
Open Dag
Op woensdag 11 maart 2020 is een Open Dag gepland. Alle nieuwe
kinderen en ouders kunnen onze school dan bezoeken tussen 9.0012.00 uur. De leerlingen en leerkrachten zullen u graag informeren over
de werkwijze op onze school.
‘t Pitje
1 keer per maand komt op vrijdag ’t Pitje uit. Via onze website
kunt u zich aanmelden voor dit nieuwsbulletin (zie tabblad
Nieuws>nieuwsbrieven). Hierin wordt belangrijke informatie gegeven
en worden bepaalde activiteiten toegelicht. ‘t Pitje staat ook op de
website en op de schoolapp. We verwachten van u dat u ‘t Pitje leest en
van de inhoud op de hoogte bent.
Website
Op onze website www.klokhuisgeldrop.nl vindt u allerlei aanvullende
informatie. Wij houden deze website actueel met informatie, foto’s en
werk van de kinderen. U heeft een akkoordverklaring ingevuld waarin u
aan kon geven of u bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto’s van uw
kind op de website. Mocht dit onverhoopt toch gebeuren wilt u dit dan
kenbaar maken bij de directie van de school?
Facebook
We zijn ook te volgen op Facebook:
www.facebook.com/klokhuisgeldrop.
De bedoeling van deze pagina is om korte sfeerimpressies
weer te geven en aankondigingen te doen naast onze andere
informatiemiddelen. Ook deze pagina houden we actueel. De pagina is
door iedereen te zien, ook als u zelf geen lid bent van Facebook.
Oudervereniging
Onze school werkt prettig samen met een actieve oudervereniging.
Deze vereniging int en beheert de ouderbijdragen en legt jaarlijks
verantwoording af aan de ouders tijdens de jaarvergadering
in september. De oudervereniging helpt actief mee bij o.a.
Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Pasen, sportdag en schoolreis. Ze
vergaderen ongeveer 6 keer per jaar. Meer informatie/heeft u
interesse? Mail naar orklokhuis@eenbes.nl
Ouderpanel
Indien nodig maken we gebruik van een ouderpanel. Afgelopen jaren
hebben we hier regelmatig gebruik van gemaakt. Oproepen om deel
te nemen aan de ouderpanels staan altijd in ’t Pitje. U kunt zich zo
aanmelden om mee te denken over beleidsvoornemens van de school.
Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad (MR) van BS ‘t Klokhuis bestaat uit 6 leden:
3 ouders en 3 leerkrachten. De ouders worden gekozen door middel
van verkiezingen, de leerkrachten kiezen zelf hun nieuwe leden. De
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MR praat actief mee over beleidszaken die uw kind direct of indirect
aangaan. Denk hierbij aan de identiteit van onze school, de veiligheid
op school, het schoolplan, formatieplan, begroting en huisvesting.
De MR heeft instemmings- en adviesrecht. Dat wil zeggen dat de
directie bij bepaalde besluiten eerst het advies van de MR moet
inwinnen en soms zelfs pas een besluit kan nemen als de MR het met
dat besluit eens is. Naast deze formele bevoegdheden is de MR vooral
een raad voor vragen en opmerkingen van ouders en een klankbord
voor de directie. De MR wil graag de actieve inbreng van ouders horen
en hier actief mee aan de slag gaan. Mocht u dan ook iets willen
bespreken of kenbaar willen maken kunt u zich altijd tot een van hen
wenden.

De MR komt ongeveer zes keer per jaar bijeen en bij dat overleg is vaak
de directeur als adviseur aanwezig. Dit overleg is meestal gedeeltelijk
openbaar, dat wil zeggen dat u hierbij (gedeeltelijk) aanwezig kunt zijn.
Zij willen dit wel graag van tevoren weten.
De volgende ouders zijn lid van de MR: Teamgeleding;
Arina Bosch
Marieke van den Bogaard
Patrick van Eerd
Lisette van der Hulst
Marlies Smits
Tamara Schenkels
De MR is bereiken via mrklokhuis@eenbes.nl

6. Klachtenprocedure
Mochten er problemen zijn, dan is het natuurlijk prettig dat u die eerst
probeert op te lossen met de direct betrokkene(n). Wanneer dit niet
naar tevredenheid verloopt, kunt u contact opnemen met de directie.
Mocht ook dit geen oplossing bieden, dan heeft onze school een
procedure voor melding en afhandeling van klachten.

6.1

De klachtenregeling

Bij klachten hanteert onze school het model klachtenregeling van
de klachtencommissie Stichting KOMM. De Stichting KOMM is een
onafhankelijke regionale klachtencommissie. Zij onderzoekt klachten
en adviseert het bestuur van de school over te nemen maatregelen.
Contactgegevens vindt u op www.eenbes.nl
De klachtenregeling beschrijft de procedure die gevolgd kan worden als
er een klacht is. De regeling heeft o.a. betrekking op machtsmisbruik op
school, seksuele intimidatie, ernstige vormen van pesten, discriminatie,
racisme, agressie en lichamelijk geweld.
De regeling geeft aan hoe u klachten verder kunt bespreken met de
interne contactpersonen of met de externe vertrouwenspersonen en
ook hoe u een klacht kunt indienen bij de klachtencommissie. Op onze
school ligt de klachtenregeling ter inzage. U kunt deze ook vinden op
www.eenbes.nl

6.2

De interne contactpersonen

Onze interne contactpersoon is gemakkelijk aanspreekbaar, zowel voor
de kinderen als voor hun ouders. Wat doet de interne contactpersoon?
• luisteren naar de klacht;
• informatie geven over de klachtenprocedure;
• overleggen met de externe vertrouwenspersoon;
• eventueel verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon;
• contact houden met de leerling/ouders.
De interne contactpersoon van onze school is:
Linda van Gogh
linda.vangogh@eenbes.nl

6.3 De externe vertrouwenspersonen
Aan onze school zijn ook externe vertrouwenspersonen verbonden.
Hier kunt U ook gebruik van maken. Wat doet de externe
vertrouwenspersoon nog meer dan de interne contactpersoon?
• nadere informatie geven over de klachtenprocedure;
• zo nodig bemiddelen in de situatie;
• adviseren en ondersteunen bij het indienen van een klacht bij de
onafhankelijke klachtencommissie Stichting KOMM of bij aangifte bij
de (zeden)politie;
• ondersteuning bieden tijdens de klachtenprocedure;
• zo nodig verwijzen naar professionele hulpverlening;
• contact houden met de interne contactpersoon op school om de
belangen van de leerling te bewaken.
De externe vertrouwenspersonen zijn deskundigen van
Vertrouwenswerk. De interne contactpersoon van de school verwijst u
naar hen door als u er samen niet uitkomt.
Mevrouw drs. Irma van Hezewijk
Mevrouw drs. Marijke Creemers

irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl
marijkecreemers@vertrouwenswerk.nl

Hazelaar 47, 5664 VE Geldrop, T 040-2862964, klokhuis@eenbes.nl, www.klokhuisgeldrop.nl

8

7. Aanmelding nieuwe leerling
Voor nieuwe ouders is deze kalender/schoolgids een eerste
kennismaking met onze school. U krijgt zo al veel informatie. Toch
vinden wij het fijn om een persoonlijk gesprek met u te voeren.
U bent dan ook van harte welkom om kennis te maken met onze
school. De directeur ontvangt nieuwe ouders met kinderen en geeft
uitgebreide informatie over de school: hoe er wordt gewerkt en
vanuit welke visie; op welke manier we de kinderen en leerkrachten
begeleiden en hoe een schooldag eruit ziet. We beantwoorden alle
vragen over het onderwijs en natuurlijk mag u een kijkje nemen in de
groepen. Zo krijgt u een beeld van wie we zijn en waar we voor staan.
Na het kennismakingsgesprek krijgt u van ons een aanmeldings
formulier mee. Door dit formulier in te vullen en op school te
bezorgen, maakt u kenbaar dat u uw kind wilt aanmelden op onze
school. Daarbij geeft u aan of uw kind naar uw verwachting extra
ondersteuning nodig heeft. Wij toetsen zorgvuldig of we kunnen
aansluiten bij de onderwijsbehoeften van uw kind. Toelating van uw
kind gebeurt in principe binnen 6 weken na het inleveren van het
aanmeldingsformulier. U krijgt daarvan een schriftelijke bevestiging.
U kunt uw kind aanmelden op onze school vanaf de dag waarop uw
kind 3 jaar wordt, maar het is altijd mogelijk om al eerder kennis te
maken tijdens een rondleiding en kennismakingsgesprek. U kunt uw
kind tot uiterlijk (indien mogelijk) 10 schoolweken voor de eerste
schooldag van uw kind aanmelden.
U kunt uw kind bij meerdere scholen aanmelden. U bent dan verplicht
via het aanmeldingsformulier ons te laten weten waar u uw kind
nog meer hebt aangemeld. Zo kunnen wij de aanmeldingsprocedure
onderling afstemmen. U geeft aan welke school uw voorkeur heeft.
Deze school heeft de zogenaamde zorgplicht en onderzoekt of ze uw
kind kan toelaten.

Een maand voordat uw kind daadwerkelijk op onze school start,
ontvangt u een uitnodiging van de groepsleerkracht. Daarin staat
ook wanneer uw kind kan komen wennen. Uw kind mag maximaal 5
dagdelen komen wennen in de twee schoolmaanden voor de eerste
schooldag.
Stroomt uw kind in vanaf een andere school? Wij zorgen graag voor
een warme overdracht. We overleggen met de intern begeleider van de
andere school, zodat we ons onderwijs goed kunnen afstemmen op uw
kind.
Vragen over de aanmelding? Neem gerust contact met ons op:
040 2862964

8. Praktische zaken
8.1

Kinderopvang

In ons kindcentrum zijn twee groepen buitenschoolse opvang, één
groep dagopvang en één peutergroep gevestigd. Dit wordt geleid
door medewerkers van Kinderopvang De Grabbelton. Dit maakt dat
er snel over en weer contact mogelijk is en de pedagogische- en
organisatorische visie nauw op elkaar zijn afgestemd, waardoor
kinderen tijdens een schooldag gemakkelijk kunnen schakelen naar de
buitenschoolse opvang. Daarnaast werkt 't Klokhuis prettig samen met
een aantal andere professionele organisaties in het kader van voor-en
naschoolse opvang. Deze organisaties zorgen ervoor dat de kinderen
worden gebracht en gehaald. Indien ouders hun kind voor en/of na

schooltijd wensen te laten opvangen kunnen zij zich richten tot de
volgende instanties. (zie kader).
Onderstaande organisaties zijn bereid uw kind op te vangen voor en na
schooltijd en eventueel tijdens vakanties mits er plaats is. De vermelde
organisaties voldoen aan de landelijke eisen die zijn vastgelegd in de
Beleidsregels Kwaliteit Wet Kinderopvang en er wordt gewerkt volgens
een pedagogisch beleid dat in overeenstemming is met de visie van
Stichting Eenbes.

Organisatie

Plaats

Telefoon

E-mail

Website

De Grabbelton

Geldrop

040 - 2862608

info@degrabbelton.nl

www.degrabbelton.nl

Potje Knor

Geldrop

040 - 2861185

info@potjeknor.nl

www.potjeknor.nl

Korein Kinderplein

Eindhoven

040 - 2948940

info@korein.nl

www.korein.nl

De Kinderkamer

Geldrop

040-2893030

geldrop@dekinderkamer.nl

www.dekinderkamer.nl
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Wat regelt u zelf?
U regelt zelf de inschrijving van uw kind bij de buitenschoolse opvang;
U sluit zelf een contract af aangaande de opvang. De kosten voor de
opvang zijn vanzelfsprekend voor eigen rekening.
Als uw kind al bij deze kinderopvangorganisatie is ingeschreven, hoeft u
zich niet opnieuw aan te melden;
U kunt ervoor kiezen uw kind aan te melden bij een andere organisatie
voor kinderopvang.

8.2

Vervoer bij excursies

Kinderen die onder schooltijd naar excursies of voorstellingen vervoerd
worden, zijn via de schoolongevallenverzekering verzekerd. Wanneer
kinderen door ouders vervoerd worden, gelden een aantal regels:
Kinderen op de achterbank dragen altijd een gordel;
Indien een auto geen achterbankgordels heeft mag er 1 kind per
zitplaats zitten. Er mogen maximaal 3 kinderen op de achterbank zitten;
Een kind mag in de gordel op de voorbank. De voorwaarde is dat het
kind groter is dan 1 meter 35 of ouder is dan 12 jaar. In andere gevallen
is een stoelverhoging verplicht.

8.3

Schoolverzekeringen

Ons bestuur heeft voor alle leerlingen, leerkrachten en vrijwilligers
een school- en ongevallenverzekering afgesloten. Deze is geldig onder
schooltijd en tijdens alle schoolse- en buitenschoolse activiteiten, op
voorwaarde dat er begeleiding aanwezig is.
De overheid heeft besloten dat scholen niet aansprakelijk zijn voor
diefstal of schade die kinderen veroorzaken. Deze verantwoordelijkheid
ligt bij de ouders zelf. Ouders kunnen dit risico via een particuliere
aansprakelijkheidsverzekering afdekken (de zogenaamde WAverzekering).
De school kan wettelijk niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies,
diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen zoals kleding,
mobiele telefoons, brillen, fietsen e.d.

8.4 Foto’s en film
Bij diverse activiteiten in de school zoals het bezoek van Sint en
sportdagen maken leerkrachten foto’s. Regelmatig zetten we foto’s op
de website. Deze kunnen gedownload worden en afgedrukt. We vragen
u hier jaarlijks toestemming voor. Ook heeft u hier afgelopen jaar
middels een akkoordverklaring wel/geen toestemming voor gegeven.
In de kleuterklassen mogen de eigen ouders foto’s maken bij het vieren
van de verjaardag van hun kind. Omdat bij het maken van filmopnamen
mogelijk de privacy van kinderen in gevaar komt is het niet toegestaan
om in de school of buiten de school filmopnamen te maken van
festiviteiten of activiteiten. Uitzondering hierop is de opname, die
(soms) gemaakt wordt door een ouder die door ons is aangewezen
tijdens een uitvoering van de musical van groep 8 op het einde van het
schooljaar. Als middel van scholing van het team kunnen in alle groepen
opnamen gemaakt worden. Deze opnamen worden alleen in ons team
bekeken en zullen daarna vernietigd worden. Het kan ook voorkomen
dat filmopnamen gemaakt worden in de klassen voor observatie van
een kind. De betreffende ouders zijn daarvan op de hoogte. Ook dit
materiaal wordt na bespreking vernietigd.

8.5

Hoofdluis

Na elke vakantie worden, mits er in de groepen beschikbare ouders
zijn, alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Indien er hoofdluis
geconstateerd is in een klas, vindt er een paar weken later een extra
controle plaats.

8.6 Ouderbijdrage
Aan het einde van het schooljaar ontvangen ouders van de
Oudervereniging een brief met daarin het verzoek de ouderbijdrage
te voldoen. Deze bijdrage is vrijwillig. De ouderbijdrage wordt over
het algemeen besteed aan speciale activiteiten voor de kinderen
die buiten de normale vergoeding van het Ministerie vallen, zoals
vieringen en festiviteiten. De Oudervereniging legt jaarlijks op de
ledenvergadering verantwoording af over het beheer en de besteding
van de ouderbijdrage. Op de jaarvergadering wordt de hoogte van de
ouderbijdrage vastgesteld. De ouderbijdrage bedraagt €33,00 per kind
per schooljaar.

8.7 Surveillance
Tijdens de pauzes zijn er surveillanten op het schoolplein. Bij het
ophalen van uw kind vragen we u om op het plein te wachten op uw
kind.

8.8

Vakantierooster

Op de kalender staan alle vakanties en vrije dagen vermeld. Datzelfde
geldt voor de studiedagen van het team. Op een studie(mid)dag zijn de
leerlingen vrij en hebben de leerkrachten tijd voor na-en bijscholing.

8.9 Verjaardagen
Als uw kind jarig is, mag hij of zij uiteraard trakteren. Een kleine,
gezonde traktatie heeft daarbij onze voorkeur.

8.10 Verlof of ziekte leerkracht
Bij ziekte of buitengewoon verlof van de leerkracht wordt de groep
door een invalkracht overgenomen. Wanneer deze niet beschikbaar
is, zoeken we intern naar een oplossing. Mocht er geen vervanging
beschikbaar zijn, kunnen leerlingen naar huis gestuurd worden.
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8.11 Verzuim- en ziekmelding leerling

8.13 Adreswijziging / uitschrijving

Als uw kind ziek is, moet u dit direct op de eerste dag van afwezigheid
de school laten weten.
U kunt tussen 8.00 - 8.30 uur de school bellen 040 2862964 of dit
melden via de schoolapp.
Wanneer uw kind een besmettelijke kinderziekte of hoofdluis heeft, is
het van belang dit direct door te geven. Bij afwezigheid zonder opgave
van reden wordt contact met u opgenomen en melding gedaan bij de
leerplichtambtenaar.

Indien uw adres en/of uw telefoonnummer verandert, geeft u dit
dan zo spoedig mogelijk aan ons door. Dit kan via de leerkracht of via
het ouderportaal van ons leerlingvolgsysteem (Parnassys). Voor het
uitschrijven vragen wij u bijtijds het nieuwe schooladres te geven.
Iedere leerling die de school verlaat, krijgt een onderwijskundig
rapport. Het wordt aan de ontvangende school toegezonden.

8.12 Verlof aanvragen
De belangrijkste punten:
• Vakantieverlof buiten de schoolvakanties dient u 8 weken tevoren
aanvragen bij de directeur.
• Vakantieverlof wordt alleen gegeven wanneer het vanwege
het beroep van één van de ouders niet mogelijk is om tijdens
schoolvakanties op reis te gaan. Indien dit op u van toepassing
is, kan eenmaal per schooljaar door de schoolleiding vrij worden
gegeven voor hoogstens 10 aaneengesloten schooldagen; uw
aanvraag moet voorzien zijn van een werkgeversverklaring, waaruit
de noodzakelijkheid blijkt.
• Extra vakantieverlof is bedoeld voor de jaarlijkse gezinsvakantie.
• De eerste twee weken van het schooljaar mag geen vakantie worden
aangevraagd.

8.14 Ouderportaal
Alle ouders krijgen inloggegevens voor het ouderportaal van Parnassys.
Parnassys is ons digitale leerlingvolgsysteem. Hierin houden we
bijvoorbeeld de contactgegevens bij, maar ook resultaten van toetsen.
Een gedeelte van het dossier staat open voor ouders.
U kunt zo adreswijzigingen doorgeven, maar u blijft ook op de hoogte
van de resultaten.
Meer informatie vindt u op onze website www.klokhuisgeldrop.nl
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Privacyverklaring voor ouders: hoe gaat Stichting Eenbes om met uw persoonsgegevens?
Onze scholen verwerken persoonsgegevens van u en uw kinderen. Het
schoolbestuur is als bevoegd gezag wettelijk verantwoordelijk. Eenbes vindt
een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust
van de privacywetgeving. Eenbes is verantwoordelijk voor het zorgvuldig
omgaan met de persoonsgegevens van uw kind. In deze privacyverklaring
leggen wij u graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van uw kind omgaan.

Basisonderwijs. Met deze organisaties sluiten we overeenkomsten af, waarin
o.a. is vastgelegd welke gegevens er verwerkt worden en hoe deze gegevens
beveiligd worden.
Wij zullen de gegevens van uw kind niet delen met commerciële derde partijen
voor andere doeleinden. Ook zullen wij de gegevens van uw kind nooit
verkopen of verhuren aan derde partijen.

Waarom verwerken wij gegevens van uw kind
Eenbes verwerkt persoonsgegevens van uw kind om onze verplichtingen
als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de
gegevens nodig om uw kind aan te melden als leerling op onze school, om de
studievoortgang bij te houden en om uw kind in staat te stellen een diploma te
halen. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens
door te sturen naar andere partijen, zoals DUO (ministerie van Onderwijs) en
leerplicht.
Wij verwerken gegevens van uw kind voor het uitvoeren van de onderwijs
overeenkomst die we met uw kind hebben en/of voor het nakomen van onze
wettelijke verplichtingen.
Gegevens die hier niet aan voldoen zullen wij alleen met uw toestemming
verwerken. Als voor het verwerken van gegevens toestemming wordt gevraagd
zoals voor het gebruik van beeldmateriaal (foto’s en video’s) dan kunt u de
toestemming op elk moment intrekken of alsnog geven.

De persoonsgegevens worden zoveel mogelijk gecodeerd bewaard en alleen
die medewerkers kunnen bij de gegevens, die dat ook voor de uitvoering van
hun werk nodig hebben. Daarnaast bewaren wij de gegevens niet langer dan
noodzakelijk is. Wij hanteren hiervoor verschillende bewaartermijnen die
wettelijk geregeld en vastgesteld zijn. De bewaartermijn van gemaakte toetsen
is 2 jaar na het beëindigen van de school. Gegevens uit de leerlingadministratie
worden 7 jaar bewaard.

Welke gegevens verwerken wij van uw kind
Wij verwerken diverse soorten gegevens, waarvan wij de meeste gegevens
rechtstreeks van u als ouders hebben gekregen. U kunt hierbij denken aan
contactgegevens en geboorteplaats. Als u weigert de voor ons noodzakelijke
gegevens te verstrekken, kunnen wij onze verplichtingen niet nakomen. De
verstrekking van deze gegevens is dan ook een voorwaarde om uw kind in te
kunnen schrijven bij een Eenbesschool.
Wij verwerken ook medische gegevens van uw kind indien dat noodzakelijk
is voor de juiste onderwijskundige, specifieke begeleiding. Ook verwerken
wij medische gegevens als die nodig zijn om in noodgevallen goed te kunnen
handelen. Eenbes zal u nooit dwingen dergelijke gegevens te overleggen.
Hoe gaan wij om met de gegevens van uw kind
Bij het verwerken van de gegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid, wij
zullen niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk is om onze rechten en
plichten als onderwijsinstelling na te komen. Dit betekent ook dat de gegevens
niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan wij in deze toelichting
noemen.
In een aantal gevallen zijn wij, zoals eerder aangegeven, verplicht om gegevens
van uw kind te delen met andere organisaties zoals de Dienst Uitvoering
Onderwijs, de leerplichtambtenaar, de onderwijs-inspectie, de GGD/schoolarts
, het regionale samenwerkingsverband en de accountant.
Wij kunnen commerciële derde partijen verzoeken om te ondersteunen
bij het verwerken van de gegevens voor de eerder genoemde doeleinden.
Denk hierbij aan applicaties om leerlingen in de les te ondersteunen, een
administratie systeem waarbij de gegevens niet op ons eigen netwerk worden
opgeslagen, maar bij een andere organisatie of een lesroosterprogramma.
Dit gebeurt altijd in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van Eenbes

Welke rechten hebben ouders van leerlingen jonger dan 16 jaar
Als ouders heeft u een aantal rechten als het gaat om persoonsgegevens.
Deze rechten zijn in de wet vastgelegd. Ouders kunnen op elk moment
gebruik maken van deze rechten. Dit betekent bijvoorbeeld dat u altijd een
verzoek kunt indienen om inzage te krijgen in de gegevens die wij van uw kind
verwerken.
Daarnaast kunt u ook een verzoek indienen om gegevens te rectificeren, te
beperken of helemaal te wissen uit de systemen van de school. U heeft altijd
het recht om onjuiste gegevens aan te vullen of te verbeteren. Wij zullen er
vervolgens voor zorgen dat deze gegevens ook bij organisaties waarmee wij
deze gegevens van uw kind delen en/of uitwisselen worden aangepast.
Als u ons verzoekt om gegevens van uw kind te beperken of te wissen, zullen
wij toetsen of dit mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke
voorschriften en kijken wij bijvoorbeeld of wij geen wettelijke plicht hebben
om de gegevens te bewaren.
Tevens heeft u het recht om te vragen om de gegevens, die wij van uw kind
verwerken en wij van u hebben ontvangen, aan u over te dragen of op uw
verzoek aan een andere organisatie over te dragen.
Eenbes zal geen besluiten nemen over uw kind, die alleen gebaseerd zijn op
geautomatiseerde verwerking van gegevens. Beslissingen worden nooit zonder
menselijke tussenkomst genomen.
Als u het niet eens bent met hoe wij omgaan met de gegevens van uw kind,
dan kunt u opheldering vragen bij de directeur van uw school. Als u daarna
nog vragen heeft, kunt u onze Functionaris voor Gegevensbescherming
benaderen: Marc Smits: fgprivacy@eenbes.nl . Indien uw probleem volgens
u niet goed wordt opgelost, dan kunt u dat melden bij Autoriteit voor de
Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).
Contactgegevens:
Eenbes Basisonderwijs, Postbus 151, 5660AD, Geldrop-Mierlo, 040-2868115
• Verwerkingsverantwoordelijke (bestuurder):
Wim Klaassen, w.klaassen@eenbes.nl
• Functionaris voor Gegevensbescherming:
Marc Smits, fgprivacy@eenbes.nl
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