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Samen leren met hoofd,
hart en handen.

Inhoudsopgave
Doel van de schoolgids
In deze schoolgids staat informatie over het onderwijs op De Teugelaar en binnen onze stichting SAAM*: waar staan
we voor, wat is onze visie op onderwijs, wat zijn onze ambities en hoe hebben we het onderwijs op onze school en
binnen de stichting georganiseerd. In het tweede gedeelte van de schoolgids (ABC) vindt u –op alfabetische volgordepraktische informatie zoals lestijden en vakantiedagen. Deze schoolgids geeft u als ouder een zo compleet mogelijk
beeld van onze school en laat zien wat De Teugelaar voor uw kind(eren) kan betekenen. De schoolgids gaat jaarlijks
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1 Onze school
Algemeen

Kenmerkend voor de school

Gegevens van de school

Basisschool De Teugelaar maakt deel uit van
SAAM*. Onder SAAM* vallen 26 basisscholen in
Oss en omliggende kernen.

Situering en gebouw
De Teugelaar staat aan de Berghemseweg in
de Schadewijk. Het schoolgebouw heeft een
karakteristieke uitstraling en is inmiddels 90 jaar
oud. Het gebouw heeft 11 klaslokalen, 1 aula die
ook als speellokaal dient voor de kleuters en een
aantal kamers voor administratie; conciërge; intern
begeleider; directeur en een teamkamer. De ruimtes
worden zoveel mogelijk ook door kinderen gebruikt.

Basisschool De Teugelaar
Berghemseweg 16, 53 48 CJ Oss
Telefoon: 0412-691680
E-mail: administratie.bsdeteugelaar@saamscholen.nl
Website: www.deteugelaar.nl
Twitter: @De Teugelaar

De naam “De Teugelaar” is in de zeventiger jaren
aan de school gegeven toen twee scholen fuseerden
en men een nieuwe naam zocht. De naam verwijst
naar de man, die in het verleden zijn paard, dat een
trekschuit voorttrok over de Maas, aan de teugel
leidde. Op deze wijze wensen wij kinderen te
begeleiden in hun ontwikkelingsproces, afwisselend
de leiding in handen te nemen en uit handen te
geven.

Identiteit
De Teugelaar heeft een katholieke identiteit.
De school is een ontmoetingsplaats voor kinderen
van alle levensbeschouwingen. We streven ernaar
dat alle kinderen zich thuis voelen. We stimuleren
een cultuur van wederzijds respect, waardering en
gelijkwaardigheid.

Cijfers De Teugelaar

184

LEERLINGEN

8

GROEPEN

20

MEDEWERKERS

4

5

2 Organisatie van ons onderwijs
Visie
Een veilige school
Op onze school begeleiden we de kinderen zo dat
zij zich optimaal en met plezier kunnen ontwikkelen.
We streven naar een leer- en werksfeer waarbij
kinderen en leerkrachten zich veilig en prettig voelen.
Wie goed in zijn vel zit, komt tot betere prestaties!
Dit willen we waarborgen door een overzichtelijke,
rustige, veilige leeromgeving te creëren. Hierin vinden
we zowel aandacht voor sociale vaardigheden als
het hanteren van een duidelijke organisatiestructuur
met heldere, korte communicatielijnen van groot
belang.
Afstemming op onderwijbehoefte van
kinderen door differentiatie
Individuele verschillen tussen kinderen beschouwen
we als gewoon op onze school. Iedereen is
anders, elk kind is uniek. Alle kinderen dienen
zich naar gegeven vermogen zo goed mogelijk
te kunnen ontwikkelen. In de groepen 1/2 wordt
daarbij ook vanuit het spel de mogelijkheid
gecreëerd om het leeraanbod uit te breiden.
Binnen ons jaarklassensysteem vindt differentiatie
plaats gebaseerd op het BHV model (Basisstof,
Herhalingsstof, Verrijkingsstof) als onderdeel van
de leerarrangementen. Tijdens de lessen zetten we
diverse werkvormen in zoals het Zelfstandig werken,
Tutorleren (Kinderen leren kinderen), Tutorlezen,
vormen van Actief leren (Leren door doen) en het
Samenwerkend leren.
Leren met hoofd, hart en handen
De huidige maatschappij vraagt om mensen met
vaardigheden en kennis, maar nadrukkelijk ook
om mensen die weerbaar, flexibel, zelfredzaam,
sociaal, zelfbewust, zelfstandig en creatief
zijn. Daarom richten we ons zowel op de
verstandelijke ontwikkeling als op de sociaalemotionele en de creatieve ontwikkeling van
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een kind. We willen kinderen een attitude en
een aantal basisvaardigheden aanleren zoals
samenwerken, iets voor anderen over hebben,
zorgzaamheid, respect voor elkaar, leergierigheid,
zelfvertrouwen, verantwoordelijkheidsbesef, creatief
oplossingsvermogen, doorzettingsvermogen en
zelfstandigheid. Kortom op onze school leren
kinderen niet alleen met het hoofd, maar ook met
het hart en met de handen. Alle drie zijn van belang
voor een evenwichtige ontwikkeling en een goede
ontplooiing van de talenten van het kind.
Samen spelen, samen delen, samen vieren
Op een eigentijdse manier geven we invulling aan
onze identiteit waarbij de leidraad de katholieke
jaarcyclus is. We hechten belang aan het vieren van
feesten en de daarbij horende tradities.
We vinden de waarden zoals rechtvaardigheid,
verdraagzaamheid, solidariteit en gelijkwaardigheid
van belang.
Ouders en school zijn partners
Wij zijn van mening dat een optimale begeleiding
van de kinderen mogelijk is, als er sprake is van een
goede samenwerking tussen de ouders en school op
basis van wederzijds vertrouwen en respect.
Een samenwerking, waarbij de ouders betrokken
worden bij het onderwijsproces en zij gemakkelijk de
school binnenstappen met vragen en/of
opmerkingen. Ouders vormen een driehoek samen
met school door thuis ondersteuning te bieden en met
de kinderen te praten over school.

Schoolplan De Teugelaar
De Schoolplan van De Teugelaar vormt de basis van
een management-contract (Macon) dat, in
samenspraak met alle geledingen, jaarlijks wordt
opgesteld. We formuleren daar onze ambities in
resultaten, maken expliciet waar we dat jaar met alle
collega’s samen én met de verschillende scholen op
betrokken zullen zijn.
Twee maal per kalenderjaar wordt de stand
van zaken van de resultaten verantwoord in
een managementrapportage (Marap).
De samenvatting van de Marap wordt in de vorm
van een Saam&Vatting naar ouders
gecommuniceerd. SAAM* heeft en houdt haar basis
op orde. Daar waar in de huidige managementcontracten met name de ontwikkeling van de
scholen zichtbaar wordt gemaakt, houden we in een
overzicht van kengetallen binnen de beleidsterreinen
Personeel, Onderwijs, Kwaliteit en Financiën zicht op
onze basiskwaliteit.

Het Kind op De Teugelaar
Het eindprofiel van een leerling van
De Teugelaar kenmerkt zich door:
Creativiteit en kunde;
Zelfstandigheid, zelfbewustzijn en
zelfvertrouwen;
Samenwerken met inzet van eigen kwaliteiten.

Ruimte op De Teugelaar
Ruimte
voor ideeën;
voor plannen maken;
voor het uitvoeren van de plannen en
ruimte voor presentatie.

Samen op De Teugelaar
We begeleiden de kinderen zo dat zij zich
optimaal en met plezier kunnen ontwikkelen. We streven naar een leer- en werksfeer
waarbij kinderen en leerkrachten zich veilig en
prettig voelen. Wie goed in zijn vel zit, komt
tot betere prestaties!

Zien en Zijn op De Teugelaar
Een kind op De Teugelaar beleeft meer dan
25 hoogtepunten, waarvan er meerdere
jaarlijks terugkeren. De hoogtepunten worden
schoolbreed en met ouders gedeeld. Het helpt
de leerling en leraar om gevoel voor kwaliteit
te ontwikkelen.

Onderwijs en kwaliteit op De Teugelaar
Het team in al zijn geledingen bepaalt de
kwaliteit van het onderwijsproces.
Missie: Samen leren met hoofd,
hart en handen.
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Klimaat van de school en
veiligheid
Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze
kinderen gebruikt De Teugelaar de methode Kwink.
Dit lesprogramma is er voor alle groepen en richt
zich op het versterken van de sociale veiligheid en
het tegengaan van pesten. Deze methode gaat er
van uit dat kinderen zich goed ontwikkelen als het
kind zich veilig, geborgen en thuis voelt, aandacht
krijgt, voor zijn mening mag uitkomen, vertrouwen
krijgt en zich geaccepteerd voelt. Dan is er een
goede basis voor opvoeding en onderwijs.
Dit monitoren we door observaties,
kindergesprekken, Viseon en Sometics.

Zo doen wij dat op
De Teugelaar
Met het lesprogramma Kwink stimuleren we een
open groepscultuur dat elk kind de kans geeft om
zich als persoon te ontplooien. Om dit te laten
slagen, is het noodzakelijk om dit samen met ouders
vorm te geven. Dit betekent dat we duidelijke regels
hebben voor:
- communicatie met kinderen en ouders
- de omgang met andere kinderen en volwassenen
- het aanleren van manieren om conflicten op te
lossen
- het maken van duidelijke afspraken over gewenst
gedrag
We streven ernaar dat het kind positief denkt over
zichzelf en over anderen. Kinderen die op dit vlak
extra aandacht nodig hebben, krijgen extra
begeleiding. Ook heeft onze school een
pestprotocol.

Samenstelling van het team
Groep
1/2A
1/2B
3
4
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Aantal
Groepsleerlingen leerkracht
Patricia Hermsen
Marina Wolf
Rosie van Sonsbeek
Marina Wolf
Danique Hemmink
Lonneke Siebers
22
Anne Pols

5

23

6
7
8
		

Will van Schijndel
Suzanne de Rooij
Jannie van Rijssel
Karen van Erp
Rasjelle vOlislagers
Emiel Kroese
Conciërge
Leerkrachtondersteuner
Intern Begeleider
Administratie
Directeur

Beschrijving van CO/ZORG/
OR/MR/Leerlingenraad

school en ouders. De OR is ook een overlegorgaan
tussen ouders en directeur en heeft contact met de
Medezeggenschapsraad (MR). Welke ouders er
in de OR zitten, maken we aan het begin van het
schooljaar bekend op de website van de school.
MR
De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de
onderwijskundige doelstellingen, plannen voor
fuseren met een andere school en bij het vaststellen of
aanpassen van het schoolreglement. De MR heeft het
recht te adviseren over onder meer de hoofdlijnen van
de begroting en over de aanstelling of ontslag van de
schoolleiding. Alle bevoegdheden van de MR en haar
geledingen zijn vastgelegd in artikel 10 tot en met 16
van de Wet medezeggenschap op Scholen (WMS).
In het medezeggenschapsreglement van een MR is
vastgelegd hoe vaak de MR van samenstelling wisselt
en hoe lang iemand zitting kan nemen in de MR.

CO
De Teugelaar heeft een aantal leerkrachten die
ook een coördinerende rol binnen de school op zich
nemen. Maandelijks vindt er overleg plaats met
coördinatoren rekenen; taal en meer- en hoogbegaafdheid samen met de intern begeleider en
directeur over de te bereiken doelen in het
managementcontract.
De coördinatoren mede bepalen de agenda van de
teamvergaderingen. De coördinatoren overleggen
regelmatig met collega’s uit de vakgroep. Naast de
hierboven genoemde coördinatoren heeft de
Teugelaar ook een coördinator voor ICT, cultuur,
verkeer, Arbo en sport.

De medezeggenschapsraad (MR) denkt, praat en
beslist actief mee over onderwijs op De Teugelaar.
De MR komt op voor de belangen van leerlingen,
ouders en medewerkers. Als het om schoolbeleid
gaat, heeft de MR een belangrijke stem! Over een
aantal wettelijk vastgestelde onderwerpen vraagt de
directeur advies aan de MR. Sommige plannen kan
de school pas uitvoeren als de MR er mee instemt,
bijvoorbeeld het schoolplan of plannen voor
verandering van schooltijden. Ook kan de MR op
eigen initiatief voorstellen doen over onderwerpen
die met school te maken hebben.

OT
De Teugelaar heeft een ondersteuningsteam (OT)
voor kinderen die extra zorg nodig hebben.
Dit OT bestaat uit de intern begeleider en de
ondersteuningsspecialist van het Samenwerkingsverband. Samen ondersteunen zij leerlingen met
extra zorg. Indien nodig schakelen we specialisten
van buitenaf in.

Ouders in de MR:
Michiel Teunissen
Joyce Scheffer
Sabrina Nederkoorn

OR
De oudervereniging (OR) zorgt er voor dat kinderen
op De Teugelaar een geweldige tijd hebben. De OR
organiseert en ondersteunt de school bij allerlei
activiteiten en bevordert de samenwerking tussen

De MR bestaat uit de volgende leden:

Medewerkers in de MR:
Karen van Erp
Anne Pols
Danique Hemmink
De vergaderingen van de MR zijn openbaar.
De data van de vergaderingen staan op de website
van de school.

Leerlingenraad
De Leerlingenraad bestaat uit 6 leerlingen uit de
groepen 6, 7 en 8. Zo komen de leerlingen in
aanraking met democratie. De Leerlingenraad heeft
een eigen stem in de schoolorganisatie en behartigt
de belangen van álle kinderen.
Stagiaires
De Teugelaar is actief in het opleiden van nieuwe
onderwijsassistenten en leerkrachten.
Er zijn elk schooljaar stagiaires van het ROC en de
PABO op onze school. De leerkracht blijft in alle
gevallen eindverantwoordelijk voor de groep.
Vervanging bij afwezigheid leerkrachten
Als een leerkracht ziek is, studieverlof heeft of om een
andere reden afwezig is, komt er een vervanger. Als
eerste vragen we de duo partner om de groep over
te nemen. Is deze niet beschikbaar, dan zoeken we
naar een externe vervanger. Lukt het niet om op deze
manier een vervanger te vinden, dan zijn er andere
(tijdelijke) oplossingen mogelijk:
- Verdelen van de leerlingen over andere groepen
- Inzet van leerkrachtondersteuner onder
verantwoordelijkheid van de intern begeleider/
directie
- Inzet intern begeleider/directie
- In het uiterste geval gaan kinderen naar huis
Groepsverdeling
De school verdeelt de kinderen over de groepen.
Daar gebruiken we deze regels voor:
- leerkracht en intern begeleider maken de
groepsindeling
- de groepssamenstelling kan altijd veranderen, maar
meestal gebeurt dit in de groepen 1-2
- we zorgen voor en zo gelijke mogelijk verdeling
van jongens en meisjes
- we streven naar gelijke verdeling van leerlingen met
specifieke leer- en begeleidingsbehoeften.
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3 Ons onderwijs
Een dag in groep 1-2
De kinderen hebben elke ochtend een werkje klaar
staan in het tafelgroepje waar ze zitten. Elke dag
spelen ze bij binnenkomst het eerste kwartier met dit
werkje. Ouders zijn welkom om hun kind op weg te
helpen, uitleg te geven en om even mee te spelen.
Daarna nemen de kinderen in de kring plaats en
wordt gezamenlijk de dag, de datum, het weer
en de activiteiten van de ochtend besproken. Dat
laatste wordt gedaan door middel van dagritmekaarten. Vervolgens ondernemen ze elke dag een
andere activiteit. Bijvoorbeeld taal-, reken- of dramaactiviteiten.
Op onze school werken we net zoals op de
Peuterspeelzalen met de methode Piramide waarbij
we om de twee â drie weken met een ander thema
starten. De kringactiviteiten passen in het project.
Piramide is vooral een methode die gericht is op
de taalontwikkeling, waarbij veel gevarieerd wordt
in de werkwijze. De kinderen van groep 1 leren
vooral de basisbegrippen die bij de thema’s horen.
Bijvoorbeeld bij het thema „Vormen” komt het begrip
cirkel en vierkant aan bod.
In groep 2 wordt er dieper op het onderwerp
ingegaan. Bij deze zelfde thema’s worden
moeilijkere begrippen aangeleerd. Bijvoorbeeld balk
en kubus.
Na de kring starten we met de werkles / speelles.
Hierbij hanteren we de volgende werkwijze: In elke
kleutergroep hangt een digitaal takenbord in de klas.
Op dit bord staan een heleboel werkjes waaruit de
kinderen kunnen kiezen. In de ochtend krijgen de
kinderen een werkje van de leerkracht aangeboden.
In de middag mogen de kinderen kiezen. Ze
plaatsen zelf hun foto onder het plaatje waarop
het werkje/materiaal staat afgebeeld. Is het werkje
reeds bezet door klasgenoten, zal er iets anders
gekozen dienen te worden. Op deze manier kiezen
kinderen op bepaalde momenten zelf hun werkje uit.
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De leerkracht stuurt de keuze van de kinderen door te
variëren zodat een kind niet elke dag hetzelfde
werkje kiest en maakt. Er zijn verschillende werkjes op
het bord waaruit gekozen kan worden zoals: kleien,
bouwhoek, poppenhoek, schrijfhoek, verfhoek en
ontwikkelingsmateriaal uit de kasten. De kinderen in
groep 1-2 krijgen een weektaak. Hierop staan voor
groep 2 twee verplichte werkjes die zij in een week
dienen uit te voeren. Groep 1 heeft 1 verplicht
werkje. De kinderen leren op deze manier zelf een
keuze te maken binnen een afgebakend aanbod. De
zelfstandigheid van de kinderen wordt vergroot zodat
zij zich vroeg een goede werkhouding
eigen maken. De leerkracht loopt rond en geeft
begeleiding daar waar het nodig is om de kinderen
te ondersteunen. Kinderen in de groepen 1/2 leren
spelenderwijs en daarom is er veel spel- en
ontwikkelingsmateriaal in de groepen aanwezig.
Spelend in de poppenhoek is een kind ook bezig met
taalontwikkeling, werkend met een lotto leert het kind
getallen en als het op een vel papier de golven van
de zee tekent, is het kind bezig met voorbereidend
schrijven. Tijdens de werkles werken de kinderen ook
aan de computer of op de iPad.
Na het werken ruimen de kinderen zelf hun spullen
op en is het fruitpauze. De meegebrachte etens- en
drankwaren worden samen met de groep en
leerkracht opgegeten en opgedronken. Vervolgens
gaan de kinderen buitenspelen of krijgen ze
bewegingsonderwijs
(gym) met toestellen of een spelles. In de groepen 1-2
hebben de kinderen veel beweging nodig. Niet
alleen voor de motorische ontwikkeling, maar ook ter
ondersteuning van de sociaal-emotionele
ontwikkeling. Er wordt op het schoolplein en in de
speelzaal gespeeld. Hierbij worden lessen uit de
Piramidemethode gebruikt. Het accent in groep 1 ligt
bij het ontdekken en experimenteren. Deze kinderen
leren hoe om te gaan met elkaar (zowel individueel
als in groepsverband) en hoe het reilt en zeilt in de
groep.

We denken dan aan de organisatie, regels,
omgangsvormen, e.d. Tevens oriënteren de jongste
kleuters zich op de nieuwe materialen en hoeken.
Ze leren de werkjes kennen en ermee spelen. Het
accent in groep 2 ligt meer op het voorbereidend
schrijven, taal en rekenen. De meeste kinderen
kunnen eind groep 2 al rijmen, letterklanken
onderscheiden en zijn met getallen bezig. De
werkjes die de kinderen krijgen aangeboden zijn
hierop aangepast. Dit zorgt ervoor dat de kinderen
een goede basis hebben voor groep 3.
Als de kinderen jarig zijn mogen ze dit vanaf hun 5e
verjaardag op school vieren. Ouders zijn hierbij
welkom om aanwezig te zijn. Er worden liedjes
gezongen en een kleinigheidje getrakteerd. Een
aantal keren per jaar houden wij in de groepen
1/2 spelletjes- en speelgoedmiddagen.
Ook zijn er excursies naar het bos, Slabroek, Marag
(Poppentheater), de kinderboerderij en naar de
bibliotheek. De kinderen die nieuw op school komen
krijgen een aantal weken voor hun eerste officiële
schooldag het “Kleuterboek” thuis. Naast de
informatie voor de ouders kunt u met behulp van het
“Kleuterboek” uw kind al een stukje voorbereiden op
zijn/haar eerste schooldag.
Taalonderwijs, Piramideproject i.s.m.
peuterspeelzalen
Om zoveel mogelijk te voorkomen, dat kinderen met
een achterstand aan de basisschool beginnen,
werken we samen met de peuterspeelzaal aan
het Piramideproject in het kader van Voor- en
Vroegschoolse Educatie. De bedoeling van dit
project is om kinderen, die het risico lopen de
aansluiting met het onderwijs vroegtijdig mis te lopen
al op de peuterspeelzaal op te sporen en gericht
taalonderwijs aan te bieden om hun woordenschat
uit te breiden. Onze school werkt in de groepen
1 en 2 hier verder aan zodat de doorgaande lijn
vastgehouden wordt. Daarnaast werken we met logo
3000 in de groepen 1 t/m 3 en met BOUW in de
gr. 2 t/m 4.

Rekenonderwijs
Voor de kinderen in de groepen 1-2 zijn er
op onze school leerlijnen ten behoeve van het
rekenonderwijs ontwikkeld. Deze leerlijnen voldoen
aan de kerndoelen zoals die zijn opgesteld door het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
De leerlijnen zijn vertaald in activiteiten die door
de groepsleerkrachten ingepast worden in de
thema’s behorende bij het Piramideproject.
Deze onderwijskundige activiteiten vinden plaats
tijdens de kringgesprekken, de werklessen, het
hoekenwerk (thema’s), buiten spelen en het werken in
het speellokaal. Deze activiteiten beogen kinderen te
laten spelen, leren en vooral te laten ontdekken.
De onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. tijd,
licht en donker, meten en weten, drijven en zinken,
tellen en getallen.
Ook werken we met oefeningen uit het
rekenprogramma Met Sprongen Vooruit.

Het specifieke
onderwijsaanbod in groep 3
Het werken met het takenbord in groep 1/2 vindt
zijn voortgang in groep 3. Op dit bord kunnen de
kinderen zien wat er die dag van hen verwacht
wordt m.b.t. het leesonderwijs.
Leesonderwijs
In groep 3 leren de kinderen lezen middels de
methode Lijn 3. Gedurende de eerste maanden staat
het aanleren van de elementaire leeshandeling
centraal. Aan de hand van
verhalen en met hulp van speciale software voor het
digitale schoolbord worden de zogeheten
structureerwoorden en letters aangeboden.
Met deze woorden worden vanaf het begin af aan
analyse- en syntheseoefeningen gedaan
(zingend lezen). Vervolgens leren ze al snel met de
bekende letters nieuwe woorden maken en lezen.
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Het aanleren van de woorden en letters wordt
gedurende het dagprogramma in een bredere
context geplaatst met toepasselijke versjes, liedjes,
bewegingspelletjes en teken- en handvaardigheidsopdrachten. De kinderen die dit beheersen
werken zelfstandig door met hun eigen leeslijn. Deze
leerlingen volgen gedeeltelijk de klassikale taal- en
leesinstructie. Kinderen die extra oefentijd voor het
lezen nodig hebben, worden dagelijks kort extra
begeleid. Het computerprogramma van "Lijn 3" biedt
een mooie ondersteuning bij het leesproces. De
kinderen kunnen zelfstandig aan de slag met het
programma.
Wij stimuleren ouders om zoveel mogelijk met hun
kind te lezen.
Schrijfonderwijs
Het eerste halfjaar sluit het schrijfonderwijs zeer nauw
aan bij het leesonderwijs. We leren schrijven via de
methode “Klinkers”. Deze methode gebruiken we
ook in groep 4. In de groepen 5 en 6 werken we
met de methode “Pennenstreken”.

Het onderwijsaanbod in de
groepen
1 t/m 8 Werken op niveau
Op onze school volgen alle kinderen zoveel
mogelijk de basisinstructie. Daarna verwerken de
kinderen de leerstof in drie niveaus, waarbij er ook
nog ruimte is voor verlengde instructie en begeleiding
in oefening. Kinderen die meer aankunnen werken
aan verrijkings- en verdiepingsstof.
Soms wordt er gekozen voor een individuele leerlijn:
het kind volgt een eigen leerweg waarin zowel
aanpak als inhoud en tempo afgestemd zijn op de
individuele leerbehoefte. Deze individuele leerlijn
wordt op onze school ingezet in overleg met ouders,
kind, leerkracht en intern begeleider voor kinderen
vanaf groep 6 zodat zij aan het eind van de
basisschoolperiode ook kunnen instromen in het
reguliere voortgezet onderwijs en bij kinderen waar
speciale zorg geïndiceerd is na extern onderzoek.

12

Zelfstandig werken
We vinden het belangrijk dat kinderen leren
zelfstandig te werken. Kinderen dienen te leren
het werk in te delen, volgorde te bepalen, werk te
plannen en keuzes te maken. Dit is noodzakelijk
voor zowel het voortgezet onderwijs als hun latere
leven. Het zelfstandig werken is er op gericht dat
kinderen zelf kunnen bepalen in welke volgorde
ze hun opdrachten afwerken, leren plannen en
hun taakbetrokkenheid vergroten. Met behulp van
het takenbord in de groepen 1/2 en het eerste
half jaar in groep 3 en met behulp van dag-,
tweedaagse en weektaken in de groepen 3 t/m
8, wordt voor de kinderen duidelijk gemaakt wat
en welk werk er van hen verwacht wordt. Natuurlijk
ontvangen de kinderen die het nodig hebben
instructie. Daarna gaan ze zelfstandig aan het
werk. Dit kan een individuele opdracht, maar ook
een samenwerkingsopdracht zijn. De leerkracht
heeft tijdens het zelfstandig werken de mogelijkheid
om kinderen te begeleiden.

Methodieken
In de school zijn veel methodes aanwezig die
gebruikt worden bij de verschillende vak- en
vormingsgebieden. Op pagina 15 staat beschreven
welke methodieken we gebruiken om ons onderwijs
te ondersteunen.

Engels
In de groepen 7 en 8 wordt wekelijks één uur
Engels onderwezen. Het hoofddoel is een eerste
kennismaking met de Engelse taal zodat de
leerlingen zich leren uitdrukken in eenvoudige
Engelse zinnen.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Wat betreft het welbevinden van kinderen en
het zich goed kunnen bewegen en handhaven
in onze samenleving vinden wij het belangrijk
kinderen te steunen en de weg te wijzen in hun
sociaal-emotionele ontwikkeling. We maken hiervoor
o.a. gebruik van de methode Kwink.
Als signaleringsinstrument voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling werken we met vragenlijsten vanuit
Viseon en Sometics. Deze lijsten worden twee keer
per jaar door de leerkrachten voor alle kinderen van
de groepen 3 t/m 8 ingevuld. Daarnaast vullen ook
de leerlingen van groepen
5 t/m 8 de lijst zelf in.

Tutorleren
Kinderen kunnen veel van elkaar leren.
Oudere kinderen zijn vaak heel goed in staat om
jongere kinderen zaken uit te leggen of samen
vaardigheden te oefenen. Van deze uitgangspunten
maken we gebruik bij het zogenaamde Tutorleren.
Dit vindt plaats in drie perioden van zes weken
gedurende het schooljaar voor groep 4. Een keer
per week werken kinderen uit de bovenbouwgroepen met kinderen uit de onderbouw in
tweetallen. Ze oefenen/trainen dan de lesstof die de
kinderen uit groep 3 en 4 nodig hebben. In groep 3
ligt de nadruk op het technisch lezen. Zij starten
hiermee na de kerstvakantie, omdat zij dan alle
letters kennen. Het Tutorleren komt oorspronkelijk uit
Amerika. Een tutor is de oudere leerling, de tutee het
jongere kind. De tutoren krijgen altijd eerst een
training voordat ze met tutorleren mogen beginnen.
Het blijkt dat de tutees vaak met sprongen vooruit
gaan door dit systeem. Voor de tutoren heeft het ook
een vormende waarde. Ze leren zaken uit te leggen,
te stimuleren, geduld te hebben, iets voor een ander
over te hebben enz.

Lezen en schrijven
Het aanvankelijk lezen begint in groep 3. Dat wil
zeggen dat we in groep 3 gestructureerd met lezen
beginnen. Veel kinderen doen daarvoor al de eerste
leeservaringen op. We werken met de methode
Lijn 3. Tegelijkertijd starten we met het schrijfonderwijs,
waarbij het schrijven het leren lezen ondersteunt en
omgekeerd. Tot en met groep 6 krijgen de kinderen
schrijflessen. Vanaf groep 4 werken we met een
technisch leesmethode Station Zuid.

Rekenen
U herinnert zich zeker nog het rekenen uit uw
eigen tijd. Vaak heel veel van hetzelfde: ellenlange
staartdelingen en heel veel vermenigvuldigingen.
Dat leren kinderen ook nu nog maar de meeste
aandacht gaat uit naar inzicht in getallen en
vooral naar meerdere oplossingsmethoden voor
dezelfde som. Kinderen worden alleen of samen
uitgedaagd daarnaar op zoek te gaan. Ook voor
groepsleerkrachten is het soms heel verrassend
op welke wijze kinderen tot andere oplossingen
komen. Kinderen kunnen niet allemaal hetzelfde,
wij proberen er naar te werken dat alle kinderen de
gestelde einddoelen per leerjaar beheersen.
De rekenmethode biedt optimale mogelijkheden om
aan verschillen tussen kinderen tegemoet te komen.

Taal
Het taalonderwijs is veelomvattend.
De woordenschat wordt uitgebreid, er is aandacht
voor het verwoorden van ideeën en luisteren naar
anderen. Taal is bij uitstek het middel om met elkaar
in contact te komen. We leren de kinderen foutloos
schrijven en er wordt veel aandacht besteed aan
leren praten, luisteren naar wat anderen zeggen
en daarop antwoorden. Kinderen leren daarmee hun
eigen mening en gevoelens onder woorden brengen.

ICT
Ruim 50 ICT werkplekken verspreid over de school
en de digitale schoolborden plus een aantal tablets
die rouleren, maken ICT mogelijk. Elke groep heeft
de beschikking over 4 computers voor de leerlingen
in de groep. In de kleutergroepen twee.
Wereldoriëntatie
Op veel momenten wordt gesproken over de wereld
om ons heen. We brengen kinderen kennis bij over
het heden en verleden van de aarde en haar
bewoners. In de groepen 1 t/m 4 komen deze
vakken thematisch aan de orde. Hierbij wordt ook
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uitgegaan van de interesses van de kinderen.
Vanaf groep 5 gebeurt dit onder andere door
middel van klassengesprekken, presentaties en
verslagen.
Er wordt voor aardrijkskunde, geschiedenis en
biologie / techniek gebruik gemaakt van methodes.
Ook internet, schooltelevisie, projecten en excursies
dragen hun steentje bij.
Bewegingsonderwijs
In de groepen 1/2 spelen de kinderen dagelijks
meerdere keren buiten. Daarbij vind zowel vrij als
geleid plaats. Daarnaast maken we regelmatig
gebruik van toestellen in de speelzaal. In de
groepen 3 t/m 8 komen in de loop van het jaar alle
bewegingsvormen aan de orde met een opbouw in
moeilijkheidsgraad. Per week worden een toestelles en een spel-les gegeven. Beweging, sport en
spel bevordert niet alleen een gezonde groei van
het lichaam, maar draagt zeker ook bij aan
sportiviteit, het omgaan met elkaar en het elkaar
respecteren.
De groepen 3 t/m 8 krijgen een keer per week een
gymles verzorgd door SEC. Deze lessen vinden
plaats in de Gabriël gymzaal en de gymzaal van
de Nieuwe Link.
Verkeer
In de groepen 1-2 worden verkeersactiviteiten
gepland uit de Piramideboeken. Voor groep 1 staat
met name het onderwerp „Op straat” centraal.
U moet hierbij denken aan: oversteken, kijken,
stoppen, kruispunt, ed. Het onderwerp in groep 2 is
„Ga je mee?”. Begrippen als vervoersmiddelen,
vracht vervoer, veiligheid in het verkeer, zwaailicht
en sirene komen aan de orde. Kinderen maken
kennis met veilige deelname aan verkeer. In de
groepen 3 t/m 7 wordt verkeersles gegeven
volgens een methode. In groep 7 leggen de
kinderen het fietsverkeerexamen af en ontvangen het
verkeersdiploma. De leerlingen van groep 8 nemen
deel aan twee projecten; „Dode hoek” en „Van 8
naar 1”. Basisschool De Teugelaar is in het bezit van
het Brabants Verkeersveiligheid label. Dit betekent
dat De Teugelaar de gewenste aandacht in allerlei
vormen besteed aan verkeerseducatie en de
verkeersveiligheid in en om de school.
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Expressievakken / Culturele vorming
Expressie is een belangrijk onderdeel op onze
school. Vakken als tekenen, handvaardigheid,
muzikale en dramatische vorming zijn niet weg te
denken. Het is verrassend te zien hoe sommige
kinderen hun schroom weten te overwinnen om voor
het voetlicht te treden. De coördinator cultuur &
techniek organiseert de Atelierochtenden op
De Teugelaar. Leerkrachten, ouders en kinderen
verzorgen workshops waaraan kinderen deelnemen.
De kinderen kiezen zelf een workshop.
Hiermee leren we kinderen zich expressief te uiten.
Ook bevorderen we kinderen expressie van anderen
te leren verstaan en kennis te nemen van diverse
creatieve uitingen. We nemen jaarlijks deel aan het
aanbod van Overleg Kunstzinnige Vorming Oss
(OKVO). Vanaf hun vierde jaar komen kinderen
hierbij jaarlijks in contact met kunstvormen, zoals
muziek, toneel, dans, poppenkast, film en beeldende
kunst.

Jaarlijks terugkerende
activiteiten
Kinderboekenweek
Het doel van de Kinderboekenweek is het
bevorderen van de leesontwikkeling. Jaarlijks is
er een ander thema. Ook onze school besteedt hier
aandacht aan. o.a. door aankleding in de gang,
kinderen zelf verhalen laten schrijven en het
organiseren van een voorleesactiviteit.
Bibliotheekbezoek
Lezen is leuk, leerzaam, interessant en onmisbaar
voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom
stimuleren we de kinderen om bij de Osse
bibliotheek een gratis pasje aan te vragen en
regelmatig boeken te lenen. Om de kinderen de weg
te wijzen richting de bibliotheek en hen te
enthousiasmeren bezoeken groepen 3 t/m 8 de
bibliotheek. Per groep mogen er 40 boeken geleend
worden die de kinderen in de klas kunnen lezen.
Kinderen ontdekken het enorme aanbod aan
leesboeken, informatieve boeken, cd’s, cd-roms,
dvd’s, artikelen enz.

Voorleeswedstrijd
Jaarlijks organiseren we de Voorleeswedstrijd op
De Teugelaar. In groep 7 en 8 worden voorrondes
gehouden. Hieruit komen vijf finalisten naar voren.
De finale wordt bijgewoond door alle leerlingen van
groep 4 t/m 8. Voor de jury is er dan de moeilijke
taak om uit te maken wie kampioen wordt en onze
school vervolgens vertegenwoordigt op het Osse
Voorleeskampioenschap.
Grote Rekendag
Elk jaar doet de Teugelaar mee aan de Grote
Rekendag die nationaal georganiseerd wordt.
Er is telkens een ander thema rond een bepaald
rekenonderwerp. ‘s Ochtends beginnen de groepen
1 t/m 8 met een gezamenlijke start. Daarna gaan de
leerlingen aan de slag met opdrachten voor hun
eigen groep. Er zijn veel doe- en denkactiviteiten.
Voor de leerlingen is het leerzaam en het is een leuke
manier om ook eens anders te rekenen.

De Teugelaar gebruikt deze (digitale)
lesmethoden:
Leren lezen Lijn 3
Voortgezet technisch lezen Station Zuid
Begrijpend lezen Nieuwsbegrip
Taal Staal
Spelling Staal
Schrijven Klinkers/Pennenstreken
Rekenen en wiskunde Wereld in Getallen
Engels The Team
Aardrijkskunde De blauwe planeet
Geschiedenis Speurtocht
Natuurkunde Naut
Muziek 1, 2, 3 Zing
Sociale emotionele ontwikkeling Kwink
Bewegingsonderwijs Bewegen samen regelen

Ouderbedankochtend
Een mooie traditie waarbij alle ouders en
grootouders worden bedankt voor hun inzet en tijd.
De kinderen laten middels lied en tekst horen hoe
belangrijk ze zijn voor de school.
Battle Fitste school
Een week lang dingen we mee aan de wedstrijd om
te laten zien dat we de fitste school van Oss zijn.
In 2016 hebben we gewonnen. In 2017 werden we
2e. Kijk voor meer inhoud op onze website hoe
fanatiek we met de hele school zijn. In 2019 is de titel
weer in ons bezit gekomen.
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4 Informatie over Passend

CES-principes van SAAM*
Ons onderwijs
De overkoepelende common principles inspireren
en vormen een goede spiegel voor de kwaliteit van
het onderwijs binnen de scholen van SAAM*.
Het werken met deze principes vormt een
verbindende leidraad tussen de scholen. Het biedt
scholen de mogelijkheid er een eigen concrete
invulling aan te geven. En het biedt ons samen de
mogelijkheid onze normen te maken voor
onderwijskwaliteit. SAAM* zijn we ook wat we
zeggen. De common principles vormen daarom de
basis onder ‘Zo werken we SAAM*’.
SAAM* hebben we hoge verwachtingen. We zijn
met al onze collega’s betrokken op de resultaten van
de school. We zijn trots op wat we bereiken.
We laten zien waar we voor staan en waar we
goed in zijn. SAAM* scholen kijken kritisch bij elkaar
in de keuken. Dat doen we bijvoorbeeld met interne
audits: een soort eigen inspectiebezoek. Collega’s
van andere SAAM* scholen komen dan bekijken of
we realiseren wat we voor ogen hebben. Doen we
de goede dingen? Doen we deze goed? En is dat
voor anderen meetbaar, merkbaar of zichtbaar.
We zijn transparant over wat goed gaat, wat beter
kan en wat nog ontwikkeling behoeft. Alles is te lezen
in onze De basis van SAAM en Resultaten op onze
website. Daarnaast is informatie over alle scholen in
Nederland te vinden op de website
www.scholenopdekaart.nl.

Onderwijs

Leren en lesgeven is
intellectueel uitdagend

Minder is meer, diepgang
boven oppervlakkigheid

De kerndoelen zijn voor alle
leerlingen, de weg ernaar
toe verschilt zoals leerlingen
verschillen

Leren en lesgeven is
persoonlijk, leraren
en leerlingen tonen
eigenaarschap

De leerling leert, doet, denkt,
maakt, en de leraar stimuleert
en ondersteunt

Alles wordt ingezet voor
leren en lesgeven, ook het
beschikbare geld

Laat zien wat je kent en kunt,
en wie je bent

Iedereen is verbonden
met de hele school, en er
verantwoordelijk voor

Onze school en Passend
Onderwijs

Onze school in het
samenwerkingsverband

Als een kind – om welke reden dan ook – meer
ondersteuning nodig heeft, dan gaat de leraar in
overleg met ouders, of andersom. Samen met de
intern begeleider wordt gezocht naar de meest
passende onderwijsondersteuning, zodat een kind
zich optimaal kan ontwikkelen.
Ouders kunnen zich oriënteren op wat de
school te bieden heeft op het gebied van
onderwijsondersteuning. Dit staat beschreven in
Perspectief Op Schoolondersteuningsprofiel (POS).
Elke school heeft zo’n profiel gemaakt.
Ouders kunnen dit inzien of bekijken op de website
www.deteugelaar.nl.
Vanaf het moment dat een kind extra
ondersteuning nodig heeft, stelt de school een
ontwikkelingsperspectief (OPP) op. Hierin staat
wat de onderwijsbehoeften van het kind zijn, wat het
uitstroomperspectief is en welk aanbod daarbij
realistisch en passend is.

De basis voor Passend Onderwijs is: welke
ondersteuning bieden we onze kinderen op school
om tot leren te komen en zich goed te ontwikkelen.
Is er meer nodig dan de basisondersteuning, dan kan
de school een beroep doen op de trajectbegeleiders
van SAAM*. Deze collega is de schakel naar extra
ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband.
Scholen zijn verantwoordelijk voor het vinden van
een passende onderwijsplek, dat kan op de eigen
school zijn, of op een andere (basis)school in de
regio. Samen zorgen de schoolbesturen ervoor
dat er voor ieder kind een passende, thuisnabije
onderwijsplek is. Alleen voor zéér specialistische
onderwijsondersteuning kan het zijn dat een kind niet
in onze regio terecht kan. Meer informatie over de
wet vindt u op deze website:
www.passendonderwijs.nl.
SAAM* is aangesloten bij het samenwerkingsverband Passend Onderwijs:
regio 30.06 www.swvpo3006.nl.

In schema:

Leren en werken op basis
van vertrouwen, met hoge
verwachtingen wederzijds
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Diversiteit wordt gewaardeerd,
daarmee is een school een
democratische gemeenschap
en draagt eraan bij

Uw kind heeft
extra onder
steuning nodig
die de school
met haar
basisonder
steuning niet
kan bieden

Arrangement eigen school

M.D.O.
(Multi
Disciplinair
Overleg)

Plaatsing andere basisschool

ACTA SWV
30.06

Plaatsing Speciaal Basis Onderwijs
Plaatsing Speciaal Onderwijs
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Ondersteuningsteam (OT) op
school
Elke school heeft een ondersteuningsteam (OT).
Daarin zitten de leraar, de intern begeleider,
een jeugdprofessional van Basisteam Jeugd
en Gezin of een andere externe deskundige
ondersteuningsspecialist zoals een psycholoog,
(ortho)pedagoog. De samenstelling van het team is
afhankelijk van de hulpvraag van het kind.
Het spreekt vanzelf dat de ouders deel uitmaken
van dit overleg; zij zijn immers degenen die hun
kind het beste kennen. De SAAM*scholen hechten
veel waarde aan het samen zoeken naar de beste
antwoorden op dat wat het kind nodig heeft.
Het OT maakt een plan dat op school wordt
uitgevoerd. Wanneer blijkt dat een kind structureel
(meer) ondersteuning nodig heeft wordt een
multidisciplinair overleg (MDO) gepland.
Het MDO wordt voorgezeten door de traject
begeleider van SAAM*.
In het MDO wordt vastgesteld welke ondersteuning
een kind nodig heeft. Extra ondersteuning is mogelijk
op de volgende manieren.
a. 	Tijdelijke extra ondersteuning op de basisschool
in een groep of individueel. Dit noemen we
een arrangement. Vanuit dit arrangement wordt
ondersteuning georganiseerd voor zowel het kind
als de betrokken leraar/het team.
b. 	Een (tijdelijke) plaatsing op een school voor
speciaal basisonderwijs (SBO).
c. 	Een (tijdelijke) plaatsing op een school voor
speciaal onderwijs (SO).
En soms is het goed het kind een nieuwe kans
te gunnen op een andere reguliere
basisschool, met of zonder arrangement.
Indien wordt besloten dat onderwijs binnen het
S(B)O beter past bij wat het kind nodig heeft,
dan wordt bij het samenwerkingsverband een
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aangevraagd.
Met deze verklaring kunnen ouders hun kind
aanmelden op de S(B)O school van hun
keuze.
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Visie op Passend Onderwijs

Basisondersteuning

Passend Onderwijs is onderwijs bieden dat aansluit
bij de ontwikkeling van kinderen, ook als een kind
meer of andere ondersteuning of begeleiding nodig
heeft. Vaak kan de leraar de ondersteuning zelf
bieden, met advies van de intern begeleider die
verantwoordelijk is voor de coördinatie en uitvoering
van het ondersteuningsbeleid op de school. We
noemen dat de ‘basisondersteuning’ die de school
kan bieden.
Over wat elke school minimaal moet bieden aan
ondersteuning hebben schoolbesturen afspraken
gemaakt. Passend Onderwijs gebeurt vooral in
de eigen klas, bij de eigen leraar en op de eigen
school. Ook zijn afspraken gemaakt waaraan extra
ondersteuning moet voldoen: zo snel mogelijk, zo
licht mogelijk, zo thuisnabij mogelijk, op de meest
adequate manier, samen met ouders en
ketenpartners in (jeugd)hulp.

Doorgaande ontwikkeling
kinderen

Ouders (en leraren) denken
mee
Ouders en collega’s zijn vertegenwoordigd
in de Ondersteuningsplanraad (OPR) van
het samenwerkingsverband. De OPR heeft
medezeggenschap door het instemmen met het
Ondersteuningsplan en is gesprekspartner van het
bestuur van het samenwerkingsverband.

De school volgt vanaf de eerste schooldag de
ontwikkeling van elke leerling. De leerkracht heeft
vaste momenten om elk kind te bekijken als hij/zij in
de klas aan het werk is. Ook gebruiken we toetsen
die bij de lesmethoden horen. Zo houdt de
leerkracht het hele jaar door zicht op de
vorderingen van de leerlingen en komen problemen
snel in beeld. De leerkracht bespreekt een probleem
met de Intern Begeleider (IB-er) bij de
Leerlingbespreking. Leerlingen krijgen ook landelijke
Cito-toetsen. Deze toetsen geven leerkrachten en
IB-ers zicht op de ontwikkeling van leerlingen en
onderwijs op onze school ten opzichte van scholen
in de rest van Nederland.

Leerlingzorg
Bij de leerlingbespreking tussen leerkracht en
IB-er kijken we welk kind extra begeleiding nodig
heeft. Dan volgt er, in samenspraak met ouders, een
handelingsplan. Leerkracht en leerling voeren het
plan uit in de klas. De leerkracht bespreekt de
vorderingen op vaste momenten met IB-er en
ouders. De Teugelaar kan een kind of een klein
groepje kinderen speciale begeleiding bieden.
Ook heeft de school een fulltime leerkrachtondersteuner. Die begeleidt kinderen die extra
instructie nodig hebben, zowel in de klas als buiten
de klas.

Leerlingvolgsysteem
De school werkt met het leerling administratie
systeem ESIS. Dat bewaart van elke leerling een
digitaal dossier met persoonsgegevens, uitslagen
van toetsen, handelingsplannen, gesprekken met
ouders/verzorgers, observaties en mail wisselingen.
Wij gebruiken CITO LOVS als leerlingvolgsysteem.
Daarin slaan we alle uitslagen op van de Citotoetsen. De dossiers zijn toegankelijk voor
groepsleerkrachten, ib-er en directeur. Op verzoek
kunnen ouders het dossier van hun kind inzien.
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5 Onze resultaten

6 Naar het voortgezet onderwijs

Eindopbrengsten

Uitstroomgegevens naar
voortgezet onderwijs

Zoals u weet zijn er in 2020 vanwege de Corona
crisis geen Cito eindtoetsen afgenomen. We kunnen
u dus niet berichten over de uitslag dat jaar.

Analyse van de eindopbrengsten
Alle leerlingen op onze school doen mee aan
de landelijke Cito Eindtoets Primair Onderwijs.
Vanuit onderwijs de inspectie is er de mogelijkheid
om andere eindtoetsen af te nemen. Ouders worden
geïnformeerd over welke eindtoets de school
afneemt.

Schooladvies Voortgezet
Onderwijs

2019

2020

2021

VMBO

26

17

12

Cito Eindtoets

2018

2019

2021

VMBO T / HAVO

0

0

0

De Teugelaar

539

531,6

534,1

HAVO

9

3

5

Schoolscore*

533,7

533,5

534,5

HAVO / VWO

0

3

2

VWO

2

3

4

*scholen met eenzelfde populatie aan leerlingen

Algemeen
In de jaren dat kinderen op De Teugelaar zitten,
volgen wij hun ontwikkeling wat betreft het vermogen
om te leren, maar ook van zaken die niet meetbaar
zijn in getallen. Dan gaat het over vaardigheden als
samenwerken, initiatief nemen, sociale redzaamheid
of zichzelf presenteren. Beiden zijn belangrijk voor
de kwaliteit van ons onderwijs en onderwijsaanbod:
doen we nog steeds de goede dingen, doen we ze
op de goede manier en hebben ze het gewenste
resultaat.

De adviezen voor vervolgonderwijs worden door
de leraar van groep 8 opgesteld. De gegevens
van een kind in het leerlingvolgsysteem vormen de
basis voor dit advies. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens
over werkhouding en toets resultaten van een kind.
Schooladvies is voor voortgezet onderwijs leidend
bij de plaatsing van een kind. Over het schooladvies
wordt door de basisschool gecommuniceerd met
ouders. Indien het voortgezet onderwijs vragen heeft
over het schooladvies zal deze contact opnemen met
de leraar van groep 8 (en dus niet met de ouders)
voor nadere uitleg of onderbouwing.
De PO-Raad en VO-raad hebben afspraken
gemaakt om ervoor te zorgen dat de overdracht
van het onderwijskundig rapport digitaal, veilig
en binnen het wettelijk kader kan plaatsvinden.
Daarvoor is Overstapservice Onderwijs (OSO)
ontwikkeld. Hierbij wisselen de scholen met elkaar het
overstapdossier digitaal én veilig uit.

De eindopbrengst van ons onderwijs aan een
kind delen we met ouders in het schooladvies.
De landelijke Cito Eindtoets geeft de ontwikkeling
aan in een cijfer. Samen brengen zij het resultaat
van 8 jaar basisonderwijs in beeld.
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De rol van de ouder
op onze school

7 Hoe meld ik mijn kind aan

8

Aanmelden van kinderen

Partnerschap

De manier waarop goed onderwijs gegeven wordt,
verschilt per school. Ouders kunnen een school en het
onderwijs kiezen dat het beste bij hun kind en hun visie
op de samenleving past. SAAM* hecht samen met
u waarde aan een goede schoolkeuze. We helpen
dus graag bij het maken van de juiste, weloverwogen
keuze. De school staat daarom open voor een oriënterend gesprek en rondleiding tijdens schooltijd. Zo kunt u
de sfeer in de school het beste ervaren.
We willen verandering van school zoveel mogelijk
beperken. Voor kinderen betekent dat namelijk verlies
van leer- en ontwikkeltijd, verlies van een vertrouwde
schoolomgeving, verlies van vertrouwde volwassenen
en van vriendjes en vriendinnetjes. Voor de school
betekent het opnemen van kinderen die (tussentijds)
instromen extra werk, omdat een nieuw kind een goede
inpassing in de bestaande groep vereist. Het van school
wisselen kan betekenen dat een traject met een kind,
dat eigenlijk extra hulp nodig heeft, steeds op een andere school opnieuw begint. Daardoor gaat kostbare
tijd verloren.

De fasen van aanmelding:
1. Aanmelding door de ouders bij de directie
van de school door middel van het
aanmeldingsformulier.
2. Verzamelen van informatie door de school bij
instanties zoals de vorige school, peuter- of
kinderopvang en/of eventuele zorginstelling. Op
basis van de gegevens kan besloten worden om
het kind te observeren binnen de huidige opvang
of school.
3. Inventariseren van de mogelijkheden tot
plaatsing door directie en intern begeleider
van de school. Onder andere op basis van
schoolondersteuningsprofiel (zie paragraaf 1.10),
ondersteunings-behoefte van het kind, situatie van
de groep en mogelijkheden van het gebouw.
4. Besluitvorming ten aanzien van plaatsing.
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5. In een gesprek met ouders wordt het besluit van
de school toegelicht. Bij plaatsing wordt (indien
van toepassing) een plan van aanpak opgesteld.
Bij afwijzing zorgen we voor inhoudelijke
onderbouwing en wordt samen met ouders
gezocht naar een passende plaats voor het kind.

We hanteren de volgende
algemene criteria met
betrekking tot aanname op
onze school:
Voorafgaand aan de aanmelding van een kind op
De Teugelaar vindt een kennismakingsgesprek en
rondleiding door de school plaats met de directie.
Ouders van wie de thuistaal geen Nederlands
is, dienen eraan bij te dragen dat hun kind de
Nederlandse taal zo snel mogelijk leert. Het kind
heeft een bepaalde mate van zelfstandigheid, b.v. bij
eten en drinken en toiletbezoek (zindelijkheid).
De ouders onderschrijven de grondslag en de missie
en visie van de school, zijn bereid deze uit te dragen
en de school daarbij te ondersteunen. De ouders
verklaren geen noodzakelijke gegevens te hebben
achtergehouden.

Algemeen
De ontwikkeling van het kind op school is mede
afhankelijk van de thuissituatie. Dat vraag om een
goed samenspel tussen school en ouders. We
hechten veel waarde aan een open contact met
ouders. We vragen ouders om een bijdrage te
leveren aan activiteiten binnen en buiten de school.
Sommige schoolactiviteiten zijn voor een deel
afhankelijk van medewerking van ouders zoals
excursies, schoolreisjes en vieringen. De Teugelaar
heeft een actieve oudervereniging, die de school met
raad en daad bijstaat bij activiteiten. We maken
graag gebruik van de talenten en kennis van onze
ouders voor gastlessen, bijvoorbeeld op een
Ateliermiddag. Ouders die op school meehelpen,
werken onder de verantwoordelijkheid van de
groepsleerkracht. Zij zijn verplicht om de privacy van
de leerlingen te beschermen. Dit betekent dat zij
geen gegevens over leerlingen mogen uitwisselen.
Klassenouders
In groep 1-2 hebben we klassenouders. Zij zijn het
aanspreekpunt voor de leerkracht bij het organiseren
van activiteiten waar ouders aan meehelpen.
De klassenouders zijn een onmisbare schakel bij
uitstapjes en feestjes. Ook bij het organiseren van
activiteiten van de oudervereniging, is de hulp van de
klassenouders onmisbaar. Aan het begin van
het schooljaar wordt in elke groep aan de ouders
gevraagd wie deze rol op zich wil nemen voor dat
schooljaar.

Informatie en communicatie met
ouders
Informatie- en kennismaking
Aan het begin van het schooljaar is er in alle groepen
een startgesprek met de nieuwe leerkracht van het
kind. In het gesprek worden wederzijdse
verwachtingen afgestemd en de warme overdracht
vanuit Peuterspeelzaal of groep wordt aangepast met
nieuwe informatie vanuit ouders.
Nieuwsbrieven
Regelmatig verschijnt ‘Het Teugeljournaal’. Deze
nieuwsbrief krijgen alle ouders via SchouderCom.
De nieuwsbrief geeft informatie over algemeen en
onderwijskundig nieuws, over de ouderraad en de
medezeggenschapsraad. Daarnaast ontvangt u
regelmatig onderwijsinhoudelijke informatie via
SchouderCom vanuit de groep.
Website
De Teugelaar heeft een website:
www.deteugelaar.nl. Hier vindt u alle informatie over
de school, het onderwijs, de kinderen, de ouders en
de stichting.
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Ouderavonden:
Via ouderavonden, kennismakingsavonden
en thema-avonden houden we ouders op de
hoogte van het wel en wee van hun kind en de
ontwikkeling op school. Het eerste oudergesprek
in elk schooljaar gaat over de sociaal emotionele
ontwikkeling en het welbevinden van het kind. In het
tweede oudergesprek bespreekt de leerkracht het
rapport van het kind. In groep 8 is het kind bij de
oudergesprekken.
MR
Vragen en opmerkingen voor de
Medezeggenschapsraad kunt u mailen naar
mr.deteugelaar@saamscholen.nl. Ook heeft de
Medezeggenschapsraad een postvak in het portaal
van de school.

Ouderbijdrage
SAAM* heeft vanaf schooljaar 2020–2021 de
vrijwillige ouderbijdrage geschrapt . Dit betekent dat
ouders bij de SAAM* scholen niets meer hoeven te
betalen. In de praktijk verandert er niets op de
scholen. Wat voorheen de ouderbijdrage was,
wordt nu door SAAM* ter beschikking gesteld aan
de Teugelaar. De school kan daar naar eigen inzicht
buitenschoolse activiteiten mee organiseren
bijvoorbeeld gericht op culturele en sportieve
vorming van de kinderen, de bekostiging van
vieringen en festiviteiten (Sinterklaas, Kerst, Carnaval,
e.d.).

Informatie over de verlof- en
verzuimregeling
Verlof / leerplicht
In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet
bezoeken als er onderwijs wordt gegeven.
Kinderen mogen dus nooit zomaar van school
wegblijven. In een aantal gevallen is echter een
uitzondering op deze regel mogelijk. Als er een
bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet
naar school kan, moet u zich aan de regels voor
zo’n uitzondering houden. De uitzonderingen en de
daarbij behorende regels staan hieronder.
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Situaties waarin een melding volstaat:
• Ziekte, overlijden van bloed· en aanverwanten
dan wel pleegouders/verzorgers, huwelijk van
bloed· en aanverwanten dan wel
pleegouders/verzorgers, bij verhuizing
en kennismakingsbezoek aan de nieuwe
school, bij een 12½-, 25-, 40-, 50-, 60 jarig
huwelijksjubileum van ouders en grootouders.
• Bezoek aan dokter, tandarts, specialist enz.
Dit dient echter zoveel mogelijk buiten
schooltijd plaats te vinden.
Situaties waarin toestemming gevraagd dient te
worden bij de directeur:
• Bij vervulling van plichten voortvloeiend uit
godsdienst of levensovertuiging.
• Wanneer het kind vanwege de specifieke
aard van het beroep van één van de ouders/
verzorgers slechts buiten de schoolvakanties met
hen op vakantie kan gaan.
• Het kind kan door zeer uitzonderlijke
omstandigheden de school niet bezoeken
(gedacht kan worden aan bijzondere
gezinsomstandigheden waarbij geen enkele
andere mogelijkheid bestaat dan dat het kind
door familie wordt opgevangen).

twaalf weken indien zij advies vraagt aan de
bezwaarschriftencommissie).
• De ouders moeten in de gelegenheid zijn gesteld
om te worden gehoord en zij moeten kennis
hebben kunnen nemen van adviezen die op het
besluit betrekking hebben.
Verzuimregistratie
De school houdt een verzuimregistratie bij. Wanneer
het verzuim gemeld is en er een geldige reden is, dan
is dat verzuim geoorloofd. Wanneer er geen geldige
reden is of er is geen toestemming verleend, dan
wordt het verzuim als ongeoorloofd geregistreerd en
gemeld bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.
Deze zal dan contact opnemen met de ouders.

Aanvragen voor vrijstelling/verlof worden altijd
individueel door de directeur beoordeeld. Op school
zijn standaard formulieren verkrijgbaar om verlof aan
te vragen.
• Het besluit op een verlofaanvraag wordt
gegeven binnen een redelijke termijn na
ontvangst van de aanvraag (uiterlijk binnen acht
weken).
• Het besluit wordt schriftelijk en met opgave van
reden aan de ouders meegedeeld.
• Het besluit is ondertekend en van datum
voorzien.
• In het besluit worden ouders erop gewezen dat
zij binnen zes weken bij de directeur schriftelijk
hun bezwaren kenbaar kunnen maken tegen de
beslissing.
• De directeur neemt zo spoedig mogelijk
na ontvangst van het bezwaarschrift een
besluit (uiterlijk binnen zes weken of binnen
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9 Over SAAM*

SAAM scholen

Algemeen
Onze school is onderdeel van SAAM*. SAAM*
wordt gevormd door 26 scholen, bijna 6400
kinderen en zo’n 650 collega’s. In ‘SAAM* staat
voor’ is het kind onze leidraad én is ieder kind onze
opdracht. Onderwijs maak je samen met kinderen,
ouders en collega’s. We doen actief mee in de maatschappij en zijn oprecht nieuwsgierig naar anderen.
Elke school heeft zijn eigen verbinding met de wijk of
het dorp. Iedereen is verantwoordelijk voor de hele
school. Zo willen wij leren en werken.
We staan voor kind, onderwijs én kwaliteit. Bij ons
mag je zijn wie je bent. We zijn wat we zeggen en

zien elkaar. We maken geen onderscheid tussen kinderen, ouders, collega’s, directeuren en collega’s van
bestuur. De mens staat centraal en niet de functie.
We maken ruimte voor ontdekken, maken, leren,
onderzoek en vakmanschap. We zijn nieuwsgierig
en blijven ons ontwikkelen, individueel én collectief.
We durven te twijfelen en maken keuzes. We stralen
en schitteren en zijn trots op onszelf. We hebben het
lef veranderingen aan te gaan, grenzen te verleggen
en grenzen te stellen. We zien uit naar de toekomst
en hebben plezier in ons werk.
Ons onderwijs deugt. Wij zijn SAAM*.

We doen het
SAMEN

We staan voor
ONDERWIJS en
KWALITEIT

We ZIEN
en ZIJN

We bieden
RUIMTE en geven
RICHTING

Het KIND is
onze leidraad

We STRALEN
en SCHITTEREN

Directeuren scholen

Directeur Personeel
Onderwijs Kwaliteit

GMR

Directeur
Bedrijfsvoering

Collega van Bestuur

Raad van Toezicht

Informatie over de klachten
regeling/meldcode
Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis.
SAAM* hecht waarde aan een zorgvuldige klachtenafhandeling. We vertrouwen erop dat we klachten
in de meeste gevallen in onderling overleg binnen de
school kunnen oplossen. Wij nodigen u dan ook uit
om bij ontevredenheid met direct betrokken collega in
gesprek te gaan. Meer over het indienen van klachten kunt u lezen in onze klachtenprocedure.

Ongewenste omgangsvormen
Als extra ondersteuning bij klachten zijn binnen iedere
SAAM* school interne contactpersonen werkzaam.
Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op
school zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen kinderen, ouders
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Bevoegd Gezag SAAM*
= College van Bestuur
= Collega van Bestuur
Edith van Montfort
Nelson Mandelaboulevard 2
5342 CZ Oss - (0412) 69 1615
algemeen@saamscholen.nl

en collega’s van de school een beroep doen op de
ondersteuning van deze contactpersonen. Zij luisteren en geven advies en informatie over mogelijke
vervolgstappen en kunnen helpen bij het maken van
een stappenplan voor het stoppen van ongewenst
gedrag. Zie ook ‘Ongewenst gedrag’

Ongewenst gedrag
Iedereen is welkom op de scholen van SAAM*.
Iedereen mag zijn wie hij of zij is. We bieden en
passende veilige school voor ieder kind. We leren
en werken op basis van respect en vertrouwen. Als
actieve deelnemer aan de maatschappij hebben we
oprechte nieuwsgierigheid naar de ander. We waarderen diversiteit. De school is een democratische gemeenschap en draagt bij aan de maatschappij. We
blijven trouw aan respectvolle omgang, een open
cultuur. We hebben een gezamenlijk moreel kompas.
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Om een veilig schoolklimaat te bereiken is er op
de scholen veel aandacht voor sociaal-emotionele
ontwikkeling van de kinderen. Het moet voor
iedereen, kinderen, ouders en leraren, stagiaires en
andere collega’s duidelijk zijn dat bepaald gedrag
niet geaccepteerd kan en mag worden. Dat betekent
dat wij duidelijke grenzen stellen aan gedrag.
We hanteren hierbij de SAAM*route ongewenst
gedrag kind en de SAAM*route ongewenst gedrag
volwassene. Beide routes zijn terug te vinden op de
website van SAAM*.

Klacht indienen bij Collega van
Bestuur
Als na het contact met de schoolleiding de klacht
naar uw mening onverhoopt niet naar tevredenheid
is opgelost, kunt u het voorval voorleggen aan de
Collega van Bestuur van SAAM*. U kunt dat doen
door een e-mail te sturen aan algemeen@saamscholen.nl. We verzoeken u om in de onderwerpregel op
te nemen dat het gaat om een klacht.

Vertrouwenspersoon
Indien nodig of gewenst kunt u zich ook wenden tot
de externe vertrouwenspersoon die voor SAAM*
werkzaam is. De vertrouwenspersoon kan bemiddelen om tot een oplossing te komen. Als dat niet
mogelijk is kan zij de klager begeleiden in de verdere klachtprocedure. De vertrouwenspersoon is te
bereiken via GGD Hart voor Brabant, telefoon
088 – 3686759.

Klacht extern
Klachten die u desondanks onvoldoende vindt opgelost, kunt u voor een objectief onderzoek voorleggen
aan de klachtencommissie. SAAM* is daarvoor
aangesloten bij de landelijke klachtencommissie
onderwijs (www.onderwijsgeschillen.nl, telefoon:
030-2809590, e-mail: info@onderwijsgeschillen.nl).
Dit is een onafhankelijke landelijke klachtencommissie
die kennis neemt van de klachten over gedragingen
of beslissingen die spelen bij de desbetreffende stichting. De commissie onderzoekt de ingediende klacht
en brengt advies uit over de gegrondheid ervan. De
commissie kan in haar advies een aanbeveling doen
over te nemen maatregelen.
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Meldcode
Als school kunnen we te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling.
Dat brengt altijd schrik en zorg met zich mee.
Daarom is de ‘Meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling’ ontwikkeld.
Het stappenplan van de meldcode biedt ons houvast
bij die afweging. De meldcode is opgenomen in de
SAAM*route klachten en meldingen. Deze is terug te
vinden op de website van SAAM*.
De personen die bij ons op school de meldcode
bewaken zijn: Mandy Verkuijlen en Marina Wolf.

Informatie over disciplinaire
maatregelen
De basisscholen van SAAM* streven naar een veilig
schoolklimaat, waarin kinderen lekker kunnen leren
en waarin het prettig werken is voor collega’s.
Hierbij hebben we het over lichamelijke veiligheid,
maar ook over sociale veiligheid (zoals het omgaan
met elkaar en het gebruik van sociale media).
SAAM* heeft een veiligheidsplan waarin
verschillende aspecten van veiligheid omschreven
zijn. Om een veilig schoolklimaat te bereiken is er op
de scholen veel aandacht voor sociaal-emotionele
ontwikkeling van de leerlingen. De scholen hanteren
drie basisafspraken voor kinderen, ouders en
personeel:
We heten iedereen van harte welkom in onze school.
Dit is een veilige school waar kinderen en volwassenen respectvol en met fatsoen met elkaar omgaan.
Wij houden rekening met elkaar, spreken elkaar aan
op gedrag en zijn daar samen verantwoordelijk voor.
Het moet voor iedereen, leerlingen, ouders en
leraren, stagiaires en andere medewerkers duidelijk
zijn dat bepaald gedrag niet geaccepteerd kan en
mag worden. Dat betekent dat wij duidelijke grenzen
stellen aan grensoverschrijdend gedrag. We gaan uit
van het positieve, maar soms moeten we helaas toch
overgaan tot disciplinaire maatregelen.

Kwaliteitskaart Gedragsregels
Op de Teugelaar leren we met ons hoofd, hart en
handen. We gebruiken de methode Kwink voor de
sociaal emotionele ontwikkeling en passen deze
dagelijks toe in ons handelen. We hebben
schoolregels

en stellen klassenafspraken op. We volgen allemaal
de schoolregels en klassenafspraken. Soms is dat
voor een enkele leerling helaas toch moeilijk. Op de
Teugelaar geloven we in kansen. We gaan oplossingsgericht te werk en geven de leerlingen kansen
gericht op gedragsverbetering. Communicatie en
relatie staat hierbij centraal, zowel bij onze leerlingen
als bij onze ouders.
In deze kwaliteitskaart kunt u in het stappenplan lezen
hoe wij op de Teugelaar omgaan met het schenden
van de gedragsregels door leerlingen.

•
•

•
STAP 1: In de klas
De leerkracht biedt de lessen Kwink aan, en verbind
onze 3 schoolregels hier aan:
Wij gaan vriendelijk en respectvol met elkaar om
Wij houden rekening met elkaar
Wij zorgen voor onze omgeving en onze spullen
Ook worden de klassenafspraken samen met de
kinderen opgesteld. De leerkracht verbindt samen met
de klas consequenties aan het niet volgen van
gedragsregels.
De gedragsregels zijn gericht op; niet duwen, slaan of
schoppen, niet schelden of gemene dingen zeggen,
en niet uitlokken.
Wanneer een enkele leerling zich hier niet aan houdt,
volgt er een consequentie. Hierbij kan worden
gedacht aan het schrijven van strafwerk, het binnen
blijven tijdens de pauze, een manier zoeken om het
op te lossen, etc. Net zoals de klassenafspraken zijn
ook de consequenties in overleg met de klas
opgesteld. Ook gaan we altijd met de leerling in
gesprek. Dit is een oplossingsgericht gesprek, gericht
op bewustwording, het voorkomen van herhaling en
op het verbeteren van het gedrag.
Van het schenden van een gedragsregel maakt de
leerkracht een aantekening op de ‘aantekeningenkaart’.
Samenvattend:
• De leerkracht hanteert de schoolregels en stelt
samen met de kinderen klassenafspraken op
• Bij het schenden van een gedragsregel, volgt een
gesprek wat gericht is op gedragsverbetering en

•

het voorkomen van herhaling. Dit gesprek is altijd
oplossingsgericht
De al eerder met de klas afgesproken consequentie volgt
De leerkracht kan ook voor een time-out kiezen.
Hierbij gaat de leerling een gedeelte van de
ochtend of middag met eigen werk buiten de
klas onder toezicht van een volwassenen werken.
Daarna wordt er met de leerling een oplossingsgericht gesprek gevoerd. We geven de leerling
de kans zijn gedrag te verbeteren
De leerkracht informeert de ouders over het
gedrag
Er wordt een aantekening gemaakt op de
‘aantekeningenkaart’. Op de aantekeningenkaart
vermeldt de leerkracht per week de datum,
de naam van de leerling, het gedrag, en de
consequentie

• De aantekeningenkaart wordt aan het einde van
de week bij de intern begeleider ingeleverd. Zij
verwerkt de aantekeningen in het
leerlingendossier en werkt zo aan een
dossieropbouw Gedrag
STAP 2: De intern begeleider
De leerkracht en de intern begeleider hebben
contact over het gedrag van de leerlingen.
Wekelijks ontvangt zij van de leerkracht de
aantekeningen kaart, en verwerkt deze voor
dossieropbouw in het leerlingendossier.
Wanneer een leerling 4 aantekeningen heeft,
neemt de intern begeleider in overleg met de
leerkracht contact op met de ouders. De ouders
worden uitgenodigd voor een gesprek over het
gedrag van de leerling. Dit is een oplossingsgericht
gesprek, waarbij interventies besproken worden.
Het geven van kansen gericht op gedragsverbetering staat hierbij centraal.
Interventies op gedragsverbetering kunnen intern of
extern:
Interne (binnen de school) interventies kunnen zijn;
• Een heen-en-weer schriftje. In dit schriftje schrijft
de leerkracht hoe de dag verlopen is. Ouders
kunnen dit thuis dan lezen, de volgende dag gaat
het weer mee naar school
• Een beloningskaart met de gedragsregel erop,
zodat de leerling een sticker o.i.d. kan verdienen
bij goed gedrag
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• Kindgesprekken en het al spelenderwijs leren van
sociale vaardigheden en gewenst gedrag
middels het spelen van sociaal emotionele
spelletjes. Begeleid door gedragsspecialist of
intern begeleider
• Een sociale vaardigheden training. ‘Leren leren’
en aspecten uit ‘Rots en Water’ door de intern
begeleider
Externe (hulp van buiten de school wordt
ingeschakelt) interventies kunnen zijn;
• Een Preventieve Inzet-aanvraag bij het samenwerkingsverband. Op aanvraag van de intern
begeleider komt een Ondersteuningsspecialist de
leerling observeren en geeft handelingsadviezen
aan school en ouders om het gedrag van de
leerling te verbeteren
• Een arrangementsaanvraag. De intern begeleider
doet een aanvraag bij het samenwerkingsverband. Er vindt een multidisciplinair overleg plaats
met een bovenschools deskundige, leerkracht,
ouders, een eventuele expert, en de intern
begeleider. We vragen hulp van buitenaf, zoals
bijvoorbeeld een kindercoach
• Een sociale vaardigheden training via Centrum
Jeugd en Gezin
• Een gesprek tussen ouders, aansluitfunctionaris
Centrum Jeugd en Gezin, psychologe
Anna Ketelaars van Fierijn Expertise, en de intern
begeleider. In dit gesprek bespreken we
mogelijke interventies en oplossingen.
Dit kan bijvoorbeeld opvoedondersteuning voor de
ouders zijn.
Hierbij wordt ook een persoonlijkheidsonderzoek
voor de leerling besproken.
Er wordt een tijdsbestek afgesproken waarin we
gedragsverbetering willen zien, dit wordt vermeld in
een individueel handelingsplan. Uiteraard hebben
de leerkracht en intern begeleider intensief contact
over het gedrag van de leerling en het resultaat van
de genomen interventie. De ouders, leerkracht en
intern begeleider evalueren de genomen interventies. Wanneer we helaas geen gedragsverbetering
zien, wordt er opnieuw een multidisciplinair overleg
gepland. In dit gesprek bespreken we een eventuele
kans op verbetering met een andere interventie en de
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verwijzing naar het Speciaal Basisonderwijs of het
Speciaal Onderwijs (cluster 4).
STAP 3: De directie
De intern begeleider informeert de directeur wanneer
er externe hulp wordt ingeschakeld. Wanneer het
gedrag dermate escaleert dat er sprake is van
verwijdering of schorsing, wordt de directie
onmiddellijk ingeschakeld. De directeur beslist na
overleg met de leerkracht en intern begeleider over
schorsing of verwijdering en legt dit voor bij het
College van Bestuur. Aan ouders volgt hierover een
mededeling.
Het College van Bestuur is gemachtigd een leerling
tijdelijk en/of definitief van school te sturen indien het
gedrag van de leerling of diens ouders daartoe
aanleiding geeft. Tijdelijk van school sturen noemen
we schorsing, definitief noemen we verwijdering.
Dit kan bijvoorbeeld als er sprake is van:
• Een voortdurend, storend en/of agressief gedrag laten zien, waardoor de voortgang van het
onderwijs wordt verstoord
• Ouders hebben, die zich bedreigend of agressief gedragen, zich schuldig maken aan verbaal
geweld, waarbij herhaling niet is uitgesloten en
waardoor gegronde vrees is ontstaan voor de
veiligheid van personeel of de leerlingen of voor
de ongestoorde voortgang van het onderwijs
• Een onevenredig groot deel van de schoolorganisatie vergen, waarbij niet of nauwelijks doelen
worden bereikt, m.a.w. de school kan niet aan de
ondersteuningsbehoefte van de leerling voldoen
Schorsing en verwijdering
Het College van Bestuur is gemachtigd een leerling
tijdelijk en/of definitief van school te sturen indien
het gedrag van de leerling of diens ouders daartoe
aanleiding geeft. Tijdelijk van school sturen noemen
we schorsing, definitief noemen we verwijdering.
Dit kan bijvoorbeeld als er sprake is van:
• Een voortdurend, storend en/of agressief
gedrag laten zien, waardoor de voortgang van
het onderwijs wordt verstoord.
• Ouders hebben, die zich bedreigend of
agressief gedragen, zich schuldig maken aan
verbaal geweld, waarbij herhaling niet is
uitgesloten en waardoor gegronde vrees is
ontstaan voor de veiligheid van personeel of de
leerlingen of voor

de ongestoorde voortgang van het onderwijs.
• Een onevenredig groot deel van de school
organisatie vergen, waarbij niet of nauwelijks
doelen worden bereikt, m.a.w. de school kan niet
aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling
voldoen.
Time-out
Bij de disciplinaire maatregel time-out wordt de leerling buiten het eigen klaslokaal geplaatst.
Een ouder (tijdelijk) de toegang tot speelplaats/het gebouw ontzeggen
Na (herhaaldelijk) ernstig wangedrag van de ouder
waarschuwt de directeur van de school de ouder
voor een laatste keer en wordt er schriftelijk bij vermeld dat bij herhaling aangifte gedaan wordt bij de
politie. De directeur bepleit bij politie/justitie dat de
ouder (tijdelijk) de toegang tot het schoolplein/het
schoolgebouw wordt ontzegd. Bij overtreding daarvan door de ouder is er sprake van huisvredebreuk.

Privacy
SAAM* heeft in haar privacystatement opgenomen
welke persoonsgegevens worden bijgehouden en
waar deze gegevens voor gebruikt worden.
Het privacystatement is te vinden op
https://www.saamscholen.nl/p/privacy.

aan een mobiele telefoon. Indien hier schade aan
is ontstaan (waarbij het niet duidelijk is waardoor of
door wie) is de school hier niet aansprakelijk voor,
hiervoor kunt u zelf een verzekering afsluiten.

Gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad
SAAM*
Met tien leden vertegenwoordigt de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
(GMR) alle 26 medezeggenschapsraden van
de SAAM* scholen. Vijf vertegenwoordigers van het
personeel en vijf ouders die zijn gekozen.
Alle bovenschoolse aangelegenheden, vanuit de
Wet Medezeggenschap op Scholen, worden door
de GMR behandeld. Waar nodig wordt
geadviseerd of instemming verleend.
De GMR hecht veel waarde aan het optimaal
faciliteren van het primaire proces, waarbij het kind
en de professional centraal staan. Overleg met de
achterban is essentieel: alle leden van de GMR zijn
verbonden met de scholen. Vergaderingen
zijn openbaar en de GMR is transparant naar alle
belanghebbenden. Samen met de Collega van
Bestuur en de Raad van Toezicht zet de GMR zich
in voor een nog betere toekomst voor het onderwijs
in Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad, Oss en
Uden.

Verzekering
Scholen zijn centraal vanuit SAAM* verzekerd.
De verzekering omvat enkele belangrijke zaken
zoals:
• Schade/ongevallen waarbij de school aansprakelijk is, er moet dan sprake zijn van verwijtbaar
gedrag van directie, leraar of vrijwilliger.
• Kinderen zijn verzekerd tegen schade/ongevallen tijdens reizen van en naar school en onder
schooltijd, bijvoorbeeld bij excursies of schoolreisjes.
• Ouders die in opdracht van de school reizen zijn
ook verzekerd tegen schade/ongevallen.
• Bij reizen naar het buitenland zijn alle kinderen,
leraren en ouders verzekerd, hiervoor wordt dan een
aparte reisverzekering afgesloten.
• Kinderen nemen tegenwoordig steeds meer dure
spullen mee van huis naar school. Denk daarbij

31

10 Samenwerkingsrelaties
Buitenschoolse Opvang
Ben je op zoek naar een fijne en vertrouwde plek voor
de opvang van je kind?
Wij werken samen met AVEM Kinderopvang. BSO
de Teugelaar is gevestigd in basisschool de Teugelaar.
Hier kun je gebruik maken van voorschoolse opvang
(geboden bij BSO De Nieuwe Link) en naschoolse
opvang. Aanvullend kun je bij AVEM Kinderopvang
ook gebruik maken van opvang in vakanties en op
studiedagen.
Met een enthousiast team van pedagogisch
medewerkers biedt AVEM Kinderopvang
verschillende activiteiten buiten schooltijd, met
voldoende ruimte voor je kind om vrij te spelen.
In schoolvakanties wordt er dagelijks een sprankelend
en veelzijdig activiteitenpro-gramma georganiseerd
binnen en buiten de BSO.
Weet je dat je bij AVEM Kinderopvang ook terecht
kunt voor dagopvang en peuterwerk? Met een breed
aanbod bieden zij 52 weken per jaar professionele
kinderopvang in gemeenten Oss en Landerd, voor
kinderen van 0 tot 13 jaar.
Ben je benieuwd naar de mogelijkheden of zou je
graag eens kennismaken op BSO de Teugelaar?
Neem gerust contact op met Planning & Plaatsing
0412 40 50 31. Voor meer informatie kun je terecht op
de website van AVEM Kinderopvang
www.avem-kinderopvang.nl.
Tevens vind je hier het digitale inschrijfformulier.
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B
Bedrijfshulpverleners
Voor de veiligheid van leerlingen, medewerkers
en ouders heeft de school een groot aantal
bedrijfshulpverleners en een EHBO-er. Zij hebben
daarvoor een opleiding gehad en volgen
jaarlijkse nascholing. Er is een ontruimingsplan voor
calamiteiten en elk jaar is er een ontruimingsoefening.

C
Calamiteiten
Hebt u buiten schooltijd met calamiteiten te maken
die de school of de leerkracht moet weten, neem
dan, bij voorkeur via SchouderCom contact op met
de leerkracht of de directeur, Dorien van Erp,
(06-42 602 457)

Brabants Veiligheid Label (BVL)
De school heeft sinds 2007 het Brabants Veiligheid
Label. Deze erkenning van de provincie geldt voor
scholen die zich inzetten voor verkeersveiligheid en
verkeerseducatie. Jaarlijks controleert de provincie
of de school de regels van het BVL nog naleeft.
De verkeerscoördinator houdt contact met Veilig
Verkeer Nederland, gemeente en politie om de
verkeersveiligheid rondom de school betrouwbaar te
maken en te houden.

D
Doubleren
Leerlingen die dat nodig hebben, kunnen op onze
school doubleren. Dat is alleen zinvol als het positief
is voor de ontwikkeling van het kind. Leerkracht,
intern begeleider en directie nemen samen het
besluit. We nemen dit besluit pas na zorgvuldige
overweging, waar we de ouders bij betrekken.
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E
Eerste communie en Vormsel
De voorbereidingen van de Eerste Communie en
het Vormsel verzorgt de parochie Heilig Hart samen
met de ouders. De parochie stuurt u een brief met
informatie.
Excursies en verzekering
Jaarlijks nemen leerlingen deel aan excursies die
passen bij het onderwijs op Teugelaar. We doen
een beroep op ouders voor vervoer en begeleiding
bij excursies. Bij ongeval- of autoschade tijdens een
excursie is de school niet aansprakelijk. Wilt u meer
weten over verzekering tijdens het rijden voor school,
neem dan contact op met de directie.

F
Foto en social mediabeleid
Regelmatig door het jaar heen worden er foto’s
en videobeelden gemaakt van ons onderwijs of
van bepaalde activiteiten. Deze beelden worden
gebruikt voor intern gebruik en plaatsing op de
website, folder, kalender of schoolgids. Ook internet
en sociale media maken steeds vaker onderdeel
uit van het schoolklimaat. De school vraagt apart
toestemming hiervoor aan de ouders.
In ons beleid voor foto’s en social media staan
afspraken over het verspreiden en plaatsen van foto’s
van kinderen op internet. Ouders geven toestemming
voor het plaatsen van foto’s bij aanmelding van het
kind.
Fruitbeleid
Om kinderen op school zo gezond mogelijk te laten
opgroeien, zijn er afspraken voor eten en drinken
in de ochtendpauze. Kinderen mogen in de pauzes
op woensdag, donderdag en vrijdag alleen fruit en
rauwkost eten. Voor het drinken in de ochtendpauze
zijn blikjes, koolzuurdrankjes en limonade niet
toegestaan. Hebt u bezwaren tegen het fruitbeleid,
neem dan contact op met de directeur.

G
Gymkleding
Voor kinderen van groep 1 en 2 adviseren we
gymmen in ondergoed en schoenen dragen met
elastiek of klittenband (bootschoentjes). Geen
balletschoenen (te glad). Voor de groepen 3 t/m 8
adviseren we een korte broek met T-shirt of turnpakje
en gymschoenen (geen zwarte zolen).
De gymkleding mogen kinderen niet in de klas
aanhouden.

Lopen en fietsen
Wij vragen u om kinderen zoveel mogelijk lopend
naar school te laten komen. Kinderen die met de fiets
komen, zetten hun fiets in het rek. De directie is niet
aansprakelijk voor vernieling of vermissing van fietsen
in de stalling of op het terrein van de school. Voor de
verkeersveiligheid vragen we u om kinderen zo min
mogelijk met de auto te brengen. Als u toch met de
auto komt, maak dan gebruik van de Zoen & Zoef strook.

H
Hoofdluiscontrole
De school controleert alle kinderen op hoofdluis
in de week na elke vakantie. Ouders voeren deze
controles uit. Ouders krijgen vooraf te horen op
welke dag de controle in de groep van uw kind is.
Zorg er voor dat uw kind die dag een makkelijk
kapsel heeft. Met deze aanpak voorkomen we
problemen met hoofdluis.

O
Onderwijstijd
Iedere school moet minimaal het wettelijke aantal
verplichte uren onderwijs geven. In acht jaar
basisschool krijgt een kind in totaal 7520 uur les.
Per schooljaar hebben alle leerlingen 940 lesuren.
Per schooljaar heeft een school maximaal zeven
keer een vierdaagse schoolweek. Weken met
feestdagen als Tweede Paasdag en Tweede
Pinksterdag tellen niet mee.

Huiswerk
Leerlingen in de groepen 5, 6, 7 en 8 krijgen
regelmatig huiswerk. Ook maken zij werkstukken
en houden spreekbeurten en boekbesprekingen. Op
deze manier laten we onze leerlingen er aan
wennen om vrije tijd voor schoolwerk in te plannen.

L
Leerplicht
Kinderen van 4 jaar gaan de dag na hun verjaardag
naar school. Vanaf 5 jaar zijn kinderen leerplichtig.
Een kind van 4 jaar heeft op school dezelfde rechten
en plichten als andere kinderen. De leerplichtwet
geldt ook voor 4-jarigen. Ze mogen niet zomaar vrij
nemen. Kinderen van 4 jaar mogen maximaal 10 uur
per week verlof hebben. U dient dit altijd bij de
directeur aan te vragen.

Ophalen en wegbrengen van kinderen
Wij vragen ouders om hun kinderen niet eerder dan
5 minuten voor aanvang naar school te brengen.
Wilt u zo veel mogelijk buiten afscheid nemen van
uw kind. Dit om drukte in de gangen te voorkomen.
Ook bij het ophalen vragen wij u om buiten te
wachten en niet eerder dan 5 minuten voor het einde
van de schooltijd naar school te komen.

Schoolverzekering
Scholen zijn centraal vanuit SAAM* verzekerd.
De verzekering omvat enkele belangrijke zaken zoals:
• Schade/ongevallen waarbij de school
aansprakelijk is, er moet dan sprake zijn van
verwijtbaar gedrag van directie, leerkracht of
vrijwilligers.
• Kinderen zijn verzekerd tegen schade/
ongevallen tijdens reizen onder schooltijd,
bijvoorbeeld bij excursies of schoolreisjes.
• Ouders die in opdracht van de school reizen zijn
ook verzekerd tegen schade/ongevallen.
• Bij reizen naar het buitenland zijn alle kinderen,
leerkrachten en ouders verzekerd, hiervoor wordt
dan een aparte reisverzekering afgesloten.
Kinderen nemen tegenwoordig steeds meer dure
spullen mee van huis naar school. Denk daarbij aan
een mobiele telefoon. Indien hier schade aan is
ontstaan (waarbij het niet duidelijk is waardoor of
door wie) is de school hier niet aansprakelijk voor,
hiervoor kunt u zelf een verzekering afsluiten.
SchouderCom
Voor alle communicatie tussen school en ouders
maken we gebruik van SchouderCom. U kunt
SchouderCom zowel op uw telefoon als uw
computer gebruiken. Wij verzoeken u hiervan
zoveel mogelijk gebruik te maken en leerkrachten
niet te benaderen via app. Via SchouderCom kunt
u doorgeven als uw kind naar de tandarts of
huisarts moet en ziekmeldingen doorgeven.

S
Schooltijden
De school heeft een continurooster op de maandag,
dinsdag en donderdag. Op deze dagen eten de
kinderen op school. De schooltijden zijn voor alle
groepen hetzelfde:
maandag, dinsdag en donderdag
van 8.30u tot 14.30u.
woensdag- en vrijdagochtend
van 8.30u tot 12.30u.
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Sponsoring
Bij sponsoring geeft een sponsor geld, goederen
of diensten aan een school in ruil voor een
tegenprestatie. Zonder tegenprestatie is er geen
sprake van sponsoring, maar van een schenking.
Als tegenprestatie kan de school bijvoorbeeld de
sponsor vermelden in de schoolkrant, schoolgids
of nieuwsbrief. Sponsoring op school moet
aan wettelijke voorwaarden voldoen.
Ouders en leerkrachten hebben het recht om via de
medezeggenschapsraad hun stem te laten horen
over een sponsorcontract. Voor scholen is er een
convenant met gedragsregels rond sponsoring
waarin staat waar scholen op moeten letten, waar
sponsors aan gebonden zijn, wat valkuilen zijn en
hoe scholen inspraak van ouders, teams en
leerlingen moeten organiseren. Meer informatie is
terug te vinden via www.rijksoverheid.nl.
V
Verkeersexamen
De leerlingen van groep 7 nemen elk jaar deel aan
het landelijke verkeersexamen. Politie en Veilig
Verkeer Nederland nemen het examen af. Er is
een schriftelijk examen en een praktijk examen
met de fiets. Kinderen die slagen, ontvangen een
verkeersdiploma.
Verloren spullen
Mist u bezittingen van uw kind, neem dan contact op
met de conciërge. Hij bewaart alle gevonden
voorwerpen enkele weken. Daarna ruimt hij de
gevonden voorwerpen op. De school stelt zich niet
aansprakelijk voor het zoekraken. Tip: zet in alle
spullen de naam van uw kind.
Vertrouwenspersonen
Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op
school kunnen ouders en kinderen ondersteuning
krijgen van een vertrouwenspersoon.
Het gaat dan om zaken als pesten, ongewenste
intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld.
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De vertrouwenspersoon zijn er voor u. Zij luisteren
naar u, geven u advies en informatie over mogelijke
vervolgstappen. Samen maakt u een stappenplan
om het ongewenste gedrag te stoppen. Voor onze
school zijn de vertrouwenspersoon: Marina Wolf
marinawolf@saamscholen.nl en Mandy Verkuijlen
mandyverkuijlen@saamscholen.nl.
Voedselallergie
Heeft uw kind een voedselallergie, bespreek dan
met de leerkracht aanpassingen voor traktaties,
voor eten bij vieringen, enzovoort. Zo voorkomen
we problemen met de gezondheid van uw kind en
zorgen we samen voor een traktatie die uw kind wel
mag hebben.

W
Wennen
Een nieuwe leerling mag voordat hij of zij voor
het eerst naar school gaat, een aantal dagdelen op
school doorbrengen. Leerkrachten nemen hiervoor
hiervoor contact op met de ouders.

Z
Ziekte
Is uw kind ziek, meldt dit dan vóór 8.30 uur via
SchouderCom aan. Doet u dat niet, dan betekent
dit ‘ongeoorloofd verzuim’. De school is verplicht dit
te melden bij de Leerplichtambtenaar.

