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EEN WOORD VOORAF
Waarom een schoolgids voor ouders?
Uw kind vertoeft al op onze school of u staat als ouder voor een belangrijke beslissing: u moet een
goede basisschool kiezen voor uw kind. In beide gevallen is het van groot belang dat u goed
geïnformeerd bent en weet wat u van onze school mag verwachten.
Deze schoolgids is goedgekeurd door de medezeggenschapsraad en wordt jaarlijks, na vaststelling
door het bevoegd gezag, aan alle ouders/verzorgers uitgereikt. We vragen u deze schoolgids goed te
lezen omdat de informatie voor u en uw kind(eren) van belang is.
In het begin van ieder schooljaar ontvangt u de jaarkalender waarop de schoolactiviteiten staan
vermeld en u krijgt maandelijks de Hobbitkrant (nieuwsbrief) per e-mail toegestuurd.
De ouders van groep 7 en 8 ontvangen jaarlijks informatiemateriaal over het voortgezet onderwijs.
Voor nieuwe en/of geïnteresseerde ouders
Deze gids stelt u in staat om na te gaan of het onderwijs op de Hobbitstee past bij uw eigen ideeën.
Hoewel deze schoolgids veel informatie biedt, is er in een (kennismakings)gesprek aandacht voor uw
persoonlijke vragen en kunt u onze school bekijken. U kunt hiervoor een afspraak maken met de
directeur.
Wat staat er in deze schoolgids?
In deze schoolgids vindt u informatie over het onderwijs op onze school. Wij hopen dat u een
duidelijk beeld krijgt van de wijze waarop wij vormgeven aan het onderwijs aan ieder kind. Het gaat
op onze school niet alleen om het opdoen van kennis en het aanleren van vaardigheden, maar zeker
ook om de sociaal emotionele ontwikkeling van een kind: het welbevinden. Samen zorgen zij voor
een goede totale ontwikkeling van uw kind. Er wordt rekening gehouden met de verscheidenheid van
kinderen. Ieder kind is uniek en heeft sterke en zwakke kanten. Een veilige, uitdagende leeromgeving
waarbinnen kinderen positief benaderd worden en succeservaringen opdoen, is het eerste beginsel
op de Hobbitstee. Alleen dan kan een kind zich volledig ontplooien.
In een goede, ontspannen en open sfeer wordt door de kinderen en de leerkrachten hard gewerkt op
de Hobbitstee, hetgeen de kwaliteit van ons onderwijs positief beïnvloedt.
Soms hebben kinderen op bepaalde gebieden wat meer aandacht en begeleiding nodig. De
zorgstructuur op onze school biedt op dit gebied veel professie en kwaliteit. Dit voor zowel kinderen
die problemen ondervinden als voor kinderen die meer dan gemiddeld presteren.
Ouders en leerkrachten hebben elkaar nodig bij de opvoeding van ieder kind. Een open
communicatie en vertrouwen in elkaar zijn daarbij onontbeerlijk.
Wie hebben aan de schoolgids gewerkt?
Directie, team en de medezeggenschapsraad hebben aan de realisatie van deze schoolgids gewerkt.
Het is zeker geen eindproduct: jaarlijks wordt de schoolgids aangepast aan onze ontwikkelingen.
Laat ons gerust weten wat u van deze schoolgids vindt: wij stellen uw reactie op prijs.
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1.

DE SCHOOL

1.1

Schoolbestuur SALTO

SALTO-school de Hobbitstee is onderdeel van de Stichting Algemeen Toegankelijk Onderwijs
Eindhoven, afgekort ‘SALTO’. Naast de naam van het bestuur, staan de letters ook voor de SALTOvisie: Samen Actief Leren Talenten Ontwikkelen. Alle kinderen, ouders en medewerkers van de
SALTO-scholen en het bestuursbureau vormen samen SALTO: #SAMENSALTO.
SALTO gaat voor een stevige basiskwaliteit. De SALTO-kernwaarden zijn: Toegankelijk, Talentvol en
Toekomstgericht. SALTO staat voor een veilige en uitdagende leeromgeving, zodat kinderen en
medewerkers talenten ontdekken en zichzelf verder ontwikkelen. Dit vormt ‘Dé basis om te leren
voor het leven!’.
De uitwerking van de strategische speerpunten staan in het SALTO-koersplan. Dit is in te zien via de
website www.salto-eindhoven.nl. De contactgegevens van het bestuursbureau zijn: Odysseuslaan 2,
5631JM te Eindhoven, 040-2606710.

1.2

De Hobbitstee

Schelluinen 2
Telefoon:
E-mail:
Website
Directeur

5653 JM Eindhoven
040 – 2511441
info@bs-hobbitstee.nl
www.bs-hobbitstee.nl
Ilse Potjewijd

De school dankt haar naam aan het boek ‘De Hobbit’ van
Tolkien, de voorloper van de trilogie ‘In de ban van de
ring’:
-In een hol onder de grond woonde een Hobbit. Geen naar nat hol, vol eindjes wormen en een
bedompte geur. Maar ook geen droog, kaal, zanderig hol met niets erin om op te zitten of om te eten:
het was een hobbithol en dat betekent gerief.
Het had een volmaakt ronde deur als een patrijspoort, groen geschilderd en met een blinkende
geelkoperen knop precies in het midden. De deur kwam uit op een buisvormige hal, als een tunnel:
een bijzonder gerieflijke tunnel zonder rook, met gelambriseerde muren en betegelde, met tapijten
bedekte vloeren, voorzien van geboende stoelen en een heleboel knoppen om hoeden en jassen aan
op te hangen. De Hobbit was dol op visite…Wij zijn een openbare school, hetgeen inhoudt dat iedereen welkom is, ongeacht godsdienst,
afkomst of levensovertuiging. Kinderen met verschillende achtergronden komen met elkaar in
contact en leren met elkaar samen te werken. In het openbaar onderwijs wordt veel aandacht
besteed aan de grote verscheidenheid binnen onze maatschappij. Centraal daarbij staat dat
kinderen, ouders en leerkrachten in wederzijds respect met elkaar omgaan.
De Hobbitstee is de enige openbare basisschool in het voedingsgebied Gestel en ligt in het
zuidwesten van Eindhoven in de wijk de Genderbeemd. Aan de noord- en westkant van de school
bevinden zich de industrieterreinen de Hurk en Croy. De wijk wordt aan de oost- en zuidkant
omsloten door een tweetal verkeerswegen: de Kasteellaan en de Karel de Grotelaan.
De school maakt voor de bewegingslessen gebruik van sporthal Genderbeemd die op loopafstand
van de school ligt. Direct naast onze school bevindt zich basisschool de Springplank, een
interconfessionele school die onder het bestuur van de SKPO (Stichting Katholiek en Protestant
Onderwijs) valt. Peuterspeelzaal Korein maakt gebruik van een lokaal in onze school.
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De kinderen van onze school komen niet alleen uit de wijk de Genderbeemd, maar ook uit de meer
op afstand gelegen wijken Bennekel, Blaarthem, Ooievaarsnest, Hanevoet en uit de gemeente
Veldhoven. Onze school heeft een goede naamsbekendheid in deze wijken; menig kind wordt door
de ouder van behoorlijk grote afstand naar school gebracht.
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2.

WAAR DE HOBBITSTEE VOOR STAAT

2.1

Missie en visie

Missie van de school
Eén plus één is samen!
De missie van de Hobbitstee kan op veel manieren worden uitgelegd. Leerkrachten werken onderling
samen als team, ze werken samen met de kinderen en alle kinderen werken onderling ook weer
samen. De missie gaat daarnaast over het verbinden van vakgebieden in één thema en het verbinden
van onze school met de omgeving. Maar de allerbelangrijkste betekenis blijft voor ons de
samenwerking tussen ouder, school en kind!
Visie van de school
Vanuit deze kernwaarden willen we werken aan een schoolcultuur die gekenmerkt wordt door
respect voor elkaar. Met onze pedagogische en didactische veilige omgeving willen we bereiken dat
alles wat in een kind aanwezig is, optimaal tot ontwikkeling kan komen waardoor het wordt
gestimuleerd tot zo goed mogelijke prestaties.
Onze visie is dan ook:
Voor ieder kind is elke dag een nieuwe kans om met vertrouwen
samen te leren en te spelen in een uitdagende omgeving.
Uitgangspunten
• Een nieuwe kans
Elke dag is een nieuwe kans;
- om je te ontwikkelen (cognitief, creatief, sociaal-emotioneel en motorisch)
- om fouten te mogen maken en daarvan te leren. Zo wordt het zelfbeeld van het kind
positief ontwikkeld.
• Met vertrouwen
We hebben vertrouwen in elkaar en in de school, waardoor het kind in een veilige omgeving
leert het zelf te doen.
We bereiden het kind voor op de maatschappij, zodat het kind met vertrouwen zijn weg na
de basisschool kan vervolgen.
• Samen
ouder

leerkracht
omgeving

KIND

school

openheid
betrokken
respect
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klas

wederzijdse
interesse

•

•

2.2

Spelen en leren
Spelen  leren  ontdekken
We willen kinderen, van en met elkaar, bewegend en spelend laten leren op een
ontdekkende en uitdagende manier.
Hier zit een duidelijke opbouw in vanaf groep 1 tot en met groep 8.
Een uitdagende omgeving
Samen met de kinderen kiezen we een thema dat in een periode centraal staat.
In elke klas zien we o.a. een thematafel waarbij kinderen actief betrokken zijn.
Daarnaast maken we gebruik van moderne leermiddelen en waar mogelijk de inbreng van
ouders, de omgeving en gastsprekers.
De kernwaarden in ons zijn

Naast een visie waar wij naar streven en waar wij ons naar
ontwikkelen, hebben wij een aantal kernwaarden waar wij
voor staan. Deze kernwaarden zult u altijd terugvinden in ons
onderwijs, in onze manier van handelen.
•
•
•
2.3

Elk kind wordt gezien en gewaardeerd om wie hij/zij is!
We gaan respectvol met elkaar om.
Verschillen mogen er zijn!
De kernwaarden in ons handelen

De ontwikkeling van het welbevinden, de kennis en de vaardigheden van de leerlingen, benaderen
we vanuit vier kernwaarden die we heel belangrijk vinden: betrokkenheid, eigenaarschap, intrinsieke
motivatie en zelfregulatie.

Eigenaar
Zelfbeeld: vertrouwen
hebben in jezelf.
Verantwoordelijk zijn voor je
eigen leerproces.

Zelfregulatie

Gedrag positief benoemen
van leerkracht en leerling.
Afstand nemen.

Betrokken

Interactie
Kinderen geven elkaar feedback

Intrinsieke motivatie
Jezelf doelen stellen
Plezier

Coöperatieve werkvormen
Positief waarderende feedback
8

Betrokkenheid
Dankzij verschillende coöperatieve en activerende werkvormen zorgen we voor een hoge mate van
interactie tussen kinderen, waarbij ze elkaar ook feedback leren geven en coachen.
Eigenaarschap
We werken aan het zelfbeeld, zodat de kinderen vertrouwen krijgen in zichzelf en in wat ze allemaal
kunnen. Daarnaast leren we hen dat ze ook zelf verantwoordelijk zijn voor het eigen leerproces.
Intrinsieke motivatie
Motivatie is het krachtigst wanneer die van binnenuit komt. Op onze school leren kinderen zichzelf
doelen te stellen. Ze ervaren plezier in het leren en ontwikkelen.
Zelfregulatie
Zelfregulatie is het vermogen om goede keuzes te maken uit de eigen gedragsmogelijkheden.
De leerkracht geeft leerlingen positief waarderende feedback en neemt soms juist wat afstand om
zelfregulatie bij kinderen te ontwikkelen.
2.4

Onze Parels

We hebben samen met ouders, leerlingen en leerkrachten de Parels van de Hobbitstee in kaart
gebracht. Waar zijn wij als school goed in? Dat mogen we best aan iedereen vertellen!
De parels die wij graag met u willen delen zijn de volgende:
ieder kind wordt gezien met zijn talenten, mogelijkheden en behoeften waarbij het kind
uitgedaagd wordt op zijn/haar niveau.
Een fijn, kwalitatief goed team van leerkrachten dat samenwerkt met de
ouders om de meest optimale ontwikkeling voor het kind te waarborgen.
een kleine, gezellige school, waardoor grote en kleine kinderen elkaar
kennen en fijn met elkaar omgaan
een gezonde school! We stimuleren gezonde voeding, we bewegen
tijdens de lessen en het welbevinden van het kind staat hoog in het
vaandel.
leuke (klas overstijgende) activiteiten in projectweken maar ook
gekoppeld aan wereldoriënterende thema’s.
goede, uitdagende methodes (o.a. Engels groep 1 t/m 8)
Een doorlopende leerlijn voor de digitale vaardigheden van de kinderen m.b.v. laptops.
Wij zijn erg trots op onze parels en zullen dit ook uitdragen naar u als ouder, naar nieuwe ouders en
naar anderen die het willen weten. Het zou nog mooier zijn als u dit ook vertelt aan andere ouders,
buren en een ieder die het wil weten!
2.5

Cognitieve opbrengsten

Om de eindopbrengsten van onze school te meten wordt er in groep 8 een eindtoets afgenomen. Op
de Hobbitstee is gekozen voor de CITO eindtoets.
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Hierbij vermelden we de resultaten van de afgelopen jaren.
Schooljaar
Naam toets
Score school
2018-2019
Route 8
203,4
2019-2020
Geen eindtoets i.v.m.
corona
2020-2021
CITO eindtoets
530,7
2021-2022
CITO eindtoets
532,9

Landelijk gemiddelde
204

534,5
534,8

Uitstroom naar onderwijssoort

VWO
HAVO /VWO
HAVO
VMBO T/ HAVO
VMBO Theoretische
leerweg
VMBO Kader/ T
VMBO Kader
VMBO Basis/Kader
VMBO Basis
Totaal
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2018-2019
4
4
5
2
8

2019-2020
3
4
2
4
3

2020-2021
5
4
2
3
1

1
2
5
3
2
2
2
25 leerlingen 26 leerlingen 20 leerlingen

2021-2022
3
2
8

2
3
1
19
Leerlingen

3.

(Sociale) veiligheid

Op de Hobbitstee vinden we het heel belangrijk dat kinderen zich fijn en veilig voelen. Het
welbevinden van het kind is dan ook onze eerste prioriteit. Het team van de Hobbitstee gunt
namelijk ieder kind een goede basis!
Elke leerling wordt gevolgd op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling. In de groepen 1
en 2 wordt KIJK gebruikt, in de groepen 3 t/m 8 ZIEN! Deze vragenlijst wordt 2 x per jaar door de
leerkrachten ingevuld. Vanaf groep 5 vullen ook de leerlingen een soortgelijke vragenlijst in.
De methode voor sociale vaardigheden, Goed Gedaan!, sluit aan bij deze vragenlijst. Elk onderwerp
van de vragenlijst matcht met een les uit de methode. Zo kan er extra geoefend worden met een
vaardigheid die de leerlingen nog lastig vinden.
Tot slot zijn wij een Rots en Waterschool. Elke leerling in groep 6 krijgt de training Rots en Water.
Deze training richt zich op de weerbaarheid en het zelfvertrouwen van het kind door te kunnen
optreden als een Rots (stevig, opkomen voor jezelf) of als Water (uit de situatie gaan, het laten gaan).
De leerlingen van groep 1 t/m 5 krijgen enkele voorbereidende lessen en de leerlingen van groep 7
en 8 krijgen 2 herhalingslessen.
Alle scholen zijn bij wet verplicht de sociale veiligheid van de kinderen te monitoren. Op onze school
doen wij dit door de leerlingen van groep 6, 7 en 8 eenmaal per jaar een vragenlijst in te laten vullen.
Ook vragen wij elke twee jaar aan u, om een vragenlijst in te vullen. Wij analyseren deze resultaten
en gebruiken de input voor het bijstellen van ons beleid. De resultaten van onze school kunt u vinden
op de website www.scholenopdekaart.nl.
Daarnaast worden ook de ouders en leerkrachten bevraagd. Ouders worden bevraagd via een
vragenlijst vanuit ons kwaliteitsprogramma. Deze resultaten worden met u gedeeld.
Voor leerkrachten wordt éénmaal per 4 jaar een vragenlijst vanuit ons kwaliteitsprogramma uitgezet
en éénmaal per 4 jaar wordt in samenwerking met de Arbo Unie een RI&E (risico-inventarisatie en
evaluatie) opgesteld. Naast een vragenlijst welke wordt afgenomen onder de leerkrachten, wordt
ook het gebouw bekeken. Jaarlijks wordt dit plan bijgesteld. De directeur en de conciërge zijn hierbij
betrokken. De laatste RI&E is afgenomen in mei 2018.
3.1

Pestprotocol

Op onze school hebben we een pestprotocol en een anti-pestbeleid. Met regelmaat worden
afspraken, die pesten moeten voorkomen, besproken in de groepen. Kinderen, ouders en
leerkrachten zijn op de hoogte van het protocol en het daarin opgenomen stappenplan. We stellen
het op prijs dat u contact met ons opneemt als u thuis van uw kind verneemt dat er op school gepest
wordt, zodat wij het stappenplan in gang kunnen zetten. U kunt ook terecht bij onze
schoolcontactpersoon: Anouk Tervooren en Daisy van den Meijdenberg.
Omdat de opvoeding op onze school vanuit een positieve, interactieve grondhouding plaatsvindt,
hebben we duidelijke gedragsregels. Het uitgangspunt is respect en zorg voor je medemens en
omgeving.
Bij overtreding van deze regels vindt er eerst een gesprek plaats tussen leerkracht en kind. Heeft dit
niet het gewenste effect, dan worden maatregelen getroffen om het gedrag te corrigeren.
Anouk Tervooren is tevens onze coördinator sociale veiligheid. Zij monitort of de sociale veiligheid
gewaarborgd blijft, is een eerste aanspreekpunt bij pesten en zal waar nodig nieuw beleid maken
m.b.t. sociale veiligheid.
Scholen worden bij wet verplicht om op effectieve wijze pesten tegen te gaan. Gepeste kinderen en
hun ouders die op school geen gehoor vinden, kunnen in het uiterste geval terecht bij de
Kinderombudsman, www.kinderombudsman.nl.
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3.2

Internet en sociale media

Op school gaan we bewust om met sociale media. Daarom hebben we een aantal afspraken
gemaakt. Deze staan in het protocol Internet & Sociale Media. Ook gelden natuurlijk de schoolregels
en de normale omgangsvormen bij het gebruik van internet, mail en sociale media. We spreken er
regelmatig over met de kinderen en stimuleren hen om er op een goede manier mee om te gaan.
Als u merkt dat het protocol op school niet wordt nageleefd, kan u hiervan melding maken bij de
leerkracht en/of het managementteam van de school. Samen bespreken we hoe de situatie opgelost
kan worden. Indien nodig neemt de school passende maatregelen.
Ook thuis heeft u invloed op de manier waarop uw kind omgaat met sociale media en internet.
Pesterijen vinden tegenwoordig veel plaats via Whats App, Instagram en andere media waar uw kind
gebruik van kan maken. Spreek daarom regelmatig met uw kind over het gebruik van deze media en
de manier waarop je er het beste mee om kan gaan.
3.3

Regels voor schorsing en verwijdering van leerlingen

Als u of uw kind in of rond de school de gedragsregels van school ernstig overtreedt of als er sprake is
van gedrag dat de veiligheid van de kinderen, de ouders en/of het personeel van de school in gevaar
brengt, maken wij dit gedrag direct bespreekbaar. In sommige gevallen kan het gedrag aanleiding zijn
om een kind te schorsen of te verwijderen van de school. Bij de uitvoering van deze maatregelen
volgt SALTO een procedure. Deze is beschreven in de regeling ‘Toelaten, Schorsen en Verwijderen’ en
staat gepubliceerd op de website van SALTO
(https://www.salto-eindhoven.nl/nl/ouders/regelingen).
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3.4

Klachten op een school van SALTO? Wat kunt u doen?

U als ouder en wij als school willen samen het beste doen voor de kinderen. Maar wat is precies het
beste voor uw kind en op welke manier bereiken we dat? Daarover hebben we soms een verschil van
mening. Bij een meningsverschil gaan we in gesprek.
Het gesprek aangaan
Het voeren van gesprekken en het vinden van een oplossing is niet altijd makkelijk. Enkele tips
hiervoor vindt u in de bijlage. De gesprekken vragen inspanningen van ouders én van de school. Het
belangrijkste is dat: we naar elkaar luisteren, openstaan voor elkaars mening, we rustig blijven en
duidelijk communiceren. Soms zijn er meerdere gesprekken nodig om er samen uit te komen.
De te zetten stappen
Ondanks de inspanningen kan een meningsverschil soms uitgroeien tot grotere onvrede of een
klacht. Dan zijn verdere stappen nodig. In de bijlage vindt u een stroomschema, waarin de stappen
uitgewerkt staan.
Ondersteuning op school
Op en rond de school zijn mensen die u kunnen helpen om de goede stappen te zetten als u
ontevreden bent of als u zorgen hebt. Dit zijn:
• de interne vertrouwenspersoon: een luisterend oor op school voor ouders en
kinderen, meedenkend en advies gevend om het probleem op te lossen;
• de externe vertrouwenspersoon: voor advies en bijstand voor ouders en
personeelsleden bij (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en wetsovertredingen;
• de medezeggenschapsraad: als ouders en personeelsleden vragen of opmerkingen
hebben over het schoolbeleid en de schoolorganisatie;
• een mediator: wordt ingezet via de voorzitter college van bestuur als het conflict
ervoor zorgt dat er samen niet meer op een gewone manier gecommuniceerd kan
worden.
De contactgegevens vindt u in bijlage 7
U komt er samen niet uit, wat nu?
Komt u er op school, na het voeren van verschillende gesprekken, nog niet uit? Vraag dan advies aan
de interne of aan de externe vertrouwenspersoon. Als u een conflict heeft over machtsmisbruik, een
misstand of grensoverschrijdend gedrag, dient u een klacht in bij het college van bestuur. U stuurt
een mail of een brief naar SALTO of u laat een bericht achter via de button ‘complimenten/ klachten’
op de website van SALTO. Uw mail of bericht wordt ontvangen door de voorzitter college van
bestuur. Aan de hand van uw bericht bepaalt de voorzitter college van bestuur wie en op welke
manier uw klacht in behandeling wordt genomen.
Als het conflict nog blijft bestaan, na het voeren van verschillende gesprekken met de school of met
het schoolbestuur, kan u een klacht indienen bij de onafhankelijke landelijke klachtencommissie.
Uiteraard hopen we erop dat we het samen nooit zover laten komen.
In bijlage 8 vindt u tips voor ouders en school.
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3.5

Meldcode huiselijk geweld

Een veilige leer- en werkomgeving is van groot belang. Daar zijn we samen verantwoordelijk voor.
Alle medewerkers van basisscholen kennen de meldcode huiselijk geweld & kindermishandeling en
passen deze toe. Dit betekent dat als de school signalen heeft dat er mogelijk sprake is van huiselijk
geweld of kindermishandeling er een vaststaand proces met vijf stappen wordt gevolgd.
Bij een vermoeden van seksuele intimidatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel
misbruik door een SALTO-medewerker, hebben de school en het schoolbestuur een meld- en
overlegplicht met de vertrouwensinspecteur van de onderwijsinspectie. Heeft u een vermoeden van
seksuele intimidatie, grensoverschrijdend gedrag of misbruik? Bespreek het met de directer van de
school. De directeur luistert naar uw zorgen. Op basis van dit gesprek worden passende vervolgacties
uitgezet.
Meer informatie over de meldcode en de meldplicht vindt u op
https://www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/kennisbank/meldcode-huiselijk-geweld-enkindermishandeling/.
Vragen hierover kunt u onder andere stellen aan de interne vertrouwenspersoon op school.
3.6

Privacy gegevens leerlingen

Om goed onderwijs te geven en activiteiten te organiseren, verwerkt de school gegevens van u en
van uw kind. Denk hierbij aan contactgegevens, schoolresultaten, de voortgang van het onderwijs,
15

gegevens over de ouderbijdrage, etc. In het ‘Privacyreglement Leerlingengegevens’ van SALTO staat
beschreven op welke manier de school omgaat met deze gegevens. Ook staat hierin wie, welke
gegevens op welke manier mag inzien en aan welke andere organisaties, onder welke voorwaarden,
onze school gegevens van uw kind verstrekt.
De school slaat gegevens per leerling op in een leerlingdossier. Wij gebruiken hiervoor het systeem
ParnasSys. U hebt als ouder recht op inzage in het leerlingdossier van uw kind. Als u dit wilt, vraagt u
aan de directeur van de school om inzage in het leerlingdossier van uw kind. In samenspraak met de
directeur wordt bepaald op welke manier u het dossier in kan zien. Een voorbeeld hiervan is een
papieren uitdraai van het dossier of een inzage in de digitale applicatie. Wanneer u verbetering,
aanvulling, verwijdering of afscherming van de gegevens van uw kind wenst, geeft u dit samen met
de redenen waarom u dit wilt aan bij de directeur. Het Privacyreglement staat op de website van
SALTO (https://www.salto-eindhoven.nl/nl/ouders/privacy).
3.7

Omgang met foto’s en video’s

Bij aanmelding van uw kind hebt u op het aanmeldformulier aangegeven of u toestemming geeft
voor het door de school maken en/of verspreiden van foto’s of video’s. Het gaat daarbij om
bijvoorbeeld de schoolfotograaf en het plaatsen van foto’s en/of video’s op de website van de
school, in de nieuwsbrief, schoolgids en/of op andere sociale media.
De keuze die u toen heeft gemaakt, kan u op elk moment wijzigen door aan de directeur van de
school door te geven wat u wilt wijzigen en waarom u dit wilt. Als de school foto’s of video’s van uw
kind heeft geplaatst waar u het niet mee eens bent, meldt u dit ook bij de directeur. Samen vindt u
een oplossing waar u zich wel in kan vinden.
Sommige ouders/verzorgers geven geen toestemming voor het maken of verspreiden van foto’s of
video’s waarop hun kind te zien is. Daarom vragen we aan ouders/verzorgers om geen foto’s of
filmpjes te maken van schoolse activiteiten van andere kinderen.
Als wij op andere momenten foto’s of video’s laten maken, informeren we u hierover en vragen we
aan u toestemming als dat nodig is. Meer informatie over hoe wij omgaan met foto’s en video’s kan
u lezen in het SALTO-protocol “Foto’s en Video’s” dat op de website van SALTO te vinden is
(https://www.salto-eindhoven.nl/nl/ouders/regelingen).
3.8

Schoolregels

De Hobbitstee heeft 11 schoolregels. Daarnaast maakt elke groep zelf nog klasafspraken en, vanaf
groep 6, afspraken over het gebruik van social media.
De schoolregels zijn de volgende:
Als ik een vraag of een probleem heb, probeer ik het eerst zelf op te lossen. Ik mag
het daarna altijd vragen aan een maatje of de leerkracht.
We blijven van elkaar en elkaars spullen af.
We houden de speelplaats netjes! Afval in de bak, tassen aan de kant.
We lopen rustig en houden ons rustig in de school.
We praten met elkaar en denken na over wat we willen zeggen.
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Wij spelen samen en sportief met elkaar, zoals het bedoeld is.
We zijn vriendelijk tegen elkaar.
We zorgen dat de kluisjes netjes en opgeruimd blijven!
We zorgen voor een nette wc, daar is iedereen blij mee!
Wij gaan naar de wc wanneer het kan, mag en nodig is.
Wij wassen onze handen hier en zijn zuinig met water en papier!
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4.

DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS

4.1

De groepsindeling

Groepering
De school telt 2 heterogene en 6 homogene groepen die zijn onderverdeeld in een onderbouw (de
groepen 1/2, 3 en 4) en een bovenbouw (de groepen 5, 6, 7 en 8).
Wij hanteren een jaarklassensysteem waarbinnen differentiatie in alle facetten plaatsvindt: er wordt
dus rekening gehouden met de verschillen tussen de kinderen.
Groepsgrootte
Ons streven is 20 tot maximaal 35 leerlingen per leerjaar. De groepsgrootte hangt af van het aantal
aanmeldingen, de zorgzwaarte en de richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs. Bij groepen groter
dan 30 leerlingen kijken we per keer wat we aan ondersteuning kunnen bieden. Te denken valt aan
een onderwijsassistent.
4.2

De samenstelling van het team

Wie werken er in de school?
De directeur is Karin Keijzer
Zij draagt de eindverantwoordelijkheid van de totale schoolorganisatie. U kunt bij haar terecht als u
iets wilt weten over de school, de organisatie of beleidsstukken.
De directeur vormt samen met de bouwleiders en de Intern Begeleider het managementteam (MT).
De bouwleiders zijn Annelies van Santvoort (onderbouw) en Angela Jansen (bovenbouw).
Het MT draagt zorg voor het opstellen en uitvoeren van beleid, bespreekt lopende zaken en bewaakt
de kwaliteit van de school. Daarnaast worden zaken vanuit de bouwvergadering teruggekoppeld.
De interne begeleider (IB) is Anouk Tervooren. Zij zorgt voor de algehele coördinatie van
zorgverbreding binnen de school. Zij onderhoudt de externe contacten, zoals het overleg met de
interne begeleiders van andere scholen, de onderwijsbegeleidingsdienst en het speciaal
basisonderwijs. Daarnaast begeleidt ze nog enkele individuele of groepjes leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben.
De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de pedagogische en didactische aanpak binnen de
eigen groep. Ook de organisatorische en administratieve zaken, gericht op de eigen groep, vallen
onder zijn/haar verantwoordelijkheid. U kunt bij de groepsleerkracht van uw kind terecht voor
vragen over de ontwikkeling van uw kind.
➔ Zie ook bijlage 1: namen teamleden
De coördinatoren ICT zijn Susan Hendriks en Daisy van den Meijdenberg.
Op basis van het beleidsplan geven zij leiding aan het gebruik van computers en laptops op onze
school en de aanschaf, ontwikkeling en invoering van software.
Daarnaast heeft SALTO een I-coachs aangesteld die de scholen helpen met het opstellen en
uitvoeren van het beleid op het gebied van ICT.
De conciërge is Narayan Vogel. Hij is breed inzetbaar voor diverse taken op school.
De administratief medewerkster (MOA) is Joke Berendsen
De vakleerkracht lichamelijke opvoeding is Marjolein Swanenberg. Zij verzorgt elke week gymlessen
aan de groepen 1 t/m 8.
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De muziekleerkracht is Joke van Loon. Zij verzorgt elke week muzieklessen aan de groepen 1 t/m 8.
De onderwijsassistent is Wil Bogerd. Zij ondersteunt de leerkrachten in de klas of werkt met groepjes
kinderen buiten de klas.
4.3

Het onderwijs in de groepen

Het onderwijs in de groepen 1/2 bestaat uit o.a. kringactiviteiten, muzikale en expressieve vorming,
spel en beweging, werken in hoeken, taal- en reken/wiskundeactiviteiten. Al deze activiteiten zijn
vastgelegd in een themaplan en verbonden aan doelen. De ontwikkeling van de kinderen wordt
nauwgezet bijgehouden met behulp van het leerlingvolgsysteem KIJK. Daar waar kinderen een
(kleine) achterstand laten zien, wordt door de leerkracht actie ondernomen. Dit geldt ook voor
kinderen die een voorsprong laten zien. De leerkracht is gericht op de totale ontwikkeling van
kinderen en past onderwijsactiviteiten toe waarbinnen kinderen actief ontdekkend, spelend en
handelend kunnen leren en waarbij ze zelfredzaam en sociaalvaardig worden.
In groep 3 is ook het actief ontdekkend, handelend en verwoordend leren belangrijk. Er is een voor
de kinderen herkenbare voortgang vanuit groep 2, zoals het gebruik maken van
ontwikkelingsmaterialen, het circuitmodel, de voortzetting van beginnende geletterdheid middels de
methode Lijn 3, de kringgesprekken en de gezamenlijke activiteiten tijdens vieringen.

Vanaf groep 4 wordt de actieve manier van leren voortgezet middels het zelfstandig werken. Dit
zelfstandig werken kent niet alleen een pedagogisch en didactisch doel, maar geeft de leerkracht
tevens de mogelijkheid om kinderen extra begeleiding en geplande leerhulp te geven.
Vanaf groep 4 krijgen de kinderen een weektaak waaraan zij gedurende bloktijden mogen werken.
In elke groep wordt er meer tijd besteed aan het zelfstandig werken en wordt er ook meer van de
kinderen verwacht. Denk hierbij aan elkaar helpen, zelf nakijken, de spullen op de juiste plek
wegleggen.
We werken vanuit de kernwaarden van ons handelen (zie
hoofdstuk 2.3). Dit doen we (vanaf groep 1/2) door het
inzetten van coöperatieve werkvormen, waardoor ze meer
betrokken zijn, en vaker intrinsiek gemotiveerd zijn. Ook door
het stellen van verdiepende en evaluerende vragen en het
geven van feedback leren we de kinderen nadenken over hun
eigen handelen, waardoor ze meer eigenaar worden van hun
eigen leerproces.
In groep 7 en 8 wordt aandacht besteed aan de overstap naar het voortgezet onderwijs. Naast
informatieavonden voor ouders wordt er ook aandacht besteed aan de verschillende scholen. We
maken daarbij gebruik van de procedure POVO (overgang Primair Onderwijs naar Voortgezet
Onderwijs). Mede ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs krijgen de kinderen van de groepen
5, 6 (alleen leerwerk), 7 en 8 huiswerk.
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4.4

Organisatie van de extra ondersteuning voor leerlingen met specifieke behoeften

De groepsleerkracht geeft binnen de eigen groep dagelijks ondersteuning en begeleiding ‘op maat’
aan kinderen. De groepsleerkracht kent de kinderen immers het best en is ook het meest in staat om
de kinderen efficiënt te helpen; indien nodig aan de hand van een groeps- c.q. handelingsplan.
Heeft een kind nog meer specifieke ondersteuning nodig, dan gebeurt dit in samenwerking met de
intern begeleider waarbij gebruik wordt gemaakt van speciale, op de oplossing van het probleem
toegespitste methodes en materialen. Niet alleen leerlingen die minder kunnen, maar ook leerlingen
die meer aankunnen komen hiervoor in aanmerking. De ouders worden uiteraard op de hoogte
gehouden van de extra ondersteuning en de daarbij behorende ontwikkeling van hun kind.
De extra ondersteuning gebeurt het liefst in de klas. Soms is het effectiever om de kinderen in een
klein groepje buiten de klas te begeleiden. Dit wordt gedaan door de onderwijsassistent.
Daarnaast heeft de Hobbitstee een Plusklas. Elke donderdag komen deze kinderen voor een
bepaalde tijd samen waarin ze werken aan verdiepende en uitdagende opdrachten. Daarnaast
hebben ze uitdagend werk wat ze zelfstandig in de klas kunnen maken.
De school beschikt ook over een orthotheek waar methodes en materialen bewaard worden voor de
ondersteuning in de klas. Alle ontwikkelingen omtrent een leerling worden bijgehouden in het
systeem Parnassys. Zo worden o.a. de oudergesprekken, groepsplannen, externe documenten en het
rapport in het dossier van het kind opgenomen.
➔ Zie ook hoofdstuk 5: De zorg voor kinderen
4.5

Verkeersveiligheid op en rond school

Afspraken voor halen en brengen van leerlingen
Bij de groepen 1 en 2 mogen de kinderen tussen 8.15 uur en 8.30 uur gebracht worden. Ouders
kunnen de kinderen tot in de klas begeleiden.
De school kent twee signaalmomenten (bel). Bij de eerste bel nemen de ouders afscheid van de
kinderen. Bij de tweede bel verlaten de ouders het gebouw en beginnen de lessen.
Vanaf groep 3 wachten de kinderen, na het 1e belsignaal, buiten op een afgesproken plaats. De eigen
leerkracht begeleidt hen naar binnen.
Tot aan de herfstvakantie mogen de ouders van groep 3 de kinderen naar de klas brengen.
Te voet, op de fiets of met de auto naar school
Er zijn verschillende mogelijkheden om de route thuis-school af te leggen. Het liefst zien wij de
kinderen te voet of op de fiets naar school komen. De fiets kan gestald worden in de verschillende
fietsenrekken, waarbij fietsen op het schoolplein niet is toegestaan.
Kinderen worden ook met de auto naar school gebracht. Dit kan zorgen voor onoverzichtelijke
verkeerssituaties. We willen u daarom vragen om alleen te parkeren in de daarvoor bestemde
vakken en NIET op de stoep of langs een gele lijn. Kinderen die te voet of met de fiets komen, kunnen
zo de verkeerssituatie niet meer goed overzien.
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Route school – gymzaal
De groepen 3 t/m 8 maken gebruik van de sporthal Genderbeemd voor hun gymnastieklessen.
De route is vastgelegd en wordt door elke leerkracht zo gebruikt. Dit zorgt ervoor dat de kinderen zo
veilig mogelijk naar de gymzaal kunnen lopen.

SALTO-school de Hobbitstee

oversteken

oversteken

Sporthal de Genderbeemd
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BrabantsVerkeersveiligheidsLabel
Om blijvend te zorgen voor een verkeersveilige schoolomgeving en kinderen die goed opgeleid zijn
om deel te nemen aan het verkeer, heeft SALTO-school de Hobbitstee het
BrabantsVerkeersveiligheidsLabel. Hierdoor werken wij jaarlijks aan de verkeerveiligheid rondom de
school en aan de verkeerseducatie op school.

4.6

De methodes die we op school gebruiken

Vak
Basisvakken
Beginnende geletterdheid
Technisch lezen
Begrijpend lezen
Taal
Spelling
Schrijven

Rekenen
Totale ontwikkeling
Wereldoriëntatie
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Biologie
Engels
Verkeer

Gezonde school
Expressieve vakken
Tekenen
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Methode

Groep

Kleuterplein
Lijn 3
Station Zuid
Close reading en Nieuwsbegrip
Taal in Beeld
Spelling in Beeld
Schrijfdans
Klinkers
Handschrift
Kleuterplein
Pluspunt 4
Kleuterplein

1 en 2
3
4 t/m 8
4 t/m 8
4 t/m 8
4 t/m 8
1 en 2
3 t/m 7
8
1 en 2
3 t/m 8
1 en 2

Blink geïntegreerd
Blink geïntegreerd
Blink geïntegreerd
Groove me (Blink)
Rondje wereld
Stap Vooruit
Op voeten en fietsen
Jeugd verkeerskrant
Verkeersexamen (theorie en
praktijk)
Weet wat ik eet
Ik eet het beter

4 t/m 8
4 t/m 8
4 t/m 8
1 t/m 8
1, 2 en 3
4
5 en 6
7 en 8
7

De leerlijn van het SLO wordt
gevolgd, zodat alle technieken
en materialen aan bod komen.

1 t/m 8

1 t/m 4 (jaarlijks project)
5 t/m 8 (jaarlijks project)

Handvaardigheid

Muziek
Drama
Techniek

De leerlijn van het SLO wordt
gevolgd, zodat alle technieken
en materialen aan bod komen.
Muziekdocent
Moet je doen!
Techniektorens

1 t/m 8

Bewegingsonderwijs in het
speellokaal
Basislessen
bewegingsonderwijs

1 t/m 2

Goed gedaan
Rots en water

1 t/m 8

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

Lichamelijke opvoeding

Sociaal emotionele
ontwikkeling

4.7

3 t/m 8

Rots en Water

Een trainingsmethode om de weerbaarheid en het zelfvertrouwen van de kinderen te vergroten.

Door de inzet van Rots & Water voorkomen of
verminderen we sociale problemen zoals pesten,
conflicten, uitsluiting en meeloopgedrag.
Het programma onderscheidt zich van andere antipestprogramma’s door de meervoudige doelstelling en het
bredere pedagogische perspectief; de
weerbaarheidstraining gaat samen met de ontwikkeling
van positieve sociale vaardigheden. Weerbaarheid en
sociale vaardigheden - rots en water- worden in balans
gepresenteerd en getraind.
Het leren hanteren van het Rots en Waterconcept geeft
leerlingen meer inzicht in sociale situaties en de impact
van hun eigen gedrag. Rots staat voor eigen grenzen aan kunnen geven, zelfstandig beslissingen
kunnen nemen, een eigen weg kunnen gaan. Water staat voor communicatie, kunnen luisteren,
samen naar oplossingen kunnen zoeken, en de grenzen van anderen te respecteren. Gaandeweg dit
proces leren zij, o.a. in sociale situaties, weloverwogen beslissingen te nemen en ontwikkelen zij
meer en veelzijdigere gedragsalternatieven.
Alle leerkrachten van de Hobbitstee zijn geschoold, zodat ook zij de principes kunnen toepassen.

De groepen 1 t/m 5 krijgen een aantal keer per jaar een les om kennis te maken met Rots & Water. In
groep 6 verzorgen onze eigen trainers de training tijdens schooltijd. De groepen 7 en 8 krijgen
vervolgens twee keer per jaar een herhalingsles.
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4.8

De Gezonde School

De Hobbitstee is een gezonde school. Wij werken structureel aan het verbeteren van gezondheid en
hebben hiermee het landelijk vignet Gezonde School behaald. Het vignet Gezonde School is een
erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun
leerlingen en medewerkers. Met het vignet wil de school aan leerlingen en hun ouders laten zien dat
zij de gezondheid van leerlingen en leerkrachten erg belangrijk vindt. Werken aan gezondheid op
school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere
leefstijl. Zo zorgen wij voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris
klimaat én hebben wij aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van onze leerlingen.
Er zijn 9 themavignetten. De Hobbitstee heeft de vignetten ‘Welbevinden’ en ‘Voeding’ en is bezig
met ‘Sport en Bewegen’.
Er wordt ook onderwijstijd aan besteed om zo ook bij te dragen aan een goede ontwikkeling van de
kinderen.
Als u meer wilt weten over de Gezonde school, klik dan hier of ga naar
https://www.gezondeschool.nl/primair-onderwijs/wat-is-gezonde-school
Themavignet ´Voeding´
Dit thema gaat over gezond eten en drinken en een gezonde mond. Denk hierbij aan lessen over
gezonde voeding en het stimuleren van gezond eetgedrag van kinderen tijdens de ochtendpauze, de
lunch, bij traktaties en het stimuleren van een goede zorg voor het gebit. Ouders spelen hierbij een
grote rol, maar ook de betrokkenheid van directie, onderwijzend personeel, de leerlingenraad en
medezeggenschapsraad spelen een belangrijke rol bij het invoeren en doen slagen van
voedingsbeleid.
Het beleid is eerst besproken met het team: welk beleid willen we als school voeren m.b.t. voeding?
Daarna is dit voorstel besproken met het ouderpanel, de leerlingenraad en heeft de MR ingestemd
met het beleid.
De ouders zijn geïnformeerd middels een informatieavond en de nieuwsbrief.
Het volledige beleid kunt u opvragen bij de directie.
Uitgangspunten
• We hebben als school een voorbeeldrol wat betreft
gezondheid. We laten merken dat we gezonde voeding en
bewegen belangrijk vinden en laten dit zo veel mogelijk ook zien
(bijv. thee en water drinken op school).
• We werken hierin samen met de ouders. Zo wordt het iets
van ons allemaal.
• We stimuleren de kinderen om ook gezond te eten tijdens de
pauzes.
• Het drinken van water, (karne)melk en thee wordt
gestimuleerd.
• We geven lessen over gezonde voeding (Ik eet het beter,
Weet wat ik eet).
• De kinderen hebben de hele dag toegang tot schoon
drinkwater.
• Wij houden rekening met allergieën, diëten en
(geloofs)overtuigingen.
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Pauzehap
Leren, opletten, nadenken, werken; dit vergt enorm veel energie. Omdat de concentratie na een
bepaalde tijd van inspanning minder wordt, hebben de kinderen in alle groepen tijdens de
ochtendschooltijd één kwartier pauze. Tijdens dit speelkwartier is er tijd voor sociale contacten,
lichamelijke ontlading en het nuttigen van hun ‘hapje’.
De kinderen in de kleutergroepen eten en drinken in de klassen, de kinderen van de groepen 3 en 4
drinken binnen en eten hun ‘hapje’ buiten op en de leerlingen uit de hogere groepen eten en drinken
buiten. Dit alles vindt binnen het kwartier van de pauze plaats.
De voorkeur voor een tussendoortje gaat uit naar groente of fruit.
• Appel
• Plakjes komkommer
• Peer
• (Snack)tomaatjes
• Sinaasappel (bijv. in 4 stukken)
• (Snack)paprika
• Mandarijntjes
• Wortels
• Kiwi (bijv. uitlepelen)
• Rauwe bloemkool
• Druiven
• Rauwkostsalade
• Meloen
•
Enz.
• Banaan
• Enz.
Daarnaast zijn de volgende gezonde tussendoortjes ook toegestaan:
• gedroogd fruit,
• een rijstwafel (eventueel met iets er op (geen chocola),
• een boterham,
• een cracker
• bakje yoghurt bijv. met fruit of muesli
• krentenbolletje/mueslibolletje
• een Sultana
• een soepstengel
• een eierkoek
Voor het drinken gaat de voorkeur uit naar water of zuivel. Wij stimuleren het water drinken op
school.
Lunch
Vanaf het schooljaar 2017-2018 gaan de kinderen niet meer tussen de middag naar huis, maar eten
in de klas met de leerkracht. Op De Hobbitstee is ons streven om zo gezond mogelijk te lunchen. Wat
dat precies inhoudt zal voor iedereen verschillend zijn, maar we hebben wel een aantal richtlijnen
opgesteld.
We drinken zoveel mogelijk water of zuivel. Er wordt géén prik gedronken
op school.
Het drinken wordt meegenomen in bekers. De bekers worden verzameld
en geplaatst in de koelkast.
De lunch komt naar school in een broodtrommel.
Verpakkingsmateriaal wordt vermeden. Geen pakjes drinken, geen losse
zakjes.
Wij stimuleren een gezonde lunch, zoals (volkoren) bruine boterhammen, yoghurt/kwark met muesli
of een salade.
Wij gaan ervan uit dat ouders zelf kunnen inschatten of de lunch van hun kind aansluit bij de
Gezonde School die wij als de Hobbitstee willen zijn.
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Trakteren
Wie jarig is trakteert! Dat mag ook, want jarig zijn is feest! Maar wij vragen u wel om de traktaties
klein te houden en er een verantwoorde traktatie van te maken. Wij zien gelukkig al steeds vaker dat
kinderen voor gezonde traktaties kiezen.
Enkele suggesties voor gezonde traktaties:
- groente en fruit in een leuk jasje.
- kleine porties van producten, die niet te veel calorieën bevatten, zoals rozijnendoosje, een bakje
popcorn, soepstengel, koekjes
- fruitijsjes etc.
Meer suggesties vindt u in de traktatieklapper die is samengesteld door de leerlingenraad.
Daarnaast willen wij u vragen om rekening te houden met allergieën, (geloofs)overtuigingen en
diëten van klasgenoten.
Mocht u twijfelen over de traktatie (gezond genoeg, allergieën enz.), kunt u contact opnemen met de
leerkracht.
Niet toegestane traktaties (chips, snoep, cake)worden pas om 14.00u uitgedeeld, zodat ze meteen
mee naar huis kunnen. Deze traktaties worden NIET op school opgegeten. U kunt dan als ouder zelf
bepalen wat u met deze traktatie doet.
De kinderen gaan de klassen rond volgens afspraak met een verjaardagskaart, waar de leerkrachten
hun felicitatie opschrijven. Ze nemen voor de andere leerkrachten géén traktatie mee. De eigen
leerkracht kan eenzelfde traktatie ontvangen als de kinderen.
Dit beleid geldt ook voor de verjaardagen van leerkrachten.
In de klas vindt u een map met voorbeeldtraktaties. U kunt hier ideeën uit opdoen.
Handhaving beleid
Als je ervoor wilt zorgen dat het beleid wat je bedacht hebt, ook uitgevoerd wordt, is communicatie
heel belangrijk. Dit beleid is besproken met het ouderpanel, de leerlingenraad en de MR. Zij hebben
opmerkingen kunnen maken welke zijn meegenomen in het beleid.
Vervolgens zijn alle ouders geïnformeerd middels een informatieavond en de nieuwsbrief.
Hoe zorgen we ervoor dat het beleid gehandhaafd blijft?
• We stimuleren gezond eten en drinken.
• Wij zullen ouders persoonlijk aanspreken bij ongezonde traktaties, pauzehap of
lunchtrommels (mondeling of telefonisch).
• Niet toegestane traktaties mogen wel uitgedeeld worden, maar worden niet op school
opgegeten. Ze gaan in de tas mee naar huis.
• 6 x per jaar wordt er aandacht besteed aan het beleid in de Hobbitkrant of op het
ouderportaal. Daarnaast komt het terug op de informatieavond aan het begin van het
schooljaar.
• 6 x per jaar lekkere, gezonde traktaties van kinderen in de Hobbitkrant.
• Het beleid wordt met nieuwe ouders besproken.
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4.9

Bewegen op school

Naast het aanbod lichamelijke opvoeding, vindt het
team van de Hobbitstee het erg belangrijk om te
bewegen tijdens en tussen de lessen. Immers, het
is wetenschappelijk bewezen dat je door bewegen,
beter leert! Samen met de vakleerkracht gym
hebben we meerdere momenten ingepland om
tussentijds te bewegen. Voor de pauzemomenten
heeft de vakleerkracht gym beweegspelletjes
beschreven waar de kinderen gebruik van kunnen
maken tijdens de pauze. Daarnaast zijn er
materialen aangeschaft waar de kinderen gebruik
van kunnen maken.
Het team maakt daarnaast gebruik van
zogenaamde Energizers tijdens en tussen de lessen
door zodat de kinderen meer bewegen. Naast input van de vakleerkracht, wordt er ook gebruik
gemaakt van de input van het internet.
Tot slot wordt er maandelijks een naschoolse beweegactiviteit georganiseerd door de vakleerkracht.
De kinderen kunnen zich hiervoor inschrijven.
4.10

Naschoolse activiteiten voor kinderen

Er zijn diverse sporttoernooien en sportactiviteiten waaraan wij gedurende het schooljaar
deelnemen:
• Door verschillende verenigingen worden toernooitjes georganiseerd waarbij de leerlingen onder
de naam van de school aan kunnen meedoen. Denk hierbij aan voetballen, ‘marathon lopen’,
schaatsen en zwemmen.
• De avondvierdaagse.
• Naschoolse beweegactiviteit, 1 x per maand. Dit wordt georganiseerd door de vakleerkracht
gym.
4.11

Computeronderwijs en 21-eeuwse vaardigheden

Het computeronderwijs neemt een belangrijke plaats in binnen het onderwijs op de Hobbitstee.
In alle groepen zijn chromebooks terug te vinden. Ook wordt er gewerkt met tablets in de lagere
groepen. De kinderen werken met programma’s die aansluiten bij het onderwijs in de groep
waardoor kinderen extra kunnen oefenen of juist meer uitdaging kunnen krijgen. Vanaf groep 4
worden de kinderen vertrouwd gemaakt met de computer (aan/uitzetten, hanteren van de muis, het
werken met software van Kleuterplein), wat in de hogere groepen wordt uitgebreid met
programma’s als Word, PowerPoint en het zoeken en vinden van informatie op het internet via een
zoekmachine.
Op de Hobbitstee wordt een leerlijn digitale basisvaardigheden ingezet om de kinderen hierin te
scholen.
Deze ICT-vaardigheden zijn een onderdeel van de 21-eeuwse vaardigheden.

27

Deze vaardigheden hebben de kinderen nodig om later goed te kunnen functioneren in de
maatschappij. Een aantal van deze vaardigheden, zoals creatief denken, problemen oplossen en
samenwerken, vallen onder onderzoekend en ontwerpend leren. Deze manier van werken komt
terug bij het werken met Blink geïntegreerd en bij Techniek.
Een andere belangrijke vaardigheid is de media wijsheid. Vanaf groep 6 maken we hierover afspraken
en leren we omgaan met hetgeen er gebeurt op social media. Zo doen we mee aan de week van de
media wijsheid en halen de kinderen het diploma veilig internet.
4.12

Huiswerk

In de groepen 7 en 8 krijgen de kinderen in toenemende mate te maken met huiswerk. U moet
denken aan werkwoordspelling, begrijpend lezen, rekensommen en leren voor de toetsen. In het
begin van het schooljaar krijgen de ouders te horen wat van het kind in de thuissituatie wordt
verwacht. Het doel van het huiswerk:
• Vergroten van de zelfstandigheid van de kinderen
• Vergroten van de effectieve leertijd
• Een voorbereiding op het voortgezet onderwijs
• Vergroten van de betrokkenheid van de ouders bij de school en hun kind.
In de overige groepen komt huiswerk incidenteel voor en dan alleen in de vorm van extra oefenstof
op een leergebied waar een kind op dat moment problemen ervaart. Over deze vorm van huiswerk
vindt altijd overleg met de ouders plaats.
4.13

Actief burgerschap en sociale integratie

Binnen het onderwijs wordt gericht aandacht besteed aan het feit dat leerlingen opgroeien in een
pluriforme samenleving. Als school zorgen wij ervoor dat kinderen kennis hebben van de politieke,
sociale, culturele milieu en economische aspecten van actief burgerschap. o.a. door kennis te maken
met verschillende culturen en achtergronden en te leren hiermee om te gaan. Maar ook door het
uitleggen van actuele gebeurtenissen die in het jeugdjournaal gezien worden. Daarnaast stimuleren
we een goede maatschappelijke houding waarin ook aandacht is voor een gezonde leefomgeving.
In het onderwijs wordt hieraan invulling gegeven, met name tijdens wereldoriëntatie, de
verkeerslessen, sociale redzaamheid en bevorderen van gezond gedrag en levensbeschouwelijke
vorming.
➔ Zie ook Bijlage 5 ‘Actief Burgerschap en sociale integratie op SALTO-school de Hobbitstee.
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5.

DE ZORG VOOR KINDEREN

5.1

Toelatingsbeleid nieuwe leerlingen

Voordat u uw kind op onze school aanmeldt, kunt u zich eerst
oriënteren op het onderwijs van onze school. Dit kan door een
informatief gesprek met de directeur, waarna u de informatiemap
ontvangt.
Plaatsing op onze school is mogelijk voor kinderen vanaf 4 t/m 12
jaar. In principe zijn alle kinderen vanaf vier jaar welkom. Aangezien
wij niet verzekerd zijn als een kind nog geen 4 jaar is, kunnen wij
kinderen niet eerder toelaten.
Indien sprake is van zorg, bijv. een fysieke en/of mentale handicap, zal in overleg met de ouders
bekeken worden of onze school over de mogelijkheden beschikt om het kind met succes het
onderwijs te laten volgen.
Wanneer u uw kind heeft aangemeld voor de Hobbitstee, heeft de school 6 weken de tijd om te
onderzoeken of onze school over de mogelijkheden beschikt om uw kind te kunnen bieden wat het
nodig heeft. U krijgt binnen 6 weken van ons bericht of uw kind wordt ingeschreven.
Na inschrijving kunnen kinderen die nog geen 4 jaar zijn, 5 dagdelen ter kennismaking naar school
komen: de groepsleerkracht neemt hiervoor 2 maanden voor uw kind 4 jaar wordt, contact met u op.
De groepsleerkracht maakt dan gelijk een afspraak voor een huisbezoek waarin hij/zij u informeert
over de gang van zaken in de groep. Natuurlijk bent u ook van harte welkom als u een kijkje in de
groep wilt nemen!
Kleuters worden in principe het hele jaar toegelaten. De laatste 4 weken van het schooljaar wordt
plaatsing echter sterk afgeraden vanwege de vele activiteiten die dan plaatsvinden. De ervaring leert
dat het voor beginnende leerlingen moeilijk wordt zich op dat moment thuis te voelen in de groep.
Een kind moet zindelijk zijn als het start in de kleutergroep.
Zodra er sprake is van aanmelding van een inmiddels leerplichtig kind, dat op een andere school
ingeschreven is, gelden er wat extra afspraken.
• Na het informatieve gesprek zal de directie nog niet over gaan tot inschrijving. De directie vraagt
eerst of er al een gesprek is geweest met de directeur van de school waar het kind vandaan
komt. Zo niet, dan zal de directie u vragen dit eerst te doen.
• Na dit gesprek nemen de intern begeleiders van de school met elkaar contact op. Hierbij wordt
het onderwijskundig rapport van het kind doorgesproken. Als ook de intern begeleider en de
directeur van de nieuwe school ‘groen licht’ hebben gegeven, wordt overgegaan tot inschrijving
van de leerling.
• Het kan mogelijk zijn dat de groepsleerkrachten van beide scholen met elkaar contact opnemen
om het kind door te spreken en informatie toe te sturen.
• Voordat we tot aanname overgaan, bekijken we ook de groep waarin uw kind geplaatst moet
worden. Hierbij wordt de groepsgrootte, de aanwezigheid van zorgleerlingen en het karakter van
de groep bekeken.
Hierna kan uw kind geplaatst worden in de groep waar het thuishoort. Zo spoedig mogelijk na
binnenkomst van uw kind probeert de leerkracht een goed beeld te krijgen van de sociaalemotionele ontwikkeling en de leerprestaties van uw kind. Dit wordt vergeleken met de gegevens
van de school waar uw kind eerder vertoefd heeft. Zo kunnen we eventuele problemen bij uw kind
snel en doelmatig oplossen. Na 6 weken op school krijgt u een gesprek met de leerkracht. In dit
gesprek gaat het over het welbevinden van uw kind op school en kijken we of de aanpak die op
school gehanteerd wordt, goed past bij uw kind. Elk schooljaar komt dit gesprek terug, 6 weken na de
start van het schooljaar.
Het komt voor dat er voor een bepaalde groep een dusdanig groot aantal leerlingen wordt
aangemeld, dat er een capaciteitsprobleem ontstaat. Ook is het mogelijk dat in een groep het aantal
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kinderen met speciale begeleidingsbehoeften dusdanig groot is, dat door de komst van een nieuwe
leerling het evenwicht in die groep verstoord wordt. In beide gevallen wordt dan, na overleg met het
bevoegd gezag (Het College van Bestuur), een leerlingenstop gehanteerd.
5.2

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school

De registratiewijze van vorderingen van leerlingen
Niet alleen de cognitieve scores van een kind zijn voor ons belangrijk; ieder kind wordt gezien in zijn
totale ontwikkeling.
Als onderdeel van het handelingsgericht werken worden door de leerkrachten groepsoverzichten
ingevuld. Op dit overzicht wordt van ieder kind alle kind- en omgevingskenmerken genoteerd die
voor het kind stimulerend, dan wel belemmerend kunnen zijn. Deze worden jaarlijks besproken
tijdens de kennismakingsgesprekken.
Jaarlijks worden alle kinderen, op vastliggende momenten, getoetst met behulp van het Cito-LOVS
(Cito Leerling- en Onderwijs Volg Systeem). Dit zijn landelijk genormeerde methodeonafhankelijke
toetsen. Hierdoor krijgen wij een goed beeld van de ontwikkelingen op individueel-, groeps-, en
schoolniveau. De verkregen toets resultaten worden vergeleken met resultaten van leeftijdgenoten
op landelijk niveau. Aan de hand van deze analyse worden korte actiepunten voor de komende
periode genoteerd in ons Groep in Beeldformulier. De uitwerking van deze actiepunten is terug te
vinden in het weekrooster van de leerkrachten.
De gegevens van deze toetsen, de dagelijkse
bevindingen, de methodegebonden toetsen, de
observatiemomenten en de gesprekken met de
ouders leiden tot een helder beeld van de
ontwikkeling van uw kind. De gegevens van alle
meetinstrumenten vormen samen de beoordelingen
die u op het rapport terug kunt vinden.
2 keer per jaar worden de ontwikkelingen van alle
kinderen besproken met de intern begeleider, waarna
de doelen worden geëvalueerd en nieuwe doelen
worden opgesteld.
Het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen
In de groepen 1 en 2 wordt het instrument KIJK gebruikt. KIJK beoordeelt alle facetten van de gehele
ontwikkeling van een kleuter, waaronder uiteraard ook de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Op de Hobbitstee wordt in de groepen 3 t/m 8 ZIEN! gehanteerd, een instrument om de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen systematisch in kaart te brengen. Wij hebben voor ZIEN!
gekozen omdat deze zich onderscheidt van andere, soortgelijke signaleringsinstrumenten, door op
basis van orthopedagogische logica de invoerde gegevens te analyseren. Daardoor kan ZIEN! aan een
ingevulde vragenlijst uitspraken verbinden die helpen om het gedrag van het kind of van de groep te
begrijpen. Vanaf groep 5 vullen ook de leerlingen de vragenlijst in.
Het signaleringsinstrument ZIEN is gekoppeld aan de methode Goed Gedaan! Deze methode leert de
kinderen sociale vaardigheden. Als de leerkracht vanuit ZIEN een signaal krijgt van de hele groep, dan
kan een les nogmaals of eerder worden aangeboden die aan dit signaal gekoppeld is.
Vroeg- en Voorschoolse Educatie
We werken nauw samen met Korein. We overleggen over leerlingen en bespreken samen welk
aanbod het best passend is voor leerlingen met een VVE-indicatie. Zij krijgen op de vroegschool (de
peuterspeelzaal) als op de voorschool (de kleuterklas extra aandacht voor hun ontwikkeling. Dit kan
betrekking hebben op het ontwikkelen van de Nederlandse taal, wat voornamelijk in de klas gebeurt
en soms in kleine groepjes buiten de klas. Hiervoor is een taalbeleidsplan geschreven.
Het kan ook betrekking hebben op hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Dan kijkt ook de intern
begeleider mee.
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Motorische Remedial Teacher
Op motorisch gebied wordt een signalering gedaan als er vermoed wordt dat de leerling een
achterstand aan het oplopen is, door na toestemming van ouders een OMT (onderwijsgeschikte
motorische test) af te nemen bij het kind. Wanneer het nodig is, kan het kind doorverwezen worden
naar bijv. logopedie of fysiotherapie. Juf Marjolein is onze motorisch Remedial Teacher (MRT).
School Video Interactie Begeleiding
School Video Interactie Begeleiding (SVIB) is een van de begeleidingsmethodieken die binnen SALTO
gehanteerd wordt om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. Op onze
school wordt het middel voornamelijk ingezet om de leerkrachten te ondersteunen bij hun
onderwijstaak. De methodiek wordt zowel ingezet bij vragen rondom leerlingenzorg, als bij vragen
rondom onderwijsvernieuwing. Aan het stafbureau van SALTO is een gespecialiseerde School Video
Interactie Begeleider (SVIB-er) verbonden die korte video opnames maakt in de klas en dit vervolgens
met de leerkracht bespreekt. Net zoals dit bij andere begeleidingsfunctionarissen het geval is,
hanteert de SVIB-er een beroepscode, waarin onder andere staat dat de gemaakte opnames niet
voor andere doeleinden gebruikt worden. Zo blijven de videobeelden die in de klas gemaakt worden,
onder het beheer van de SVIB-er en worden ze niet, zonder haar/zijn uitdrukkelijke toestemming en
die van de betrokken leerkracht, aan andere leerkrachten vertoond. Indien de methodiek wordt
ingezet bij specifieke begeleidingsvragen van een of meer leerlingen, dan worden de
ouders/verzorgers hiervan in kennis gesteld en om toestemming gevraagd.
De intern begeleider van school, Anouk Tervooren, is geschoold in het coachen met camera. Zij
maakt opnames in de klas welke zij met leerkrachten bespreekt om kinderen beter te kunnen
begeleiden. Dit is altijd in overleg met de ouders.
Dyslexie
De school draagt zorg voor een adequate aanpak bij problemen in de ontwikkeling van het lezen,
volgens het “protocol dyslexie” van het Expertisecentrum Nederlands.
Indien het vermoeden bestaat dat een kind dyslectisch is, kunnen de ouders bij een zorgaanbieder
een onderzoek aanvragen. De school maakt vervolgens een zorgdossier aan. Wanneer een kind aan
bepaalde eisen voldoet kan dit onderzoek vergoed worden. Informatie hierover kunt u op school, bij
de intern begeleider opvragen.
Vastleggen van de ontwikkeling
Alle belangrijke gegevens betreffende uw kind worden door de
leerkracht, volgens schoolafspraken, vastgelegd in het speciaal
daarvoor bestemde computerprogramma ParnasSys, in het
groepsoverzicht, in de leerlingenmap en/of in de leerlingdossiers.
Andere gegevens van uw kind, zoals door u beschreven op het
inschrijfformulier of verteld tijdens het intakegesprek, worden ook
bewaard in het leerlingdossier, dat alleen met een wachtwoord
geopend kan worden en alleen bereikbaar is voor leerkrachten, de
intern begeleider en directie. De privacygevoelige gegevens over
leerlingen en ouders die we op papier aangereikt krijgen, worden
bewaard in een gesloten dossierkast die ook alleen voor de
teamleden toegankelijk is.
Deze gegevens kunt u als ouder natuurlijk, na afspraak, altijd
inzien.
Aan het einde van ieder schooljaar worden de leerling- en groepsgegevens doorgegeven en
besproken met de groepsleerkracht van de volgende groep.
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Verhuizing of overplaatsing
Indien een leerling gaat verhuizen of overgeplaatst wordt, krijgen we te maken met een wettelijke
regelgeving: u dient uw kind eerst bij een andere school aan te melden. Een kopie van de inschrijving
op de nieuwe school wordt naar onze school gestuurd, waarna wij uw kind op onze school
uitschrijven. Een kopie van de uitschrijving wordt verstuurd naar de ontvangende school en naar de
leerplichtambtenaar. Hierna is de inschrijving pas rechtsgeldig.
Om de voortgang voor uw kind zo goed mogelijk te laten verlopen, wordt door ons een
onderwijskundig verslag ingevuld voor de nieuwe school. U heeft het recht om dit onderwijskundig
verslag in te zien.
Het dossier van een schoolverlater wordt door ons 2 jaar bewaard, waarna het vernietigd wordt. Het
dossier van een leerling die verwezen is naar het SBO, wordt 3 jaar bewaard, waarna het vernietigd
wordt.
5.3

Oudergesprekken over de ontwikkeling van uw kind.

Alle ouders en kinderen worden 3 weken na de start van het schooljaar uitgenodigd voor een
kennismakingsgesprek. De inhoud van dit gesprek gaat over het welbevinden van het kind op school.
Zowel de leerkracht als de ouders/verzorgers vertellen over het kind. Daarnaast mag ook het kind
zelf vertellen hoe het gaat op school. Zo zorgen we voor een goede start van het schooljaar.
In dit gesprek worden voor de rest van het schooljaar de gesprekken vastgelegd, naar gelang de
behoefte van de ouder/verzorger óf van de school. Het gesprek kan telefonisch, via email of
mondeling zijn. Een schoolafspraak is dat ouders/verzorgers van zorgleerlingen elke 6 weken worden
gesproken (telefonisch of mondeling).
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 ontvangen twee keer per jaar een rapport. Er wordt niet alleen
aandacht besteed aan de leerprestaties van uw kind, ook de werkhouding en het gedrag, de inzet en
de vorderingen worden door de leerkracht toegelicht.
Omdat in de groepen 7 en 8 de advisering voor het vervolgonderwijs een belangrijke plaats inneemt,
wordt in deze groepen op de rapporten aandacht besteed aan een aantal belangrijke
leervoorwaarden. Na het 2e rapport in groep 6 krijgt uw kind een voorzichtige richting, zodat u in
groep 7 al kunt gaan kijken bij scholen voor het VO. Na het 2e rapport in groep 7 krijgt uw kind een
voorlopig advies. Dit is vaak een dakpan-advies, bijv. HAVO/VWO. In januari in groep 8 volgen de
adviesgesprekken waarbij uw kind het definitieve advies krijgt. (vervolgonderwijs ➔ zie ook punt
5.7)
Alle leerkrachten staan open voor uw opmerkingen en vragen. Wij vragen u hiervoor een afspraak te
maken, zodat de leerkracht voldoende tijd kan uittrekken om rustig met u te praten. Indien de
leerkracht iets belangrijks met u wil bespreken, zal deze contact met u opnemen.
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Een kijkje in het werk van uw kind.
Om ouders een indruk te geven hoe hun kind werkt, wordt u in de gelegenheid gesteld om zijn/haar
schoolwerk te bekijken. Op de dagen waarop de rapportgesprekken plaatsvinden, ligt al het
verwerkingsmateriaal van uw kind(eren) voor u klaar. Natuurlijk kunt u na schooltijd in de klas het
werk van uw kind bekijken. Een begeleidend schrijven bij het schoolwerk is als bijlage aan deze
schoolgids toegevoegd. ➔ Zie bijlage 6
Ook hier geldt dat alle leerkrachten open staan voor uw opmerkingen en vragen. Wij vragen u ook
hier een afspraak te maken, zodat de leerkracht voldoende tijd kan uittrekken om rustig met u te
praten.
5.4

Consultatieve Leerling Bespreking (CLB)

3 x per jaar hebben de leerkrachten de mogelijkheid om een zorgleerling te bespreken met een
externe orthopedagoog. De leerling is dan al besproken bij de intervisie in een
bouwvergadering/gesprek met de intern begeleider. De leerkracht gaat met de adviezen van de
orthopedagoog in overleg met de intern begeleider aan de slag. U wordt als ouder door de intern
begeleider of de leerkracht gevraagd toestemming te geven om uw kind te bespreken in het CLB. U
krijgt na afloop terugkoppeling over wat er is besproken en voor welke aanpak er is gekozen.
5.5

Groot Zorgoverleg

4 Keer per jaar komen alle externe instanties betrokken bij school (de generalist van WIJ-Eindhoven,
GGD, Lumens, Zuidzorg en de BSO) en de intern begeleider en de directeur bij elkaar om de
zorgleerlingen door te spreken. Dit is altijd na toestemming van de ouders/verzorgers. Op deze
manier kan er snel geacteerd worden bij zorgen over leerlingen en zijn de lijntjes kort.
Naast dit Groot Zorgoverleg heeft de school nog meer contacten met de omgeving. Te denken valt
aan:
• scholen in de nabije omgeving
• SALTO-scholen
• peuterspeelzalen
• de scholen voor speciaal basisonderwijs
• het vervolgonderwijs
• de inspectie
• de wijkagent
• de GGD
• het GGZe
• Wij-Eindhoven
• Veilig Thuis
• de logopedisten
• de Hogeschool Eindhoven en Hogeschool de Kempel (PABO)
• de openbare bibliotheek
• jeugdwerk Dynamo
• Jongerencentrum ‘t Slot
• de Verkeersgroep
Bovenstaande is slechts een kleine opsomming van onze vele externe contacten die van belang zijn
voor ons onderwijs. Deze samenwerking hebben wij opgenomen in onze zorgstructuur. Deze is op te
vragen bij de directie.
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5.6

Passend onderwijs

Alle speciale en reguliere basisscholen uit Eindhoven, Best en Son & Breugel horen bij het
samenwerkingsverband Eindhoven e.o., zie www.po-eindhoven.nl. De gezamenlijke opdracht is om
aan alle kinderen uit deze gebieden op de voor hen meest passende plaats onderwijs te bieden. Het
liefst zo thuisnabij mogelijk.
Als u uw kind schriftelijk aanmeldt op de school, onderzoeken wij of onze school de meest passende
onderwijsplek is voor uw kind. Dat doen wij door met u te praten over de kenmerken en de
behoeften van uw kind. Ook vragen wij informatie op bij de kinderopvang of bij de huidige school
waar uw kind op zit.
Vanaf het moment dat uw kind op school zit, zijn wij ervoor verantwoordelijk om het onderwijs
zoveel als mogelijk aan te laten sluiten bij de onderwijsbehoeften van uw kind. Dat doen wij vanuit
een stevige basisondersteuning. Enkele kinderen hebben behoefte aan meer ondersteuning. Onze
school biedt de volgende extra ondersteuning:
• Sociaal-emotioneel: de training Rots en Water
• Aansluiten bij de onderwijsbehoeften door differentiatie
• Aanbod voor meer- en hoogbegaafden: Plusklas
• Aanbod voor NT2 leerlingen in groep 1-2
• BOUW en Letterster: leespreventie
Het hele schoolondersteuningsprofiel staat op de website van onze school.
Soms blijkt dat de school niet aan de onderwijsbehoeften van een kind kan voldoen. In dit geval gaan
we met de verzorgers/ouders het gesprek aan. Samen met u onderzoeken we welke school beter bij
uw kind aansluit. Daarbij kijken we niet alleen naar speciale (basis)scholen, maar ook naar de
mogelijkheden van andere basisscholen. Tijdens de zoektocht naar de meest passende school
kunnen we advies vragen aan externen zoals de SALTO-expertisedienst of de coördinator passend
onderwijs van SALTO. U kan zelf ook advies vragen aan de coördinator passend onderwijs van SALTO.
De coördinator passend onderwijs is te bereiken via de contactgegevens van SALTO.
Als een kind overstapt naar een school voor speciaal (basis)onderwijs wordt een vaste procedure
gevolgd. Alle stappen die hiervoor noodzakelijk zijn, bespreken wij met u, zodat de overstap naar de
speciale school zo soepel mogelijk gaat. Vorig schooljaar zijn 2 leerlingen van onze school
overgestapt naar het speciaal (basis)onderwijs.

Extra ondersteuning
Er wordt naar gestreefd om de extra ondersteuning binnen de eigen groep en tijdens de normale
schooluren te laten plaatsvinden. Dit vraagt om een goede onderwijs- en klassenorganisatie.
Indien de speciale begeleiding te complex of ingrijpend is, wordt door de onderwijsassistent of de
ambulante leerkracht onder schooltijd buiten de groep hulp geboden. Dit gebeurt individueel maar
ook in groepjes.
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Indien gewenst wordt ook hulp en ondersteuning gevraagd van buitenaf. Zo kan een medewerker
van de Expertisedienst van SALTO (dit zijn mensen met verschillende expertises zoals logopedie,
orthopedagoog of coach), tijdelijk hulp bieden om plaatsing op een school voor speciaal onderwijs te
voorkomen.
Doubleren/versnellen
Wij proberen op onze school het zittenblijven zoveel mogelijk voorkomen. Toch kan het voorkomen
dat, op basis van de sociaal-emotionele ontwikkeling en/of leerprestaties, het wenselijk is dat een
kind een leerjaar doubleert. Ons advies zal tijdig aan de ouders bekend worden gemaakt.
Het overslaan van een groep kan ook voorkomen: er moeten duidelijke redenen aan ten grondslag
liggen.
Voor de groepen 1,2 en 3 is een protocol ‘kleuterverlenging’ opgesteld. Hierin staan de criteria voor
nog een jaar mogen kleuteren, beschreven. Het protocol is in te zien bij de directie.
We bespreken het versnellen, doubleren of een kleuterverlenging ruim op tijd met de ouders. We
nodigen de ouders uit om mee te denken hierover. We zijn immers allebei deskundig als het over uw
kind gaat! Uiteindelijk neemt de school de beslissing.
Op onze school is oog voor kinderen die meer dan gemiddeld kunnen presteren. Hiervoor is een
speciaal beleidsplan geschreven. In een zo vroeg mogelijk stadium proberen we dit te onderkennen,
waarbij de ervaring en visie van de ouders worden meegenomen. Er zijn speciale materialen en
methodes voor deze groep kinderen.
5.7

De begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs

De POVO-procedure (Primair Onderwijs - Voortgezet Onderwijs) is een onderdeel van het
leerlingvolgsysteem en heeft tot doel hulp te bieden bij het zoeken naar de vorm van voortgezet
onderwijs die het beste bij het kind past. De verkregen gegevens dienen als toetssteen van de door
de leerkrachten van de groepen 6 t/m 8 vastgelegde voorlopige schoolvervolgadviezen.
De werkwijze van de POVO-procedure komt hierop neer:
Groep 6:
• Afname van de M- en E-CITO
• In juni volgt een gesprek, a.d.h.v het rapport en de CITO-uitslagen vanaf groep 3, waarbij de
leerkracht vertelt op welk niveau (vmbo, vmbo-t/havo, havo/vwo) uw kind scoort en aan welke
uitstroomrichting gedacht kan worden.
Groep 7 (vervolg op groep 6):
• In het begin van het schooljaar geeft de leerkracht aan de ouders van groep 7 en 8 informatie
over de stappen die worden gezet om in groep 8 tot een verantwoorde schoolkeuze te komen.
• Afname van de M- en E-CITO
• In juni krijgt u voor uw kind een voorlopig schooladvies.
Groep 8 (vervolg op groep 7):
• In het begin van het schooljaar geeft de leerkracht aan de ouders van groep 7 en 8 informatie
over de stappen die worden gezet om in groep 8 tot een verantwoorde schoolkeuze te komen.
• In november wordt de laatste reguliere CITO-toets afgenomen.
• In januari volgen de definitieve adviesgesprekken.
• In april wordt de Eindtoets afgenomen: een onderzoek naar de leerresultaten ten aanzien van
rekenen, taal en informatieverwerking, waarbij vergelijking met school- en landelijke resultaten
mogelijk is. Het resultaat van deze toets is later bekend dan het definitieve advies. Na de afname
wordt gekeken of het advies nog naar boven bijgesteld dient te worden. Het advies kan niet naar
beneden bijgesteld worden.
De voorlopige adviezen en de definitieve adviezen worden bepaald door de leerkrachten van de
bovenbouw, de IB en directie. Naast de toetsuitslagen zijn werkhouding, concentratie en
zelfstandigheid zeer belangrijke factoren bij het bepalen van het advies.
Uiterlijk januari, voorafgaand aan de open dagen van het voortgezet onderwijs, wordt aan de ouders
van groep 8 het schoolvervolgadvies medegedeeld. De leerkracht van groep 8 stelt voor ieder kind
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een begeleidingsformulier op dat bestemd is voor het voortgezet onderwijs. Indien noodzakelijk
neemt hij/zij contact op met de brugklascoördinator van de betreffende school.
Ook in het nieuwe schooljaar is er contact met het voortgezet onderwijs: wij ontvangen de
rapportages van onze ex-leerlingen en er worden gesprekken gevoerd met de brugklasdocenten.
Iedere ouder heeft de eindverantwoordelijkheid met betrekking tot de schoolkeuze en de
schoolrichting van het kind.
De verkregen POVO-resultaten worden tevens gehanteerd om de kwaliteit van het onderwijs op de
Hobbitstee te toetsen.
5.8
Langdurig zieke leerlingen of regelmatig door ziekte
afwezig
Als uw kind ziek is, dient u dat zo spoedig mogelijk te melden bij
de leerkracht. Als blijkt dat uw kind door een ernstige ziekte
voor een langere tijd niet naar school kan komen, is het van
belang dat u dat aan de leerkracht kenbaar maakt. De
leerkracht kan dan samen met u bekijken hoe we het onderwijs
aan uw kind kunnen voorzetten. Hierbij kunnen we gebruik
maken van de deskundigheid van een consulent
‘onderwijsondersteuning zieke leerlingen’ van de
onderwijsbegeleidingsdienst of van het ziekenhuis. Datzelfde
geldt ook voor de situatie dat uw kind in het ziekenhuis moet
blijven. Hierdoor wordt voorkomen dat een leerling die ziek is
achteropraakt waarbij, in het ergste geval, zelfs sprake zou
kunnen zijn van doubleren.
Het is niet alleen onze wettelijke plicht om voor elke leerling,
ook als hij/zij ziek is, te zorgen voor goed onderwijs. Wij vinden
het minstens zo belangrijk dat een zieke leerling van onze
school een goed contact heeft en houdt met de klasgenootjes
en de leerkracht. Zeker voor een leerling die voor een langere
tijd door ziekte niet op school kan komen, moet weten en
ervaren dat hij/zij ook dan meetelt en erbij hoort.
Als u meer wilt weten over onderwijs aan zieke leerlingen dan kunt u op school informatie vragen of
op de website van Ziezon, het landelijk netwerk van ziek zijn & onderwijs. www.ziezon.nl
5.9

Leerplicht

Naast afwezig zijn door ziekte, kan uw kind ook door een andere reden afwezig zijn, bijvoorbeeld
voor een doktersbezoek. Dit soort afwezigheid is geoorloofd, mits u het aan ons doorgeeft.
Het kan ook zijn dat uw kind ongeoorloofd (zonder toestemming) afwezig is. U heeft als ouder niet
aan de school doorgegeven dat uw kind afwezig is en school kan u ook niet bereiken.
Ook te laat komen is ongeoorloofd afwezig zijn.
Hier is samen met de leerplichtambtenaar een protocol voor opgesteld.
Na 3 keer te laat komen, melden wij dit bij u als ouder.
Na 6 keer te laat komen, krijgt u een brief mee.
Na 9 keer te laat komen nodigen wij u uit voor een gesprek op school om te kijken of wij als school
iets kunnen betekenen.
Na 12 keer te laat komen, melden wij dit bij de leerplichtambtenaar. Hij zal u als ouder dan
uitnodigen voor een gesprek.
Daarnaast zijn wij als school verplicht om het ongeoorloofd verzuim van in totaal 16 uur in 4 weken
te melden bij de leerplichtambtenaar. Hier tellen de minuten te laat ook in mee.
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6.

De leerkrachten

6.1

Wijze van vervanging bij ziekte, BAPO, studieverlof, scholing

Bij ziekte wordt zo snel mogelijk getracht een vervanger te vinden. Ondanks een gericht
vervangingsbeleid is het vinden van vervanging, door het tekort aan onderwijskrachten, moeilijk.
Indien er voor 1 of 2 dagen geen vervanging te vinden is, treedt het ‘noodplan’ in werking, waarbij
elke situatie apart wordt beoordeeld over de te nemen stappen:
• Ambulante medewerkers (directeur, IB, bouwleider, plusklasleerkracht) worden ingezet om
de groep les te geven.
• De betreffende groep wordt over de andere groepen verdeeld. Iedere groep heeft een
werkpakket; de kinderen kunnen deze opdrachten zelfstandig verwerken.
• In het uiterste geval zijn wij genoodzaakt u te vragen de kinderen thuis te houden. U zult
begrijpen dat wij deze stap zullen proberen te vermijden.

Indien een leerkracht voor langere tijd afwezig is, zullen er de volgende opties bekeken worden:
- Parttimers uitbreiden in uren, zodat zij de groep kunnen opvangen.
- Onderwijsassistent uitbreiden in uren. Zij kunnen lesgeven in groep 1 en 2, zodat de leerkracht van
groep 1 en 2 (wanneer nodig) kan doorschuiven naar de groep met de zieke leerkracht.
- Bij aanwezigheid van LIO-stagiaire deze de eigen groep alleen laten draaien, de eigen leerkracht
vervangt de zieke leerkracht.
- 4 daagse schoolweek per bouw ( groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8), zodat elke groep 1 dag minder
naar school gaat en de ‘lasten’ verdeeld worden.
De leerkrachten die gebruik maken van de BAPO-regeling worden ook door een vaste
collega/invalkracht vervangen.
Het komt voor dat een collega afwezig is door studieverlof of deskundigheidsbevordering.
In deze situatie wordt tijdig voor vervanging gezorgd.
6.2

De begeleiding en inzet van studenten van de PABO

Ieder jaar lopen een of meerdere studenten stage op onze school. Gedurende deze stage brengen zij
de geleerde theorie in praktijk, waarbij docenten van de PABO en de groepsleerkracht voor de
begeleiding zorgen. De eindverantwoordelijkheid blijft bij de (groeps)leerkracht.
Studenten die in het laatste jaar van hun opleiding zitten, sluiten de studie tot leerkracht
basisonderwijs af met een Lio-stage (Leraar In Opleiding). Deze laatste fase omvat een jaar waarbij de
student (steeds) meer zelfstandigheid krijgt in het lesgeven, met alle bijkomstigheden daarbij.
De leerkracht (van de groep) blijft ook hier eindverantwoordelijk.
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6.3

De begeleiding en inzet van studenten onderwijsassistent(e)

Het kan voorkomen dat er een of meerdere studenten stage lopen als onderwijsassistent. Deze zijn
voornamelijk in de lagere groepen te vinden. Een onderwijsassistent ondersteunt de leerkracht
tijdens het werken en kan met kleine groepjes kinderen bezig zijn. De docenten van het ROC en de
groepsleerkracht zorgen voor de begeleiding. De eindverantwoordelijkheid blijft bij de
groepsleerkracht.
6.4

Scholing van leraren

Er worden hoge eisen gesteld aan de professionalisering van de
leerkrachten. Deskundigheidsbevordering neemt op onze school
dan ook een belangrijke plaats in: teamscholing, cursussen,
workshops, literatuur, studiebijeenkomsten, studiedagen,
bezoeken aan andere scholen zijn elementen van scholing.
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7.

DE OUDERS

7.1

Het belang van de betrokkenheid van ouders

Met een groot verantwoordelijkheidsbesef werken wij aan de ontwikkeling van uw kind. Wij
waarderen het vertrouwen dat u in ons heeft gesteld door uw kind bij ons in te schrijven, maar
stellen met nadruk dat wij alleen samen met u uw kind willen opvoeden. Wij gaan ervan uit dat u uw
kind het beste kent, en wij hebben uw informatie en hulp nodig. Wij vragen u daarom ook om actief
interesse in het onderwijs en de school van uw kind te tonen. Via de informatieavonden en
ouder/rapportgesprekken blijft u op de hoogte van de groep en de ontwikkelingen van uw kind. Ook
kunt u de thema-avond bezoeken of de Hobbittheaters en tentoonstellingen op school.
Voor ouders die iets willen doen op school, is er alle ruimte. U kunt zich als lid van de
medezeggenschapsraad of een van de vele commissies aanmelden. Of u kunt op vaste momenten
ondersteuning aan kinderen bieden bij o.a. de organisatie en begeleiding van excursies en
evenementen of groepsouder zijn. → zie ook hoofdstuk 7.5, 7.6 en 9.
Bij onderwijsondersteunende activiteiten ontvangt u uitleg en instructie van de leerkrachten over de
opdrachten. Natuurlijk is er ook ruimte voor uw ideeën en suggesties. We stellen het op prijs als u uw
jongere, niet-schoolgaande kind tijdens de ouderhulp niet mee naar school neemt.
Bij de groepsleerkracht of directeur kunt u terecht als u vragen of opmerkingen heeft met betrekking
tot de (onderwijs)ondersteunende activiteiten.

7.2

Informatievoorziening aan (gescheiden) ouders over het onderwijs en de school

Om goed samen te werken en het beste te doen voor uw kind, is het delen van informatie belangrijk.
De school informeert u daarom over zaken, zoals: rapporten, nieuwsbrieven, voortgangsrapportages,
de schoolgids, ouderavonden en verzoeken om toestemming voor gegevensuitwisseling, onderzoek
of begeleiding. Wij verwachten van u dat u ons tijdig en naar waarheid informeert over belangrijke
ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op uw kind. Ook wijzigingen van adresgegevens en/of
telefoonnummers horen we graag op tijd van u.
In geval van echtscheiding informeert u de school over wie het ouderlijk gezag heeft. U geeft de
school een kopie van documenten van de rechtbank, waarin dit staat aangegeven. De school
informeert gescheiden ouders zo veel als mogelijk gezamenlijk en op een gelijk tijdstip. Heeft u alleen
het ouderlijk gezag over uw kind? Dan informeren wij alleen u. Wij verwachten dat de ouder met
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ouderlijk gezag de informatie van de school doorgeeft aan de ouder die niet met het ouderlijk gezag
belast is. In geval van voogdijschap vindt de informatieverstrekking aan de gezinsvoogd op dezelfde
manier plaats als aan ouders met ouderlijk gezag.
Als een ouder zonder ouderlijk gezag informatie van de school wil over de ontwikkeling van zijn/haar
kind, kan dit aangeven worden bij de directeur. De directeur bepaalt of en welke informatie gegeven
wordt.
Aan externe partijen geven we informatie door als u hiervoor toestemming geeft of als het een
noodzakelijk belang van uw kind is. Bij deze gesprekken vinden we het fijn als u er zelf ook bij bent.
Meer informatie vindt u in het SALTO-protocol ‘Informatieverstrekking aan (gescheiden) ouders’.
Deze vindt u op de website van SALTO (https://www.salto-eindhoven.nl/nl/ouders/regelingen).
De volgende communicatiemiddelen gebruiken we op de Hobbitstee:
• Het schoolplan waarin het vierjarig beleid van de school beschreven staat (ter inzage op school)
• De open dag
• De (groeps)informatieavond in het begin van het schooljaar
• De hobbitkrant (maandelijks) per mail
• De schoolkalender (jaarlijks via de email en op de website)
• Een thema-avond met een opvoedkundig of onderwijskundig onderwerp
• De informatie die ‘vers van de pers’ per mail of in papieren vorm of via het ouderportaal komt
• Kennismakingsgesprekken, 2 weken na de start van het schooljaar
• Rapport-/oudergesprekken
U kunt natuurlijk altijd een afspraak maken voor een gesprek.
7.3

Inspraak: Medezeggenschapsraad

Aan onze school is een Medezeggenschapsraad verbonden die rechtstreeks door en uit de
geledingen (ouders en leerkrachten) wordt gekozen. De MR bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten en
heeft instemmings- en/of adviesbevoegdheid. De MR heeft een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester. De andere leden zijn zgn. actieve leden. → Zie bijlage 2. De zittingsperiode is
minimaal 3 jaar en men vergadert 6 keer per jaar en indien nodig vaker. Er worden beslissingen
genomen over belangrijke zaken als het schoolplan, het personeelsbeleid, de onderwijsinhoudelijk
ontwikkeling, het vakantierooster, de aankoop van nieuwe methodes, financiën, etc.
In een jaarverslag wordt beschreven welke werkzaamheden de MR in het afgelopen jaar heeft
verricht. De directeur is, op uitnodiging van de MR, namens het bevoegd gezag aanwezig.
De vergaderingen zijn openbaar en de verslagen ter inzage. Per vergadering komt er een kort verslag
op de website.
Het bestuur van SALTO laat zich op vele zaken adviseren door de GMR (gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad van de SALTO-scholen).
7.4

Ouderbijdrage

Ouders verzorgen samen met het team een aantal activiteiten voor de kinderen. Voor deze
activiteiten is geld nodig. Om alles goed te laten verlopen, wordt er aan alle ouders een vrijwillige
bijdrage gevraagd. Leerlingen worden niet uitgesloten als de vrijwillige ouderbijdrage niet is betaald.
Het geld wordt o.a. gebruikt voor de sinterklaasviering, de kerstviering, carnaval,
toneelvoorstellingen en nog veel meer!
De vrijwillige ouderbijdrage wordt, indien nodig, jaarlijks herzien tijdens de jaarvergadering van de
Medezeggenschapsraad. Voor schooljaar 2022-2023 is deze vastgesteld op €25,00 per kind per jaar.
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Als uw kind instroomt tussen 1 januari en 31 mei, zal het de helft (€12,50) betalen. Stroomt uw kind
nog later in, wordt er geen schoolgeld gevraagd.
Wilt u dit bedrag meteen overmaken als u uw kind heeft aangemeld of in het begin van het
schooljaar: u vergeet het dan zeker niet!

7.5

Commissies

Op de Hobbitstee zijn een aantal commissies werkzaam. In deze commissies organiseren ouders en
teamleden jaarlijks diverse activiteiten. Omdat de bezetting per jaar kan wisselen, kunt u bij de
directeur de naam van de contactpersoon opvragen of uw vraag/ opmerking per e-mail verzenden.

Activiteitencommissie
De activiteitencommissie is één van grootste commissies van de Hobbitstee en bestaat uit een groep
enthousiaste ouders en docenten. De commissie is onderverdeeld in groepen waarbij iedere groep
een eigen activiteit organiseert, welke betaald worden van de vrijwillige ouderbijdrage.
Zij organiseren bijvoorbeeld:
• Sinterklaasviering
• Kerstviering
• Carnaval op school
• Voeltgoedmarkt
• Sponsorloop
Voor informatie kunt u terecht bij de directeur of e-mail: achobbitstee@gmail.com
Daarnaast werken zij ook aan de naamsbekendheid van de Hobbitstee en organiseren zij activiteiten
die opengesteld zijn voor de hele buurt.
Sportcommissie
De sportcommissie heeft als doel het (mede)organiseren van sportactiviteiten die niet vallen binnen
de reguliere sportactiviteiten zoals gymnastiekles.
Het gaat hierbij onder andere om:
•
•
•
•
•
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De City-run. Een hardloopevenement voor scholen en verenigingen dat is gekoppeld aan de
Eindhovense marathon
De sportdag van de Hobbitstee
Schoolzwemkampioenschappen
Schoolschaatsen
De maandelijkse naschoolse beweegactiviteit

Voor informatie kunt u terecht bij de directeur of e-mail: info@bs-hobbitstee.nl
Naast zitting in een van deze commissies zijn wij natuurlijk heel blij met alle ouderhulp die er wordt
aangeboden voor groepsactiviteiten die georganiseerd worden!
7.6

Groepsouder

Iedere groepsleerkracht van onze school heeft graag een groepsouder.
Deze groepsouders:
• organiseren ouderhulp bij activiteiten op school en/of vervoer bij
groepsbezoeken buiten school;
• helpen materialen te verzamelen die bij thema’s/activiteiten binnen de
groepen gevraagd worden;
• kopen materialen in voor groepsactiviteiten;
De groepsouder is dus niet direct betrokken bij de organisatie en heeft een
voornamelijk coördinerende, voor de leerkracht ondersteunende taak.
We streven naar 2 groepsouders i.v.m. continuïteit bij ziekte of
afwezigheid.
Door groepsouder te zijn, staat u dicht bij de groep waarin uw kind verblijft!
7.7

Het Hobbittheater

Op de Hobbitstee vindt 4 keer per jaar het Hobbittheater plaats waarbij u als ouder van harte
welkom bent. Het Hobbittheater is per bouw georganiseerd en gekoppeld aan een thema/project. Er
komen verschillende vormen van theater aan bod, o.a. zang, dans en toneel. Het Hobbittheater vindt
plaats in de aula van de school. De data staan op de jaarkalender en worden vermeld in de
Hobbitkrant.
Tevens zijn er op de Hobbitstee feestactiviteiten die alleen met de kinderen gevierd worden. Dit
betreft de viering van Sinterklaas, Kerstmis en carnaval. Door ruimtegebrek is het voor u niet
mogelijk hierbij aanwezig te zijn.
7.8

Buitenschoolse opvang (BSO)

De kinderen kunnen gebruik maken van de BSO-faciliteiten van Korein op de Hobbitstee of zij
worden door de medewerkers van de buitenschoolse opvang bij de Hobbitstee opgehaald en naar
een andere BSO-locatie gebracht.
De BSO-medewerkers zorgen samen met de leerkrachten voor een probleemloze overgang van
school naar buitenschoolse opvang.
www.koreinkinderplein.nl
7.9

Schoolverzekering

SALTO heeft een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering. Hierdoor zijn alle betrokkenen
(leerlingen, personeel, vrijwilligers) tijdens schoolactiviteiten verzekerd. Wel raden we u aan om zelf
een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, want u bent zelf aansprakelijk voor schade die uw
kind op school veroorzaakt.
De schadeverzekering van SALTO wordt pas aangesproken als uw eigen verzekering geen dekking
biedt én de schade is gekomen door de schuld van de school. Een voorbeeld waarbij de verzekering
de schade niet uitkeert, is wanneer tijdens de gymles of het buitenspelen de bril van uw kind kapot is
gegaan.
Heeft u vragen over de verzekeringen van de school of over schade? Ga dan het gesprek aan met de
directeur.
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Ongevallen
Helaas komt het voor dat er op school ongelukjes gebeuren. Indien nodig wordt een van de
leerkrachten die in het bezit is van het BHV-certificaat, te hulp geroepen. Bij een wat groter ongeluk
wordt de huisarts geraadpleegd of gaat het kind naar het ziekenhuis. We waarschuwen altijd de
ouders, zodat in ieder geval een van hen aanwezig kan zijn bij de medische behandeling.
Van belang is dat wij de juiste telefoonnummers hebben. Houd daarom uw gegevens in het
Ouderportaal up-to-date.
BHV-ers op de Hobbitstee:
Narayan Vogel (Hoofd BHV)
Cor Groen
Linda Peters
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8.

REGELING SCHOOL- EN VAKANTIETIJDEN

8.1

Schooltijden

De schooltijden van de Hobbitstee zijn voor alle groepen als volgt:
Maandag t/m vrijdag: 8.30 – 14.15.
De kinderen eten om 12.00u met de leerkracht op school, waarna ze onder supervisie van de
leerkrachten 30 minuten buitenspelen.
De ochtendpauze is van 10.15-10.30u voor de onderbouw en 10.30-10.45u voor de bovenbouw.
In bijlage 4 treft u een verantwoording aan van de verplichte onderwijstijden. De wet schrijft voor
dat de leerlingen minimaal 7520 uur les in de basisschoolperiode krijgen. Elk schooljaar worden in
alle groepen 940 uur lesgegeven.

8.2

Verlof buiten de reguliere vakanties.

Als u verlof buiten de schoolvakantie wilt, vraagt u dit aan bij de directeur van de school. U levert
minimaal 1 week voor de aanvang van het verlof het verlofformulier in. Deze kunt u opvragen bij de
leerkracht of conciërge en is terug te vinden op het ouderportaal.
Er zijn verschillende redenen waarvoor u verlof buiten de schoolvakanties kan aanvragen:
1. Religieuze verplichtingen;
2. Huwelijken, verhuizingen, jubilea of uitvaarten;
3. Medische omstandigheden;
4. Toptalenten sport en cultuur;
5. Extra vakantieverlof.
In de verlofaanvraag geeft u aan waarvoor en hoe lang u verlof wilt. Als u documenten heeft om uw
verlofaanvraag te onderbouwen, voegt u een kopie toe aan de aanvraag. Denk daarbij aan
trouwkaarten, een verklaring van een jeugdarts, enz. De directeur van de school bepaalt of uw
verlofaanvraag toegekend of geweigerd wordt.
Toptalenten sport en cultuur
Op hoog niveau presteren als toptalent op het gebied van sport of cultuur, valt soms moeilijk te
combineren met school. Als uw kind een status heeft gekregen bij de sportbond of NOC*NSF of op
cultureel niveau op het hoogste niveau presteert, kunt u voor maximaal 10 dagen verlof aanvragen
bij de directeur van de school. Een aanvraag voor meer dan 10 dagen dient u in bij de
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leerplichtambtenaar. Deze is te bereiken op het telefoonnummer 14040 of per mail
leerplichtplus@eindhoven.nl.
In de aanvraag toont u de noodzaak aan van het verlof en geeft u de momenten en/of data van
afwezigheid aan. U levert daarbij ook documenten aan, zoals inschrijving voor evenementen,
statusverklaring, etc. ter onderbouwing van uw aanvraag.
In alle gevallen stelt de school, in overleg met ouders en/of leerling, een inhaalprogramma op. Daarin
staat hoe uw kind de lesstof van de gemiste lessen inhaalt. Het verleende verlof kan ingetrokken
worden als de schoolprestaties van het kind achteruitgaan of wanneer er op sociaal-emotioneel
gebied problemen ontstaan.
Vakantieverlof
Als u vanwege het werk alleen buiten de schoolvakanties, vakantie kan opnemen, is het mogelijk om
voor uw kind vakantieverlof aan te vragen. Bij het indienen van de aanvraag voegt u een verklaring
toe, waaruit de noodzaak van het vakantieverlof blijkt. De school kan maximaal eenmaal per jaar 10
dagen verlof verlenen. Let daarbij op dat de school voor de eerste twee lesweken van het schooljaar
geen verlof verleent.
Regels in geval van schoolverzuim: leerplicht
Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig. Vanaf het moment van inschrijving gaat u akkoord met de
leerplicht en is het de bedoeling dat u hiernaar handelt vanaf het moment dat uw kind naar
schoolgaat, dus ook bij 4 jaar.
De directeur neemt contact op met de leerplichtambtenaar als geconstateerd wordt dat er sprake is
van onterecht of niet aangevraagd schoolverzuim. In gezamenlijk overleg bekijkt de
leerplichtambtenaar welke stappen ondernomen moeten worden.
Ziekmelding
Wanneer uw kind ziek is, dient u als ouder/verzorger dit te melden voor 08.30 uur schriftelijk via het
ouderportaal, mondeling of telefonisch (2511441) doorgeven. Wij zien liever geen ziekmeldingen via
een broer(tje) of zus(je). Als uw kind ten gevolge van ziekte of verwonding aan bepaalde activiteiten
niet mag meedoen, geeft u dan a.u.b. een briefje mee voor de leerkracht.
Remedial teaching buiten school, maar onder schooltijd
Als u, in een uitzonderlijk geval, overweegt om individuele hulp voor uw kind te regelen buiten de
school om, maar wel onder schooltijd, dient u vooraf verlof aan te vragen bij de directeur. Die zal op
inhoudelijke gronden vaststellen of er vrijstelling verleend kan worden voor het niet bijwonen van
bepaalde onderwijsactiviteiten en de duur van de vrijstelling.

8.3

Vakantietijden /studiedagen

Er zijn jaarlijks een aantal vrije dagen voor de
kinderen. Dit kan zijn door een vakantiedag dan
wel een studiedag. Het volledige overzicht kunt
u vinden in bijlage 4.

8.4

Gymtijden

Er wordt op maandag en donderdag gegymd.
De vakleerkracht gym, Marjolein Swanenberg,
geeft de gymlessen.
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Maandag
8.30 – 9.15
9.15– 10.00
10.45 – 11.45
13.00 – 14.00

8.5

Groep 1/2A
Groep 1/2B
Groep 4
Groep 3

Donderdag
8.45 – 9.45
9.45 – 10.45
10.45 – 11.45
13.00 – 14.00

Groep 8
Groep 7
Groep 6
Groep 5

Een rookvrijke school

De Hobbitstee is een rookvrije school; er mag binnen het gehele schoolgebouw én buiten op de
speelplaats dan ook niet gerookt worden. Het ingestelde rookverbod geldt ook tijdens vergaderingen
en andere schoolactiviteiten die buiten de schooltijden plaatsvinden. Op naar een rookvrije
generatie!
8.6

Ontruimingsplan

Op school is een ontruimingsplan aanwezig. Dit ligt ter inzage bij de directeur en conciërge.
Twee keer per jaar wordt een ontruiming van de gehele school geoefend. Hierbij gaat het
brandalarm af. De kinderen gaan daarop, ordelijk en volgens de gemaakte afspraken, naar buiten en
stellen zich, per groep, op de speelplaats van buurschool De Springplank op.
Na de oefening wordt een korte evaluatie gehouden.
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9.

BIJZONDERE ACTIVITEITEN

a) Schoolkamp
Elk jaar gaat groep 8 aan het begin van het schooljaar op schoolkamp. Dit kamp wordt samen met
ouders van leerlingen van groep 8 georganiseerd. Voor het schoolkamp wordt een eigen bijdrage van
de ouders gevraagd.
b) Schoolreisjes
Ieder jaar gaan de kinderen van saltoschool de Hobbitstee op schoolreis. Er is een verdeling gemaakt
in een reis voor de groepen 1 en 2, een reis voor de groepen 3 en 4 en een reis voor de groepen 5
t/m 7. De kleutergroepen hebben als ‘vaste stek’ “Camping De Paal”. De locatie voor de overige
groepen is elk jaar anders.
Ook voor deze activiteiten wordt een eigen bijdrage van de ouders gevraagd.
c) Sport
SALTO-school de Hobbitstee maakt elk jaar gebruik van een sportaanbod. Daarnaast biedt de school
elke maand een naschoolse beweegactiviteit aan.
Bovendien is de sportdag op de Hobbitstee een jaarlijks terugkerend evenement. Niet alleen de
kinderen, maar ook leerkrachten en vele meehelpende ouders bewegen én genieten op deze dag.
d) Cityrun
Elk jaar doet SALTO-school de Hobbitstee mee aan de Cityrun. Onder deskundige leiding wordt
vooraf getraind.
e) Wedstrijden Schoolzwemmen
Er zijn elk jaar veel kinderen die zich inschrijven voor de wedstrijden schoolzwemmen. Op een aantal
woensdagmiddagen wordt er eerst getraind. Op de laatste woensdag vindt de finale plaats. Een hele
happening waar veel scholen uit Eindhoven elkaar ontmoeten in het Pieter van den Hoogeband
zwembad!
f) Verjaardagen van kinderen →zie bijlage 11
De ouders van de kleuters mogen, als zij dat willen, aanwezig zijn bij de verjaardagsviering van hun
kind(eren) in de klas.
g) Sinterklaasviering
Ieder jaar komt de Goedheilig man onze school bezoeken. Voor de onderbouw groepen (1 t/m 4) is
dit een gezamenlijke aangelegenheid. De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 helpen de Sint: zij
verzorgen voor elkaar leuke surprises met prachtige gedichten.
Bij de Sinterklaasviering van de groepen 1 t/m 4 zijn, door ruimtegebrek, geen ouders aanwezig. Aan
het einde van de dag komen Sinterklaas en zijn Pieten ook in de groepen 5 t/m 8 op bezoek.
h) Eindejaarsdiner
Volgens traditie wordt op de donderdag voorafgaand aan de kerstvakantie op de Hobbitstee
gezamenlijk gegeten. Overdag richten alle kinderen hun lokaal feestelijk in, hebben de kinderen van
de onderbouw een leuk circuit, bereiden de kinderen van de bovenbouw hun eindejaarsdiner. Dit
alles met hulp en ondersteuning van de ouders van de activiteitencommissie en incidentele
hulpouders.
i) Carnaval
Samen met de leerkrachten maken de ouders van de Activiteiten Commissie een plan voor deze dag.
Elk jaar wordt de viering van dit feest anders en op zeer originele wijze georganiseerd.
j) Hobbittheater en tentoonstellingen
Binnen alle groepen wordt op de Hobbitstee met thema’s/projecten gewerkt. 4 keer per jaar laten de
kinderen tijdens het Hobbittheater aan de ouders zien waarmee ze bezig zijn geweest.
Minimaal 1 keer per jaar is er een gezamenlijke tentoonstelling. 1 daarvan heeft als onderwerp ‘de
Kinderboekenweek’.
k) VOELTGOED markt en sponsorloop
Sinds jaren houden de kinderen van SALTO-school de Hobbitstee ieder jaar een sponsorloop voor een
goed doel. Ieder jaar wordt daarbij ook een VOELTGOEDmarkt georganiseerd.
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10.

DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS IN DE SCHOOL

In ons schoolplan 2021-2024 staan de onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen en verbetertrajecten
voor de komende schooljaren vastgelegd. Deze worden vertaald in jaarplannen. In dit hoofdstuk
wordt een samenvatting gegeven van de ontwikkelingen van dat jaar.
De ambities voor de komende 4 jaar zijn:
1. Kernwaarden van ons handelen – Hobbit 8.0 (Toekomstgericht leren en ontwikkelen)
a. We blijven de coöperatieve werkvormen en de 21 eeuwse vaardigheden ontwikkelen: bij onszelf
én bij de leerlingen. Zo geven we handen en voeten aan de 4 kernwaarden van ons handelen.
b. Onze ontwikkeling doen we door scholing, door klassenbezoeken en door intervisie. Reflectie op
je eigen handelen en accountable zijn is hierbij een voorwaarde.
c. De ontwikkeling van de leerlingen krijgt vorm door de werkvormen (zowel coöperatief als 21 EV)
als doel (inoefening) en als middel in te zetten.
2. Ouderbetrokkenheid (Actief leiderschap, ontwikkelen van een internationale leer- en
leefgemeenschap)
a. Eén plus één is samen: Samen met de ouder zorgen voor een goed beeld van de
onderwijsbehoeften van de kinderen. Dit doen we door een warme overdracht te realiseren met
KO of PO, mondeling en schriftelijk. Alleen dan kunnen we beslissen of de Hobbitstee de juiste
plek is voor het kind.
b. De ouderbetrokkenheid van bestaande ouders verhogen door gebruik te maken van hun
hulpaanbod en door verschillende ouderactiviteiten te organiseren waarbij ook ingestoken wordt
op de culturele diversiteit van onze ouderpopulatie. Activiteiten omtrent de culturele diversiteit
van onze leerlingen vinden ook in de klas plaats, georganiseerd met ouders.
c. Ouders zijn onze partners: we zijn gelijkwaardig, we zijn samen verantwoordelijk voor de
ontwikkeling van de kinderen en we zijn verantwoordelijk voor elkaar.
3. Kwaliteit van ons onderwijs (Leren voor het leven, ontwikkelen van een internationale
leer- en leefgemeenschap)
a. We hebben zicht op en sluiten aan bij de onderwijsbehoeften van de kinderen. Dit doen we door
(diagnostische) gesprekken met kinderen te voeren, door te observeren en analyseren, door
kennis te nemen van de informatie van ouders en het KO of PO. Zodoende kunnen de kinderen
ontwikkelen op hun niveau en op het voor hen hoogst haalbare niveau de school verlaten.
b. Door aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van onze kinderen en het feit dat de populatie
verandert (meer anderstalige en taalarme kinderen), zullen we ons onderwijs anders moeten
vormgeven. De twee focuspunten zijn onderwijs aan anderstalige kinderen en Begrijpend lezen.
c. Deze kwaliteitsslag slaan we door scholing te volgen op deze twee focuspunten en door het
vormgeven, implementeren, uitvoeren en borgen van beleid op onderwijs aan anderstalige
kinderen en rekenen. Zo kunnen we preventief handelen.
4. Sociaal emotionele en maatschappelijke ontwikkeling van leerlingen (Samen duurzaam
ontwikkelen en veranderen)
a. Het welbevinden en de daarbij horende sociaal-emotionele ontwikkeling staat altijd
voorop. Samen met de ouders zorgen we er voor dat een kind zich fijn voelt.
b. Deze ontwikkeling vormen en vergroten we door Rots en Water lessen en daarnaast
maken we kinderen verantwoordelijk voor het omgaan met elkaar.
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c. We hebben aandacht voor de Global goals. De eerste waar we aandacht aan schenken en
opgenomen wordt in ons curriculum is goal 4: kwaliteitsonderwijs: burgerschap en
internationalisering komen hierbij aan de orde. Daarnaast zijn er meerdere goals waar
we geheel of gedeeltelijk opnemen in ons curriculum.
https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-4-goed-onderwijs/
5. PR en communicatie
a. We zetten PR middelen in met als doel onszelf te profileren en bekend te worden bij nieuwe
ouders.
b. Hiervoor kiezen we het juiste social media kanaal.
c. We hebben verschillende ambassadeurs die voor mond op mond reclame zorgen: ouders én
kinderen.
Voor komend schooljaar 2022 - 2023 staan de volgende onderwerpen centraal:
• Internationalisering: Een stevig aanbod voor kinderen met Nederlands als tweede taal.
Daarnaast het organiseren van culturele activiteiten die passen bij de Taalvriendelijke school.
• Begrijpend lezen: Er wordt een intensief traject gestart middels kennis verwerven, delen en
coaching op de werkvloer om het onderwijs voor begrijpend lezen te verbeteren.
• Rekenen: Afgelopen schooljaar hebben we een intensief verbetertraject gelopen. Dit
schooljaar zal de borging centraal staan.
• 21-eeuwse vaardigheden: Samen met de i-coach heeft het team van de Hobbitstee een start
gemaakt met het aanleren van de 21-eeuwse vaardigheden aan de leerlingen van de
Hobbitstee. Een methode van wereldoriëntatie waarbij onderzoekend leren centraal staat, is
daarbij een handige leidraad. Hier wordt in het komende schooljaar een definitieve keuze
gemaakt zodat deze de komende schoolplanperiode goed kan worden geïmplementeerd en
geborgd.
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Bijlagen
BIJLAGE 1:

Namen teamleden

U wordt dringend verzocht alleen in uiterste noodzaak privé te bellen!
Teamleden
Directeur

Leerkrachten
Caroline van der
Heijden
Corinne Rombouts
(dinsdag)
Corinne Rombouts
(maandag)
Peggy Krupers

Groep 1/2A

Angela Jansen

Groep 5

Groep 1/2A

Richard van der
Schoot
Cor Groen

Groep 6

Suzan Leenders
Daisy van den
Meijdenberg (vrijdag)
Linda Goudsmits
(onderwijsassistent,
Di, woe, do, vrij)

Groep 8

Groep 1/2B
Groep 1/2B

Annelise van
Santvoort

Groep 3

Floor Veraart

Groep 4

IB
Anouk Tervooren
Onderwijsassistent
Wil Bogerd
Rots en Water trainer
Anouk Tervooren
Narayan Vogel
Daisy van den Meijdenberg
Peggy Krupers
Gymleerkracht
Marjolein Swanenberg
Muziekleerkracht
Joke van Loon
Administratief Medewerkster (MOA)
Joke Berendsen
Conciërge
Narayan Vogel
Vertrouwenspersonen (040-2511441)
Anouk Tervooren
Daisy van den Meijdenberg
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Groep 7

BIJLAGE 2:

Samenstelling Medezeggenschapsraad

Voorzitter
Carla Rossieau

(ouder)

Leden
Joris Pappers
Jos Houbraken
Daisy van den Meijdenberg
Angela Jansen
Susan van Gennip

(ouder)
(ouder)
(leerkracht)
(leerkracht)
(leerkracht)

Penningmeester oudergelden
Joke Berendsen
U kunt de MR bereiken door ze persoonlijk aan te spreken op het schoolplein of ze een email te
sturen: MR@bs-hobbitstee.nl
Elk jaar vragen wij ouders om een vrijwillige ouderbijdrage. Deze wordt besteed aan feesten zoals
Sinterklaas, kerst, de laatste schooldag en de VoeltGoedMarkt. De krenten in de pap dus! Het zou fijn
zijn als u ook dit jaar weer de ouderbijdrage betaalt!
De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 25,00 per schooljaar, leerlingen die tussen 1 januari en 31 mei
van het betreffende schooljaar starten betalen € 12,50.
De vrijwillige ouderbijdrage kunt u op de volgende wijze voldoen;
• Per bank:
ING rekeningnummer NL22 INGB 0006.8845.87
t.n.v. OR SALTO-school De Hobbitstee,
omschrijving: ouderbijdrage (jaar) en naam kind(eren)
• Contant: Voor diegenen die dat wensen is de mogelijkheid aanwezig om de bijdrage contant
te voldoen door een enveloppe voorzien van de naam van uw kind(eren) en de vermelding
‘ouderbijdrage (jaar)’ met het geld af te geven bij de schoolleiding of de administratief
medewerkster.
De eerste brief met verzoek tot vrijwillige ouderbijdrage zal eind september bij u in de email komen.
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BIJLAGE 3:

Externe personen en organisaties

SALTO
Odysseuslaan 2
5631 JM Eindhoven.
Telefoon: 040 - 2606710
Rijksinspecteur
De inspecteur houdt namens het Ministerie van Onderwijs toezicht op het basisonderwijs.
e-mail: info@winsp.nl
website: www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:
meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief)
Consulent Leerlingenzorg
Frans van der Schans is psycholoog/orthopedagoog bij SALTO.
Odysseuslaan 2
5631 JM Eindhoven.
Telefoon: : 040 - 2606710
Jeugdarts GGD Brabant-Zuidoost / logopedie
Jeugdgezondheidszorg,
Stadhuisplein 2
Postbus 8684
5605 KR Eindhoven.
Telefoon: 088 0031100 (algemeen)
www.ggdbzo.nl
Veilig Thuis (advies en meldpunt kindermishandeling en huiselijk geweld)
Telefoon: 0800-2000
www.vooreenveiligthuis.nl
Veilig Thuis Midden-Brabant
Spoorlaan 448
Postbus 16
5000 AA Tilburg
www.veiligthuismiddenbrabant.nl
info@veiligthuismiddenbrabant.nl
voor professionals: 013-7516789
WIJ Eindhoven
Mijke Kanters
Postbus 90150
5600RB Eindhoven
0611875595
mijkekanters@wijeindhoven.nl
Peuterspeelzalen
Peuterplaza “Genderbeemd”
Aldendriel 38A
5653 LX Eindhoven
Telefoon: 040- 257390
Peuterplaza ”Genderdal”
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Mendelssohnlaan 217
5653 BB Eindhoven.
Telefoon: 040- 2570424
Peuterplaza “Hanevoet”
Keverberg 5
5655 BA Eindhoven.
Telefoon: 040- 2517091
BSO
Korein Kinderplein
Mendelshohnlaan
5653 BC Eindhoven
Telefoon: 040-2573636
Overige namen en adressen
Vereniging Openbaar Onderwijs (V.O.O.)
Postbus 10241,
1301 AE Almere
Telefoon: 036 - 5331500
Openbare bibliotheek
Emmasingel 22,
5611 AZ Eindhoven
Telefoon: 040- 2604260
Politiebureau Gestel: buurtbrigadier H. de Leeuw
Aalsterweg 290,
5644 RK Eindhoven
Telefoon: 040- 2330500
Landelijke Klachten Commissie (LKC)
Planerbaan 15
3447 GN Woerden
Postbus 162
3440 Woerden
Telefoon: 0348-405245
website: www.lgc-lkc.nl
E-mail: info-lgc-lkc@vosabb.nl
WSNS
Odysseuslaan 2
5631 JM Eindhoven
Tel: 040-2968787
E-mail: info@wsns-eindhoven.nl
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BIJLAGE 4:

Verantwoording voor de verplichte onderwijstijd, vakanties en vrije dagen

Urenberekening 2022-2023
Groep 1 t/m 8
Aantal uren per week
25
Aantal weken
52
1 september
5
Totaal
1305 uur
Lesuren

940 uur

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Junivakantie
Zomervakantie
Totaal

25
50
25
5
50
10
5
25
150
345 uur

24-10-2022 t/m 28-10-2022
26-12-2022 t/m 6-1-2023
20-2-2023 t/m 24-2-2023
10-4-2023
24-4-2023 t/m 5-5-2023
18-6-2023 en 19-6-2023
29-6-2023
12-6-2023 t/m 16-6-2023
17-07-2023 t/m 28-08-2023

21-10-2022
30-1-2023
17-2-2023 vanaf 12u
7-4-2023
21-4-2023 vanaf 12 u

Voor
leerlingen vrij

4 lesvrije dagen

20

2022-2023

940 lesuren + 345 vakantie-uren + 20 lesvrije uren = 1305 uur
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BIJLAGE 5:

Actief Burgerschap en Internationalisering op de Hobbitstee

1. Inleiding
In 2005 heeft de Tweede kamer een wet aangenomen die scholen verplicht aandacht te besteden
aan actief burgerschap en sociale integratie. Burgerschapsvorming brengt jonge burgers (want dat
zijn leerlingen immers) de basiskennis, vaardigheden en houding bij die nodig zijn om een actieve rol
te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving.
Burgerschap is niet bedoeld om brave burgers voort te brengen. Democratisch burgerschap geeft
recht op een afwijkende mening. De school kan burgerschapsvorming niet alleen ontwikkelen. Dit
doen we samen met onze partners en bondgenoten, ouders, de omgeving van de school en de
zorginstellingen.
De afgelopen jaren is het onderwerp internationalisering steeds belangrijker geworden binnen onze
samenleving. Internationalisering past bij Burgerschap en zal geïntegreerd worden aangeboden aan
de leerlingen van de Hobbitstee.
2. Begripsinhoud
A. Actief burgerschap
Actief burgerschap is de bereidheid en het vermogen van leerlingen/jonge burgers om deel uit te
maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Dit kun je ordenen in 3
domeinen:
1. Democratie
Bij het begrip democratie gaat het om het politieke systeem om tot een evenwichtige
machtsverdeling te komen (zie vakken als geschiedenis en staatsinrichting) en ook om de
democratische houding als fundamentele houding/als levenswijze te leren. Dit vraagt om constante
aandacht en onderhoud omdat niemand wordt geboren met een democratisch gen (Micha de
Winter, 2006). Binnen de leerlingenzorg, de aandacht voor de sociaal emotionele problematieken en
vakken als Nederlandse taal en wereldoriëntatie wordt aandacht besteed aan de democratische
levenshouding. De onderwijsinspectie noemt in dit verband de volgende basiswaarden van onze
democratische rechtstaat:
vrijheid van meningsuiting – gelijkwaardigheid - begrip voor allen – verdraagzaamheid – autonomie afwijzen van onverdraagzaamheid - afwijzen van discriminatie
Deze basiswaarden zijn eenvoudig te koppelen aan de kernwaarden van SALTO.
Kernpunten zijn in dit verband:
- Respect en acceptatie: door/van elkaar en de omgeving, zodat we in een veilige omgeving
talenten kunnen ontwikkelen en elkaar het beste kunnen geven.
- Solidariteit (gelijkwaardigheid, begrip, verdraagzaamheid en afwijzen discriminatie)
- Maatschappelijke betrokkenheid (allen)
- Op ontwikkeling gericht (vrijheid en autonomie)
2. Participatie
Bij het begrip participatie gaat het om deel uit maken en een actieve bijdrage leveren aan de
gemeenschap/samenleving.
3. Identiteit
Bij het begrip identiteit gaat het er om dat we in een open en democratische samenleving een sterk
beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid. We verwachten dat de leerlingen de regie nemen
over hun eigen identiteitsontwikkeling in wisselwerking met de omgeving. Kinderen leren stap voor
stap hun eigen maatstaven en richtlijnen te ontwikkelen en om hiervoor verantwoordelijk te worden.
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B. Internationalisering
Vanuit de SALTO-kernwaarden (toegankelijk, talentvol en toekomstgericht) en gezien de
ontwikkelingen in zowel onze Eindhovense als de globale maatschappij; geeft SALTO
internationalisering een prominente plek binnen het beleid waarbij we er vanuit gaan dat iedere
leerling, zowel Nederlands als internationaal, het onderwijs verdient dat bij zijn onderwijsbehoeften
aansluit en dat iedere leerling onze scholen internationaal competent moet kunnen verlaten.
Binnen internationalisering onderscheiden we zeven domeinen:
■ vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto)
■ NT2-onderwijs
■ internationaal georiënteerde leerinhouden en wereldburgerschap
■ uitwisseling over de grens, zowel met leerlingen als met leerkrachten
3. Ruimte en verantwoording
Actief burgerschap en internationalisering raken de visie op onderwijs en maatschappij van scholen.
SALTO-scholen krijgen de ruimte om de eigen uitgangspunten, visie en missie centraal te stellen
binnen de door het bestuur geformuleerde beleidskaders en van daaruit invulling te geven aan de
wettelijke taak. Daartegenover staat dat de scholen verantwoording moeten afleggen. De wettelijke
verankering van burgerschap blijkt onder andere uit de aanpassing van het toetsingskader van de
onderwijsinspectie. Inhoudelijk let de inspectie op vier punten:
1. Aandacht voor sociale competenties
2. Gerichtheid op de Nederlandse samenleving en de diversiteit daarbinnen
3. De basiswaarden van de Nederlandse rechtstaat
4. De school als oefenplaats voor bijvoorbeeld democratie, participatie en het omgaan met
diversiteit.
4. Meerjarenbeleidpunten
Wij zijn een Taalvriendelijke school. We gaan dit verder uitbouwen. De nadruk zal liggen in de
groepen 1, 2 en 3. Deze leerkrachten worden geschoold en begeleid in het aanbod voor leerlingen
met Nederlands als tweede taal.
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BIJLAGE 6:

Toelichting op het Schoolwerk

Om u een indruk te geven van het werken van uw kind op school, wordt er 2 keer per jaar een
inloopochtend georganiseerd. In de groepen 1/2 en 3 is dit wekelijks. Daarnaast kunt u tijdens de
rapportgesprekken een kijkje nemen in de schriften van uw kind(eren).
Uit reacties van ouders is gebleken dat men niet altijd weet welke eisen aan de werkopdrachten
worden gesteld en hoe de beoordeling plaatsvindt door de leerkracht. Daarom dit begeleidend
schrijven.
Heeft u nog vragen/ opmerkingen m.b.t. het werk van uw kind, maakt u dan een afspraak met de
leerkracht.
Rekenen: methode ‘Pluspunt’
Bij de lessen van het reken- en wiskundeonderwijs binnen de groepen 3 tot en met 8 is het van
belang dat kinderen zich realiseren wat een handeling bij rekenen inhoudt. De leerkrachten letten
dus niet alleen op het ‘goede’ antwoord, maar ook op een juiste manier van oplossen. Het met de
kinderen bespreken van de gehanteerde leerstrategieën is daarbij heel belangrijk.
De beoordeling is gebaseerd op het schriftelijke werk van de leerling, observatiegegevens en toetsen.
Lezen, schrijven, spellen groep 3: Lijn 3
De kinderen gaan met buslijn 3 een jaar lang op reis door Leesstad. De vrolijke buschauffeur Ben Bus
vertrekt vanaf het schoolplein en brengt de kinderen langs 12 haltes (12 thema’s). Bij iedere halte
maken de kinderen kennis met de letters en woorden rondom het thema. Bovendien ontdekken en
leren ze er van alles over de wereld om hen heen. Lijn 3 is de allerleukste schoolreis ooit!
Lijn 3 is een complete taal-leesmethode voor groep 3. Alle belangrijke domeinen van het taal- en
leesonderwijs voor groep 3 komen met Lijn 3 aan bod:
• Lezen: In elke les staat een letter centraal. Deze wordt los en in woorden geoefend.
• Spelling: Lijn 3 besteedt expliciet aandacht aan spelling in aparte spellinglessen.
• Woordenschat: Lijn 3 heeft aparte woordenschatlessen. Daarin leren alle kinderen nieuwe
woorden in de context van het thema. Kinderen met een beperkte woordenschat hebben extra
ondersteuning nodig. Die biedt Lijn 3 in de vorm van extra woordenschatlessen.
• Mondelinge communicatie: In elk thema zijn er drie lessen mondelinge communicatie waarin de
kinderen met elkaar oefenen.
• Begrijpend luisteren: Begrijpend luisteren in groep 3 is een prima voorbereiding op het onderwijs in
begrijpend lezen vanaf groep 4.
• Stellen: Lijn 3 leert kinderen stellen (schrijven) in elk thema met verschillende schrijfopdrachten
• Leesbevordering: Lijn 3 besteedt expliciet aandacht aan leesbevordering, zodat iedereen met
plezier leert lezen en blijft lezen.
• Wereldoriëntatie: In de thema’s komen typische kindervragen aan bod, zoals: Hoe komt prik in
limonade? Waarom vallen de bladeren van de bomen? Waarom hebben banden ribbels? Die vragen
worden beantwoord tijdens de lessen mondelinge communicatie, in het themafilmpje en in het
prentenboek of leesboek. Tijdens de extra lessen wereldoriëntatie en in de ontdekhoek gaan de
kinderen zelf op zoek naar antwoorden.
Met Lijn 3 leren de kinderen lees- en taalvaardigheden terwijl ze de wereld ontdekken.
Lijn 3 kent twaalf wereldoriënterende thema’s. Het thema is de rode draad bij alle lessen en plaatst
de leerstof voor de kinderen in een logische en herkenbare context. De thema’s sluiten aan bij de
belevingswereld van kinderen van 5-7 jaar en zijn gericht op zowel jongens als meisjes. Er zijn
typische ‘weet’-thema’s, zoals Dieren en Mijn lijf, en er zijn thema’s met een meer sociaalemotionele invalshoek, zoals De nieuwe groep en Een hut bouwen. Er zijn ook typische
seizoensthema’s, zoals De boom (herfst) en Overal water (zomer). Er is een decemberthema (Het is
feest!) met een brede invulling, waardoor het thema naar eigen wens kan worden vormgegeven, of
eventueel over de kerstvakantie heen getild kan worden
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Technisch lezen: methode ‘Station Zuid’ voor de groepen 4 t/m 8.
Station Zuid gaat ervan uit dat alle kinderen beter leren lezen, zowel de zwakke lezers als de betere
lezers. Alle lezers krijgen een aanbod op niveau.
Station Zuid is gebaseerd op 3 leerlijnen: technisch lezen: het kunnen omzetten van letters in
klanken; vloeiend lezen: kunnen lezen én begrijpen wat er staat en met intonatie lezen;
leesbevordering: plezier in lezen bevorderen door het aanbieden van verschillende teksten.
Ook in de groepen 7 en 8 wordt er nog volop gelezen. De zwakkere lezers krijgen extra instructie
voor vloeiend lezen en daarnaast wordt er voor alle kinderen aandacht besteed aan
leesmoeilijkheden. De leesbevordering staat centraal tijdens alle lessen.
Begrijpend lezen: werkwijze ‘Close reading’ voor de groepen 1 t/m 8, in de bovenbouw aangevuld
met ‘Nieuwsbegrip’.
Voor begrijpend lezen hebben we als team een cursus Close Reading gedaan. We kiezen rijke teksten
en maken daar opdrachten bij, gekoppeld aan doelen. Rijke teksten zijn teksten die niet versimpeld
zijn en die niet geschreven zijn om een bepaald doel te oefenen. De kracht van Close Reading ligt in
het feit dat de tekst 3x herhaald wordt in 3 sessies. Steeds wordt er op een andere manier naar
teksten gekeken. Zo komen de leerlingen tot een dieper tekstbegrip.
De begrijpend lees-strategieën worden elk jaar herhaald maar uitgebreider. Deze werkwijze heeft
veel verschillende verhalen en opdrachten waardoor de afwisseling groot is en de aandacht van de
kinderen beter wordt vastgehouden. Daarnaast is het aanbod in tekstsoort (informatieve teksten,
verhalen, recepten etc.) zeer gevarieerd.
Taal: methode ‘Taal in beeld’ voor de groepen 4 t/m 8.
Onderdelen van deze methode zijn:
• Woordenschat:
-Het leerstofaanbod op het gebied van woordenschat is gericht op de beheersing van 2
subdomeinen:
Doelwoorden in:
-algemene dagelijkse woorden, zoals supermarkt, herinneren, lijnbus
-schooltaalwoorden, zoals aanwijzing, beschrijving, conclusie
-woorden om te reflecteren op taal, zoals persoonsvorm, synoniem.
Woordenschatstrategieën
Kinderen hebben woordenschatstrategieën nodig om de betekenis van woorden te achterhalen en
beter te onthouden. Kinderen leren woordbetekenissen af te leiden (uit beeld, context en
woordbouw), op te zoeken en na te vragen. Ze leren die woordbetekenissen te onthouden via
woordschema’s. En ze passen nieuwe woorden toe in teksten, raadsels en presentaties.
• Spreken/ luisteren:
De leerstof in het domein spreken/luisteren is erop gericht kinderen adequate strategieën aan te
leren om effectief te kunnen spreken en luisteren. De methode maakt onderscheid tussen spreken,
luisteren en een gesprek voeren. In interactieve lessen oefenen kinderen de vaardigheden die ze
nodig hebben. Deze vaardigheden zijn gekoppeld aan een achttal aandachtsgebieden:
-voorbereiding: o.a. spreekdoel bepalen, woordweb, onderzoek doen in de bibliotheek of internet
-doelgroep: o.a. praten met verschillende mensen, op de luisteraar letten.
-spreek/luistersituaties: o.a. inleiding geven, informatie geven, argumenteren, vertellen,
voordragen.
-gesprekstechnieken: o.a. bij het onderwerp blijven, vragen stellen en doorvragen, conclusies
trekken.
-gebruik van beeldmateriaal: o.a. uitleggen en vertellen m.b.v. beeldmateriaal, proefjes uitvoeren.
-lichaamstaal: o.a. aandacht voor: houding en gebaren, stemgebruik, het maken van oogcontact
-woordgebruik: o.a. het juiste gebruik van moeilijke woorden, verwijswoorden en
verbindingswoorden.
-de structuur van een gesprek: o.a. informatie ordenen en rangschikken, improviseren
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• Schrijven (Stellen):
Hierbij leren de kinderen een adequate schrijfstrategie hanteren. De benodigde vaardigheden zijn
verdeeld over 6 aandachtsgebieden:
-de voorbereiding: o.a. bepalen van schrijfdoel, onderwerp en doelgroep, informatie verzamelen.
-tekstsoorten schrijven: onderscheid in o.a. verhaal, gedicht, verslag, mening, sketch schrijven.
-tekstonderdelen: o.a. titel, inleiding, hoofdgedachte, gebruik maken van alinea’s en tussenkopjes.
-woordgebruik: o.a. het juiste gebruik van moeilijke woorden, een passende woordkeuze maken.
-opbouw: o.a. teksten schrijven met een vergelijking, opsomming, oorzaak-gevolgrelatie.
-het uiterlijk van een tekst: o.a. beeldmateriaal verzamelen en bijschriften maken, lay-out bepalen,
inhoudsopgave en omslag maken.
• Taalbeschouwing:
Taalbeschouwing bestaat uit drie subdomeinen:
-woordbouw: de functie, de soorten, de opbouw en de betekenis van woorden.
-zinsbouw: de functie, de soorten, de opbouw en betekenis van zinnen
-taalgebruik: de opbouw van teksten, taal-denkrelaties en het gebruik van taal.
Een taallesblok bestaat uit 4 weken. Tijdens de eerste 3 weken wordt de basisstof aangeboden. Aan
het begin van de 4e week wordt er getoetst. N.a.v. de uitslag van de toetsen gaan de kinderen aan de
slag met herhalingstaken of plustaken.
Op het dagelijkse werk van de leerling, observatiegegevens en toetsen wordt de beoordeling
gebaseerd.
Spelling: methode ‘Spelling in beeld’ voor groep 4 t/m 8
De methode richt zich zowel op het spellingsproduct (het juist spellen van zo veel mogelijk
woorden), als op het spellingsproces (het kunnen bepalen van de juiste denkwijze om te komen tot
de juiste spelling van een woord). Daarom krijgen spellingstrategieën veel aandacht.
De aan te leren woorden zijn ingedeeld in spellingcategorieën. De methode onderscheidt ongeveer
90 categorieën.
De 3 gebruikte hoofdstrategieën zijn:
-klankstrategie: hierbij wordt de vaste relatie tussen klank en schrijfwijze benadrukt.
-regelstrategie: hierbij leren de leerlingen regels toe te passen om woordengoed te schrijven.
-weetstrategie: de leerlingen leren dat ze deze woorden moeten onthouden door inprenting.
Daarnaast wordt als hulpstrategie de opzoekstrategie aangeleerd.
Vanaf groep 6 wordt gestart met werkwoordspelling.
Een spellinglesblok bestaat uit 4 weken. Tijdens de eerste 3 weken wordt de basisstof aangeboden.
Aan het einde van de 3e week wordt het signaaldictee afgenomen; in de 4e week het controledictee.
N.a.v. de uitslag van de toetsen gaan de kinderen aan de slag met herhalingstaken of plustaken.
Op het dagelijkse werk van de leerling, observatiegegevens en toetsen wordt de beoordeling
gebaseerd.
Bij ‘toegepaste spelling’ wordt de beheersing en toepassing van de geleerde spellingregels bij het
overige schriftelijk werk bedoeld.
Engels: methode ‘Groove Me’ 1 t/m 8
Kinderen uit de groepen 1 t/m 8 krijgen Engelse les. Het aanleren van de eerste beginselen van een
goede luister- en spreekvaardigheid is de doelstelling. De verdere uitbouw van het Engels vindt plaats
in het voortgezet onderwijs.
In de onderbouw wordt spelenderwijs en met behulp van liedjes Engelse woordjes aangeleerd.
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In de bovenbouw wordt aan de hand van actuele songteksten gewerkt aan spreekvaardigheid en het
schrijven van de Engelse taal. Inzet en betrokkenheid tijdens de les en uitwerking van de opdrachten
spelen een rol bij de eindbeoordeling.

Wereldoriëntatie
We werken met de methode ‘Blink’(een geïntegreerde, digitale methode voor wereldoriëntatie,
aardrijkskunde, geschiedenis, techniek en biologie) voor de groepen 3 t/m 8.
Deze methode kenmerkt zich door:
• thematisch werken
• prikkelend en spannend
• kinderen zijn in de gelegenheid om zelfstandig te ontdekken
• onderwerpen zijn altijd actueel
• ‘Blink’ is volledig digitaal
Zelfstandig werken/weektaak:
Het zelfstandig (leren) werken neemt op onze school een belangrijke rol in. De doelstellingen zijn:
• Het ontwikkelen/vergroten van de zelfstandigheid van kinderen
• Het ontwikkelen van het creatief denken en handelen
• Het leren plannen
• Het leren nemen van verantwoordelijkheid
Bij dit zelfstandig werken leert een kind zijn/haar werk zelf na te kijken. Dit gebeurt natuurlijk met
ondersteuning en begeleiding van de leerkracht. De leerkracht corrigeert dus niet steeds zelf het
werk behorend bij de weektaak, maar neemt op weekbasis wel al het gemaakte weektaakwerk door
alvorens een paraaf te zetten op het bijbehorende overzicht. Regelmatig controleert de leerkracht
een deel van dit werk nauwkeurig, nadat dit door het kind zelf is nagekeken.
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BIJLAGE 7:

Contactgegevens bij klachten

Interne vertrouwenspersoon
De interne vertrouwenspersoon op onze school zijn:
Anouk Tervooren
anouk.tervooren@bs-hobbitstee.nl
Daisy van den Meijdenberg
daisy.vandenmeijdenberg@salto-eindhoven.nl
De externe vertrouwenspersonen
SALTO is aangesloten bij vertrouwenswerk.nl. Informatie vindt u op www.vertrouwenswerk.nl. De
rechtstreekse contactgegevens van de externe vertrouwenspersonen zijn:
•
•

Annelies de Waal (06-33646887, anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl)
Roy Ploegmakers (06-48088774, royploegmakers@vertrouwenswerk.nl)
Het schoolbestuur
SALTO
t.a.v. de voorzitter college van bestuur
Odysseuslaan 2
5631JM Eindhoven
E: ivp@salto-eindhoven.nl
T: 040-2606710
De landelijke klachtencommissie en de geschillencommissie passend onderwijs
Stichting Onderwijsgeschillen
Zwarte Woud 2
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
T: 030 2809590
W: www.onderwijsgeschillen.nl
Rechtbank Oost-Brabant
Postbus 70584
5201CZ ’s-Hertogenbosch,
W: www.rechtspraak.nl
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BIJLAGE 8:

Tips voor ouders en school

1. Voorkom dat het probleem erger wordt
Een gesprek voeren over een probleem is niet altijd makkelijk. Toch is het belangrijk om snel het
gesprek aan te gaan als u ergens tegen aan loopt of ergens mee zit. Laat ‘iets kleins’ niet groter
worden.
2. Spreek de juiste persoon aan
Bespreek een probleem het liefst meteen met de persoon waar de klacht over gaat of waar het
probleem speelt. Ouders die een klacht hebben, kunnen daarvoor meestal het beste terecht bij de
leerkracht van hun kind. Twijfelt u met wie of hoe u het gesprek moet voeren? Bespreek het dan met
de interne vertrouwenspersoon.
3. Neem de tijd
Bespreek een probleem niet ‘even tussendoor’. Maak een afspraak met de betreffende persoon en
let erop dat er voldoende tijd is om standpunten toe te lichten.
4. Bereid het gesprek voor
Bedenk, voordat het gesprek plaatsvindt, wat u wilt bespreken en welke oplossingsmogelijkheden u
zelf ziet. Als het u helpt, kan u uw voorbereiding opschrijven en deze aantekeningen ter
ondersteuning bij het gesprek meenemen. Op die manier kan u tijdens het gesprek terugkijken of u
alles heeft besproken wat u wilde bespreken.
5.
•
•
•
•
•
•

Voorwaarden voor een goed gesprek
Neem de ander serieus en probeer u in de standpunten van de ander te verplaatsen.
Laat elkaar uitpraten en reageer niet meteen vanuit emotie.
Blijf eerlijk en duidelijk, zonder de ander aan te vallen of zelf in de verdediging te schieten.
Vraag eventueel iemand anders bij het gesprek. Iemand die iets verder van het probleem af
staat.
Streef samen naar een oplossing waar alle betrokkenen achter staan.
Houdt het belang van het kind in het oog.

6. Welke afspraken zijn er gemaakt?
Het is handig om na afloop het gesprek en de gemaakte afspraken in een verslag vast te leggen. Zo
zorg je er samen voor dat er geen misverstanden ontstaan en kan je nog een keer nalezen wat er
besproken is. Soms helpt het om de afspraken samen te ondertekenen.
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BIJLAGE 9:

Jeugdgezondheidszorg

Gelukkig gezonde kinderen
Wat kan Jeugdgezondheidszorg betekenen voor jou en je kind?
Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de meeste kinderen vanzelf. Als ouder of verzorger ga je voor
het beste voor je kind, zodat het kan opgroeien in een veilige en stimulerende omgeving. Kinderen
op de basisschool ontwikkelen zich razendsnel. Dat roept ook wel eens twijfels, vragen of zorgen
op. Dan kan Jeugdgezondheidzorg (JGZ) helpen.
Jeugdgezondheidszorg
Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Brabant-Zuidoost.
Dit team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent en een medewerker
gezondheidsbevordering. Jeugdgezondheidszorg is er voor alle kinderen en hun ouders: vanaf de
geboorte tot 18 jaar.
Wat kan het team JGZ voor jou en je kind betekenen?
Gezondheidsonderzoek
Zit je kind in groep 2 of 7? Dan ontvang je een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek. Tijdens
dit onderzoek kijken de medewerkers van het team JGZ naar de lichamelijke, psychische en sociale
ontwikkeling van je kind. Je kunt hierbij denken aan groei, gewicht, leefstijl, spraak en taal, maar ook
aan gedrag en schoolverzuim. Misschien heb je zelf vragen? Tijdens het onderzoek kun je die
stellen.
Even praten….
Mijn dochter in groep 3 is nog niet helemaal zindelijk. Mijn zoon van 9 vindt het moeilijk om met
andere kinderen samen te spelen. Zijn die driftbuien van mijn kind normaal en hoe kan ik daar het
best mee omgaan? Een lastige eter aan tafel…..
Voor dit soort vragen kun je altijd terecht bij het team JGZ. Praten met een deskundige biedt vaak
nieuwe inzichten en helpt je verder. Zij bieden een luisterend oor, geven hulp en advies en
informatie die helpt. Als het nodig is verwijzen ze door.
Zorgteam
JGZ neemt ook deel aan de zorgstructuur van de school, zij sluiten aan bij de zorgoverleggen van de
school.
Extra informatie
Betrouwbare en actuele informatie over opgroeien en opvoeden vind je op de website
www.opvoeden.nl Deze informatie is ontwikkeld door Opvoedinformatie Nederland in
samenwerking met wetenschappers en deskundigen uit de praktijk en is getoetst door ouders.
Je vindt deze informatie ook in de gratis GroeiGids app. Met deze app volg je de groei en
ontwikkeling van je kind in groeicurves, ontvang je automatisch berichten met info en tips en je kunt
een eigen groeipad aanmaken met bijzondere momenten.
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Vaccinaties
Alle kinderen in Nederland hebben recht op vaccinaties tegen 12 ernstige infectieziekten. Dat is
geregeld in het landelijke Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Vanaf de leeftijd van 9 jaar krijgen alle
meisjes en jongens een uitnodiging voor de groepsvaccinaties BMR/DTP (9 jaar), HPV (10 jaar) en
Meningokokken ACWY (14 jaar). De GGD voert deze vaccinaties uit. Zij doen dat jaarlijks in het vooren najaar en op verschillende locaties in de regio. Is jouw kind aan de beurt? Dan krijg je automatisch
een uitnodiging van het RIVM. Meer informatie op www.ggdbzo.nl/groepsvaccinaties-rvp of
www.rijksvaccinatieprogramma.nl.
Altijd welkom
Heb je vragen of wil je een afspraak maken voor een gezondheidsonderzoek of gesprek? Je kunt
contact opnemen met het team Jeugdgezondheidszorg.
• Kijk op de website www.ggdbzo.nl/mijn-kind
• Log in met je DigiD op het JGZ-portaal: https://jgzportaal.ggdbzo.nl. Hier heb je 24/7
online toegang tot gegevens van je kind t/m 11 jaar en kun je je vragen stellen.
• Bel je liever? Dat kan via 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00
uur.
De GGD doet meer
•
De GGD helpt scholen bij projecten over bijvoorbeeld overgewicht, genotmiddelen,
pesten en seksualiteit.
•
GGD-medewerkers verzorgen voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen voor ouders,
scholen en kinderen.
•
Elke 4 jaar doet de GGD een groot onderzoek naar de gezondheid van alle kinderen
van 0 t/m 11 jaar en van 12 t/m 17 jaar. Met de resultaten uit deze onderzoeken kunnen
onder andere gemeenten en scholen hun beleid en activiteiten ontwikkelen.
•
De GGD houdt zich bezig met het voorkomen, bestrijden en opsporen van
infectieziekten.
•
Meer weten? Lees alle informatie op www.ggdbzo.nl/mijn-kind
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BIJLAGE 10:

Financiële ondersteuningsregelingen.

STICHTING LEERGELD
Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen kunnen meedoen aan sportclubs, muziekverenigingen en
voldoende spullen hebben om goed mee te kunnen doen op school. Als dat door geldzorgen niet
lukt, kan Stichting Leergeld u helpen. De mogelijkheden die zij bieden voor kinderen in het
basisonderwijs zijn bijvoorbeeld: een (refurbished) computer, een fiets, contributiegeld voor
sportclubs, naschoolse activiteiten, zomerkampen, enzovoort.
Informatie over Stichting Leergeld Eindhoven kunt u vinden op https://www.leergeld.nl/eindhoven/.
Via deze website kan u ook een aanvraag indienen. Als u vragen heeft of als u het fijn vindt als
iemand u ondersteunt bij de aanvraag, zoekt u contact met de intern begeleider van de school of de
contactpersoon van WIJeindhoven, Margreet Verdel.
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BIJLAGE 11:

Verjaardagen

Je verjaardag… de fijnste dag van het jaar. Je kijkt er al maanden naar uit. En eindelijk is het zover.
Een hele dag sta je in de belangstelling, wordt je door iedereen in het zonnetje gezet, je krijgt een
kroon en cadeautjes, er hangen slingers en… je mag een kinderfeestje geven. De uitnodigingen
worden geschreven en uitgedeeld.
En hoor jij tot de genodigden, dan voel je je die dag ook een beetje bijzonder; een heerlijk gevoel!
Sommige kinderen worden vaak uitgenodigd, anderen wat minder. Maar in iedere groep zijn er
kinderen die nooit een uitnodiging krijgen. Dit zijn vaak de wat stillere kinderen, die nooit op de
voorgrond treden. Kunt u zich de teleurstelling van deze kinderen voorstellen? Iedere keer opnieuw
gaan die uitnodigingen naar anderen en nooit naar jou…
Daarom vragen wij u om uw kind zijn/haar uitnodigingen niet in de klas uit te laten delen, maar de
kaarten buiten uit te laten delen, aan de betreffende ouders te geven of bij hen in de brievenbus te
doen. En… misschien hebben u en uw kind nog een uitnodiging voor het feest over; vraag dan eens
bij de leerkracht welk kind nooit uitgenodigd wordt.
Op deze wijze hopen we dat elke verjaardag ook voor iedereen een feest wordt.
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BIJLAGE 12:

Sponsoring

Als de school giften of extra geld buiten de ouderbijdrage ontvangt, wordt dit sponsoring genoemd.
Voor de start van de sponsoractie wordt bekend gemaakt wat het doel is van de actie en waaraan
het geld wordt besteed. Zo kan u zelf bepalen of en met welk bedrag u bijdraagt aan de
sponsoractie.
Er zijn landelijke regels voor als u zelf of als uw bedrijf, de school wil sponsoren. Bent u dit van plan,
spreek dan met de directeur van de school hierover. In het schoolplan en op de website van SALTO
staat meer informatie.
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