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Woord vooraf 

 

 
  
Beste ouders/verzorgers en andere belangstellenden, 
 
Namens alle medewerkers van Kbs Helder Camara bieden wij u onze schoolgids aan.  
Deze is bedoeld voor de ouders/verzorgers van onze huidige en toekomstige leerlingen én voor 
iedereen die belangstelling heeft voor het onderwijs op de Helder Camaraschool. 
 
U kunt de schoolgids raadplegen op onze website www.heldercamara.nl. Aan ouders die daar om 
verzoeken, geven wij een papieren versie. 
Ouders die nog geen kinderen bij ons op school hebben, krijgen de gids bij aanmelding van hun kind. 
 
U kunt in deze schoolgids lezen wat u van onze school mag en kunt verwachten.  
Informatie over vrije dagen, vakanties, gymtijden e.d. vindt u op onze kalender.  
 
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een onderwijsgids voor het basis-
onderwijs uitgebracht. Hierin staan zaken die voor alle basisscholen in Nederland gelden. Wij raden u 
aan ook deze onderwijsgids goed door te lezen. 
 
Om onze gids goed leesbaar te houden, hebben we ervoor gekozen alleen de mannelijke vormen van 
de woorden te gebruiken. En als er over ouders gesproken wordt, bedoelen wij uiteraard ook de 
verzorgers.  
 
Indien bij een onderwerp, persoon of instantie een asterisk (*) is geplaatst, kunt u verdere (adres) 
gegevens vinden in hoofdstuk 9. 
  
Wij willen graag dat deze gids aan uw verwachtingen voldoet. Als u daarom vragen, opmerkingen of 
suggesties over de inhoud ervan hebt, nodigen wij u uit om die met ons te bespreken.  
 
Deze schoolgids is vastgesteld door het bevoegd gezag na instemming van de medezeggenschaps-
raad. 
 
Wij hopen dat u met veel plezier en interesse deze gids zult lezen.  
  
 
Teteringen, augustus 2014. 
 
Michel Berkelmans, directeur 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.heldercamara.nl/
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1. Algemene gegevens van de school 

 

 
 
1.1 Algemene informatie 
 
- directeur:    Michel Berkelmans 
     
- adres:    Zuringveld 1   

4847 KS Teteringen     
 076 – 571 37 66     

  
- alarmnummer school:    06 – 43 50 72 78. Dit nummer is alleen bedoeld voor  

spoedeisende zaken in de avond, weekenden, vakanties en op  
vrije dagen. 
 

- e-mail:   kbsheldercamara_info@inos.nl  
  
- website:   www.heldercamara.nl  
     
- schoolbestuur:  INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda 

bezoekadres: ANNAstede, Haagweg 1 4814 GA Breda 
       postadres:      Postbus 3513 4800 DM Breda 
         076 – 561 16 88 
        www.inos.nl  

        inos_info@inos.nl 
 

1.2     Typering school 
 
De Helder Camaraschool is een katholieke basisschool. 
De school is genoemd naar wijlen aartsbisschop Dom Helder Camara uit Brazilië.  
Eén maal per jaar hebben we een Helder Camaradag, waarvan de opbrengst bestemd is voor een 
project van Tools to Work (voorheen de Derde Wereld Werkplaats) in Teteringen.  
We werken volgens het klassikale systeem, waarbinnen aandacht is voor verschillen tussen leerlingen 
in begaafdheid, belangstelling, talenten en motivatie. Het gebruik van multimedia speelt een 
belangrijke rol.  
Het motto van de Helder Camaraschool is  “Een basis voor de toekomst” 
 
1.3     Gebouw en omgeving 
 
De school is gestart in 1969 aan de Langelaar in de oostelijke helft van Teteringen (gemeente Breda). 
Het merendeel van de leerlingen komt uit dit gebied en uit de wijken ‘De Haenen’ en ‘Rondom De 
Haenen’.  
 
Op 9 januari 2012 hebben we de prachtige nieuwbouw aan het Zuringveld betrokken. Alle groepen 
zijn op deze nieuwe locatie ondergebracht in multifunctionele accommodatie (mfa) De Stee, waarin 
ook buitenschoolse opvang, een kinderdagverblijf en peuterspeelzaal van Kober, een sportzaal en 
gemeenschapshuis ’t Web zijn gevestigd.  
De multifunctionele opzet heeft een meerwaarde voor de participerende organisaties.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.heldercamara.nl/
http://www.inos.nl/
mailto:inos_info@inos.nl
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1.4   INOS geeft je ontwikkeling kleur 

 

 

 

Onze school is onderdeel van INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda. 
 
Wie wij zijn 
INOS is een vernieuwende, ambitieuze stichting voor katholiek onderwijs in de gemeente Breda 
(Breda, Effen, Prinsenbeek, Teteringen en Ulvenhout). 
INOS kent 25 basisscholen, 1 school voor speciaal basisonderwijs en 3 scholen voor speciaal 
onderwijs (REC-3 scholen). 
Ongeveer 1200 medewerkers verzorgen onderwijs aan ruim 10.000 leerlingen. De organisatie wordt 
aangestuurd door een College van Bestuur en ondersteund door een eigen bestuursbureau. 
INOS vindt het van belang de leerlingen een uitdagende leeromgeving te bieden op scholen met een 
sterke maatschappelijke verankering. 
Het is de kernopdracht van de gezamenlijke scholen van INOS om talenten van leerlingen te 
ontdekken en hen te begeleiden in hun groei tot zelfbewuste en verantwoordelijke mensen die in een 
steeds veranderende wereld willen blijven leren. 
 
Hier staan wij voor 
Als katholieke organisatie met een maatschappelijke opdracht beseffen we hoe belangrijk het is om 
woorden betekenis te geven. Daarom zijn de volgende kernwaarden voor INOS van bijzondere 
betekenis: 
 
INOS is Verbindend 
INOS wil verbindingen mogelijk maken op meerdere terreinen. Binnen en buiten de klas, binnen en 
buiten de school. De tijd waarin we leven vraagt om een voortdurende check of we elkaar goed zien, 
begrijpen en elkaar betrekken. Alles is in beweging en veel gebeurtenissen en processen hangen met 
elkaar samen. Zeker als je spreekt over leren en talent.  
Vaardigheden en inzichten die leerlingen opdoen in het ene gebied, zijn vaak overdraagbaar op een 
ander gebied. Een verbindende school neemt verantwoordelijkheid voor leren en ontwikkelen binnen 
en buiten de school en zoekt actief samenwerking met organisaties rondom de school.  
 
INOS is Verantwoordelijk 
Verantwoordelijkheid kent meerdere facetten. Het gaat over regie nemen en eigen initiatief tonen. Het 
gaat over ruimte en vertrouwen geven. En het gaat over aanspreekbaar zijn en verantwoording willen 
afleggen.  
We stimuleren leerlingen om in toenemende mate zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun 
leerproces. We stimuleren respectvolle omgangsvormen, verantwoordelijkheid voelen voor elkaar en 
voor de natuur en het tonen van zorgzaamheid en medemenselijkheid. Ook het bevorderen van 
initiatief en leiderschap hoort bij verantwoordelijkheid nemen. Zelfverantwoordelijkheid vormt voor 
INOS de kern van de besturingsfilosofie. 
 
INOS is Authentiek 
Als we zeggen dat INOS authentiek is, dan bedoelen we dat we allemaal anders zijn en dat we dat 
toejuichen. Verschillen mogen er zijn. Je eigen persoonlijkheid voegt iets toe aan het geheel, versterkt 
wat een ander tekort komt. Als je in staat bent om verder te kijken dan de plichten en normen, kun je 
kiezen voor wat echt belangrijk voor je is, kun je je verwonderen over het onverwachte en je laten 
beïnvloeden om er sterker van te worden. Dan haal je het beste in elkaar naar boven en bereik je 
waar je samen voor wil gaan. 
We willen leerlingen in ontwikkeling brengen tot zelfdenkende burgers met voldoende zelfreflectie. We 
willen graag dat de puurheid van het kind ook in de volwassenheid door blijft stralen, zodat je jezelf 
niet serieuzer neemt dan nodig is. Dat je relativeringsvermogen hebt en kunt spelen met de talenten 
die je gegeven zijn. 
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2. Het team van de Helder Camaraschool 

 

 
2.1 Wie werken er op onze school? 
 
 de directeur 
Michel Berkelmans is directeur van de Organisatorische eenheid Teteringen. Deze bestaat uit de 
basisscholen Helder Camara en De Wegwijzer. 
Bij afwezigheid van de directeur zijn de teamcoördinatoren Tooske van der Zanden en Bram van der 
Linden het aanspreekpunt voor ouders. 
 
 de groepsleraren 
Elke groep heeft – voor zover realiseerbaar –  1 of 2 vaste leraren.  
 
Uiteraard is het lesgeven en de begeleiding van de leerlingen de hoofdtaak van de groepsleraar. Hij 
zal echter ook een aantal taken moeten uitvoeren die voor de hele school van belang zijn.  
 
 de intern begeleiders (IB’ers) 
De IB’ers (Marlies Euler en Berry Koevoets) coördineren alle zaken rond zorgverbreding. Zie verder 
ook hoofdstuk 5. 
 
 de administratief medewerker 
Jacqueline Schoenmakers en Claudia van den Berg zijn de administratief medewerkers van de 
Organisatorische eenheid Teteringen.  
 
 de conciërge 
Jack Lips is onze conciërge. Hij verricht allerlei drukwerk, klein onderhoud en is ict contact persoon. 
 
 stagiairs 
Studenten van diverse opleidingen kunnen een stageperiode doorbrengen op onze school. De leraar 
blijft te allen tijde verantwoordelijk voor zijn groep. 
Stagiairs van de pabo die in hun laatste opleidingsjaar zitten, kunnen als LIO’er (leerkracht in oplei-
ding) wel een eigen groep voor hun rekening nemen.  
 
2.2 Afwezigheid en vervanging 
 
Op onze school wordt vervanging van de groepsleerkrachten, en waar mogelijk ook de vervanging  
van medewerkers met een andere functie, geregeld door ‘Matchpoint’. 
Daar wordt een ‘match’ gemaakt tussen een tijdelijke (vervangings)vacature en een competente en 
enthousiaste waarnemer.  
Als een medewerker ziek wordt of verlof heeft, kan de school digitaal een aanvraag voor vervanging 
melden bij Matchpoint. De planners zoeken daar dan een passende waarnemer bij, die kan zorgen dat 
het onderwijsproces van uw kind zo ononderbroken mogelijk doorgang vindt. 
Matchpoint is ook ‘de poort tot het werken bij INOS’. Goede vervangers kunnen bij gebleken 
geschiktheid doorstromen naar een passende functie op een van de INOS-scholen.  
Mocht u mensen kennen die de juiste opleiding hebben en die belangstelling hebben om bij INOS aan 
het werk te gaan, dan kunt u altijd contact (laten) opnemen met Matchpoint via matchpoint@inos.nl of 
076 5611688.  
Matchpoint wordt georganiseerd vanuit het bestuursbureau van INOS, Haagweg 1 in Breda. 
 
Als een afwezigheid  langere tijd gaat  duren, krijgen de ouders daarover schriftelijk bericht. 
Onze school  stuurt als het enigszins kan, geen groep naar huis als de leerkracht ziek is. Indien geen 
vervanger te vinden is, zal geprobeerd worden intern een oplossing te vinden door bijvoorbeeld enkele 
groepen tijdelijk samen te voegen. Slechts in uitzonderlijke gevallen zullen wij de ouders vragen hun 
kind thuis te laten.  
 
Sommige leerkrachten hebben recht op  compensatieverlof (tot voor kort ‘ADV’ genoemd) en/of bapo 
(een regeling voor personeelsleden vanaf 52 jaar). Bij afwezigheid in het kader van deze regelingen is 
er zoveel mogelijk een vaste vervanger per groep. 

mailto:matchpoint@inos.nl
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De leerkrachten van de groepen 1 t/m 4 hebben hun compensatieverlof op vrijdagmiddag, als de 
kinderen van hun groep ook vrij zijn.  
 
2.3 Samenwerking directie en teamcoördinatoren (DTC) 
 
Het DTC bespreekt zaken op organisatorisch en onderwijskundig gebied. Het DTC bereidt zaken voor 
die in een plenaire vergadering aan de orde komen en bespreekt onderwerpen die in bouw-
vergaderingen aan bod zijn geweest. 
Ons DTC bestaat uit de directeur en de bouwcoördinatoren (Tooske van der Zanden en  Bram van der  
Linden).  
Regelmatig sluiten de IB’ers van de school (Marlies Euler en Berry Koevoets) hierbij aan om 
zorgonderwerpen te bespreken. 

 



  

schoolgids Helder Camara 14- 15 
 

10 

 
3. Waar staan wij voor? 

 

 
3.1 Onze kijk op het onderwijs 
 
Op onze school is ieder kind welkom, ongeacht zijn nationaliteit, afkomst, geslacht, uiterlijk, sociaal 
milieu, cultuur, geloof of levensbeschouwing. Wij vragen echter wel aan de ouders de grondslag en de 
doelstellingen van de school te respecteren. Daar laten wij hen ook voor tekenen op het inschrijf-
formulier.  
 
Ons schoolbestuur – INOS – heeft voor de stichting de missie en visie vastgesteld. Het is de opdracht 
aan de afzonderlijke scholen om zich binnen de gestelde kaders te profileren. Er is hierbij sprake van 
een groeiproces; alles kan niet in een keer geregeld zijn. 
 
De Helder Camaraschool heeft haar missie en visie als volgt geformuleerd: 
 
Missie van de school 
De Helder Camara is een katholieke school waar de optimale persoonlijke ontwikkeling van elk kind te 
allen tijde centraal staat.  
Vanuit een warm sociaalpedagogisch klimaat willen we bereiken dat kinderen op een eigentijdse 
manier hun talenten ontdekken en ontplooien, hun identiteit ontwikkelen en leren verantwoordelijk-
heden te dragen als actieve burgers. Hierbij worden zij begeleid door een professioneel, enthousiast 
en zorgzaam team. 
 
Visie van de school 
Het onderwijs op Kbs Helder Camara richt zich op de mogelijkheden en kansen van ieder kind, waarbij 
betrokkenheid en welbevinden voorop staan. Wij vinden dat leren het beste gaat binnen een sociale 
context, waarbij wij op zoek gaan naar de zone van naaste  
ontwikkeling en de onderwijsbehoeften die daar op aansluiten. Wij bieden een veilige leer- omgeving, 
waarbinnen onderwijs op maat, zorg en begeleiding van leerlingen en wederzijds respect centraal 
staan. Samenwerking met ouders en deskundigen is daarbij van groot belang.  
Via professionalisering en deskundigheidsbevordering van leerkrachten en IB’ers willen we de 
benodigde kennis binnen de school halen en toepassen binnen de klassensituatie. De leerlingen 
ontwikkelen verantwoordelijkheidsgevoel en zelfvertrouwen door te leren verantwoordelijkheid te 
dragen voor het eigen leerproces gevolgd door het gewenste resultaat. De school richt zich op de 
toekomst: nieuwe media staan de leerlingen ter beschikking. 
 
Het leren en zich ontwikkelen staat op onze school centraal. Dat doet een kind niet alleen. Leer-
krachten, ouders, de buurt en  de samenleving spelen daarbij een rol. Ook waarden/normen en 
levensbeschouwelijke opvattingen hebben invloed op het leren en zich ontwikkelen.  
 
We geven hier – in willekeurige volgorde en zonder volledig te zijn – een opsomming van zaken die wij 
belangrijk vinden op onze school:  
 aandacht voor het niveau waarop de leerling instroomt;  
 een goede basis om door te kunnen stromen naar het vervolgonderwijs; 
 voldoen aan de door de overheid vastgestelde kerndoelen voor het basisonderwijs; 
 effectief (planmatig) leren in een uitdagende omgeving, gericht op de gehele ontwikkeling; 
 meetbaar resultaat;  
 kwaliteit op alle onderwijsgebieden (zie paragraaf 3.4);  
 verschillende vormen van leren en zich ontwikkelen;  
 differentiatie in instructie; 
 speciale aandacht voor elk individu;  
 de betrokkenheid van de leerlingen bij hun eigen leerproces; 
 zelfstandigheid en verantwoordelijkheid (voor zichzelf, zijn werk  en de ander); 
 zelfvertrouwen, welzijn en welbevinden; 
 kritisch denken; 
 samenwerken en samen leren; 
 respecteren van gevoelens en opvattingen van anderen;  
 vergroten van competenties (weten, kunnen, willen, voelen, durven); 



  

schoolgids Helder Camara 14- 15 
 

11 

 omgaan met allerlei informatiebronnen;  
 verwondering voor het meer dan gewone (levensbeschouwelijke dimensie); 
 samenwerking en een open dialoog met ouders, wijk en maatschappelijke organisaties; 
 een team waarin op een goede en prettige manier wordt samengewerkt;  
 ontwikkeling tot een brede school.  
 
3.2 Levensbeschouwing 
 
De Helder Camaraschool is een katholieke school. Kinderen van andere gezindten worden ook op 
onze school toegelaten. Enerzijds omdat we een wijkfunctie hebben, anderzijds omdat wij openheid 
en pluriformiteit op religieus gebied erg belangrijk vinden. 
 
Opvattingen en waarden veranderen steeds in onze multiculturele samenleving. Onze school zal deze 
ontwikkelingen kritisch volgen. Regelmatig zullen we moeten vaststellen welke waarden en normen wij 
de kinderen dienen mee te geven. 
 
Door met de kinderen te praten over verschillende opvattingen hopen we begrip voor elkaars overtui-
ging te ontwikkelen. 
 
Tijdens de catecheselessen leren de kinderen op hun eigen niveau omgaan met levensvragen. Wij 
gaan daarbij uit van de christelijke levensvisie, maar brengen  andere godsdiensten en levensvisies 
ook onder de aandacht.  
Praktische vormgeving van de katholieke identiteit krijgt gestalte in vieringen (op school of in de kerk).  
 
De Helder Camaraschool onderhoudt contacten met de parochie. Ook bezoek van groepen aan de 
kerk (bijvoorbeeld rond Kerstmis of Pasen) staat op ons programma.  
De voorbereiding op eerste communie en vormsel geschiedt buiten schooltijd door werkgroepen die 
door de parochie zijn ingesteld. Zij nodigen de betrokken ouders uit voor een informatieavond. 
De leerkrachten zullen in de klas aan beide gebeurtenissen aandacht schenken, opdat de kinderen 
die niet deelnemen aan eerste communie en vormsel, ook weten waarmee hun klasgenoten bezig zijn. 
 
3.3 De omgang met elkaar 
 
Binnen de groep waarin de kinderen op school verblijven, leren ze omgaan met elkaar. De groeps-
leerkracht begeleidt dat  ontwikkelingsproces. In dit kader gebruiken we voor groep 1 t/m 8 de  
Kanjermethode.  
Het is ook juist in de groep waar lief en leed met elkaar gedeeld kunnen worden. Zo is er aandacht 
voor een jarige, besteden we aandacht aan kinderen die wat langer ziek zijn en aan bijzondere 
gebeurtenissen in het gezin. 
Samen vormen de groepen de schoolgemeenschap. Net als elders zijn ook hier ‘spelregels’ nodig om 
het samenleven en samenwerken goed te laten verlopen. Er wordt daarbij uitgegaan van respect voor 
elkaar, voor andermans eigendommen en van de zorg voor het milieu.  We hebben geen lange lijst 
met schoolregels; dat werkt niet. Daarom hebben we als volgt samengevat wat we van leerlingen 
vragen:  
 we gebruiken materialen/ruimtes waarvoor ze bestemd zijn;  
 we zorgen samen voor de ramen;  
 een schoon speelplein is fijn;  
 we spelen veilig en gezellig. 
Aan deze regels wordt in de klas geregeld aandacht geschonken. 
 
We bespreken regelmatig met de leerlingen hun gedrag ten opzichte van elkaar. Indien nodig nemen 
we contact op met de ouders. Dat gebeurt in ieder geval wanneer het gedrag van uw kind als storend, 
of als bedreigend voor zijn eigen ontwikkeling en/of die van anderen wordt ervaren (zie ook ons 
pestprotocol)). We nemen ook contact met u op als er sprake is van vernieling, diefstal, weglopen van 
school, ernstige ruzie e.d.  
 
Als u zelf ongewenst gedrag constateert, vragen wij u direct contact op te nemen met de groeps-
leerkracht. Dat kunt u het best aansluitend aan de lestijden doen. Door goed overleg kunnen we 
samen werken aan de opvoeding van de kinderen. 
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3.4 Kwaliteitszorg 

 
Bij kwaliteitszorg draait het om 
 doen wat je zegt; 
 de dingen goed doen; 
 de goede dingen zeggen en doen; 
 en over het bovenstaande verantwoording afleggen. 
 
De Helder Camaraschool gebruikt het  kwaliteitsinstrument KwaliteitWijzer van INOS.  
Bij de KwaliteitWijzer komen de volgende indicatoren aan de orde: 
 
 pedagogisch handelen; 
 effectief benutten onderwijstijd; 
 klassenmanagement; 
 activerende directe instructie; 
 strategieën voor leren en denken; 
 systematisch monitoren en analyseren van vorderingen; 
 afstemming op leerbehoeften van leerlingen; 
 actieve betrokkenheid van leerlingen; 
 zelfstandig werken en samenwerken. 
 
Van elk onderdeel staat een aantal kwaliteiten op schrift. Wij gaan na of we daaraan voldoen. Indien 
dat niet het geval is, nemen we het betreffende onderdeel op in onze verbeterplannen voor de 
komende jaren.  
 
3.5 Schoolondersteuningsprofiel 

 

Onze school heeft een school ondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de 

invoering van passend onderwijs. Een schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit 

van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast 

waar onze school voor staat. De schoolondersteuningsprofielen van alle scholen van ons 

samenwerkingsverband tezamen bieden een dekkend geheel van ondersteuningsvoorzieningen in de 

regio. Op die manier is er voor alle kinderen een plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen dat zij 

nodig hebben. 

  

Ons ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen: 

 een korte typering van onze school; 

 de kwaliteit van onze basisondersteuning. Dat is de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen 

rekenen. 

 de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen het eigen 

personeelsbestand en van buiten de school); 

 de voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden. 

 
De kwaliteit van onze basisondersteuning 
Hieronder geven wij u een korte samenvatting van de inhoud van het schoolondersteuningsprofiel met 
betrekking tot de basisondersteuning. De basisondersteuning  bestaat uit vier domeinen: onderwijs, 
begeleiding, beleid en organisatie. 
 
Onderwijs 
Als school kijken wij positief naar onze onderwijskwaliteit. Resultaten van onze leerlingen, resultaten 
uit de kwaliteitsmetingen, ouder- en leerling-enquêtes en het rapport van de onderwijsinspectie 
bevestigen dit beeld. Binnen ons onderwijs houden zoveel mogelijk rekening met de 
onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Als het nodig is bieden wij extra ondersteuning. Wij zijn goed 
in staat om rekening te houden met verschillen tussen kinderen, zowel op het gebied van aanbod, tijd  
en  instructie. Wij analyseren de resultaten van onze leerlingen regelmatig en bespreken deze 
teambreed. Het gaat daarbij niet alleen om de leerresultaten, maar ook over het welbevinden van de 
leerling. Ook ouders worden hierin betrokken. Samen met de ouders brengen we de onderwijs- en 
ondersteuningsbehoeften in kaart. Afgelopen jaren hebben we veel geïnvesteerd in het verbeteren 
van de kwaliteit van onze basisondersteuning. Een voorbeeld hiervan is de invoering van het werken 
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met groepsplannen. Op deze manier is de leerkracht in staat om voor iedere leerling in zijn groep een 
passend onderwijsaanbod te bieden. De intern begeleiders bewaken dit proces van analyseren, 
begrijpen, plannen en evalueren. Een ander voorbeeld is de invoering van de Kanjermethode. De 
Kanjermethode is een methode die zich richt op de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. 
Tevens draagt de methode bij aan het pedagogisch klimaat in de school. 
 
Beleid 
Binnen het domein beleid  hebben we aandacht voor de procedures omtrent onderwijs en 
leerlingenzorg. We hebben een heldere visie op zorg (zie paragraaf 5.2) en onze procedures zijn 
vastgelegd in het zorgplan. Bijvoorbeeld werken wij met een heldere leerlijn in alle leerjaren en werkt 
elke leerkracht volgens een vaste methodiek waarbij voldoende ruimte is voor eigen inbreng.  
 
Organisatie 
Wij zijn een middelgrote school met een zelfsturend team. Het team wordt aangestuurd door de 
directeur en twee teamcoördinatoren. Teamleden hebben een professionele en zelfverantwoordelijke 
houding. Onze intern begeleiders zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de leerlingenzorg. Wij 
beschikken over een goed functionerend zorgadviesteam. 
 
Begeleiding 
Begeleiding van leerlingen en ouders vinden wij belangrijk. Regelmatig worden gesprekken gevoerd 
met leerlingen en met ouders m.b.t. tot de begeleiding op school. In enkele gevallen wordt er een 
groeidocument opgesteld. Hierin staat beschreven wat de sterke en zwakke punten van de leerling en 
zijn omgeving zijn en wat de leerling nodig heeft. We zien hierbij ouders als partner en ouders worden 
vanaf het begin betrokken bij het opstellen van het groeidocument. Als school kunnen we er ook voor 
kiezen om interne en externe deskundigen uit te nodigen om mee te denken over de vormgeving van 
de begeleiding van de leerling. 

 

Samengevat zijn wij als school tevreden over de basisondersteuning en extra ondersteuning die wij 

bieden aan onze leerlingen. Vanzelfsprekend kan het altijd beter en zien wij nog voldoende verbeter-

punten. Om de kwaliteit van onze basisondersteuning te verbeteren, gaan wij ons verder bekwamen in 

het opbrengstgericht werken op groepsniveau en communiceren met ouders als ervaringsdeskundige. 

Wij zijn tevreden over de expertises binnen ons eigen team, maar zijn ons bewust van de 

kwetsbaarheid. Het meer verdelen van deze deskundigheden is een aandachtspunt voor onze school. 

Alleen dan kunnen wij de komende jaren alle kinderen uit ons dorp onderwijs bieden van hoogstaande 

kwaliteit. 
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4 Het onderwijs, de onderwijstijd en de organisatie 

 

 
4.1 De groepen en hun werkwijze 
 
Wij verdelen de groepen in onderbouw (groep 1 t/m 4) en bovenbouw (groep 5 t/m 8). De coördinator 
van het onderbouwteam is Tooske van der Zanden en van het bovenbouwteam Bram van der Linden.  
 
We kiezen er bewust voor  om de kleuters bij elkaar te plaatsen in gecombineerde groepen 1/2.  
Daardoor kunnen kinderen beter van elkaar leren en wordt een verlengde kleuterperiode minder snel 
ervaren als doubleren. De opvang van nieuwe kleuters is dan ook niet geconcentreerd in één groep, 
tenzij er gezien de leerlingaantallen een instroomgroep geformeerd wordt.  
In de groepen 3 t/m 8 wordt er voornamelijk gewerkt met gedifferentieerde instructie.  
 
We streven ernaar na de kleuterperiode zoveel mogelijk zelfstandige groepen te vormen. Soms zullen 
we echter ook moeten werken met combinatiegroepen. Bij het kiezen van nieuwe methoden letten  we 
speciaal  op de bruikbaarheid ervan in combinatiegroepen. 
 
In hoofdstuk 5 kunt u lezen hoe wij omgaan met kinderen die meer zorg en aandacht nodig hebben.  
 
In de eerste weken van het nieuwe schooljaar heeft iedere groep een informatieavond, waarop over 
de leerstof en praktische gang van zaken in de groep verteld wordt. 
Indien u tussentijds geïnformeerd wilt worden over bepaalde schoolzaken of als er onduidelijkheden 
zijn, trekt u dan aan de bel. U kunt altijd een afspraak maken voor een gesprek. 
 
4.2 Inhoud van het onderwijs 
 
In de Wet Primair Onderwijs staat beschreven welke leer- en vormingsgebieden er aan de orde 
moeten komen. Dat zijn: zintuiglijke en lichamelijke oefening, Nederlandse taal, rekenen en wiskunde, 
Engelse taal, expressie-activiteiten, bevordering van sociale redzaamheid (o.a. verkeer), bevordering 
van gezond gedrag, burgerschapskunde en enkele kennisgebieden (wereldoriëntatie). Onze school 
voegt daar uiteraard catechese/levensbeschouwing aan toe. 
In ons onderwijs maken wij gebruik van methoden en ander lesmateriaal. Bij het kiezen ervan wordt 
gelet op de inhoudelijke kwaliteit en de aantrekkelijkheid.  
Ook vinden wij het belangrijk, dat er verrijkings- en verdiepingsstof in de methoden zit. De computer 
speelt hierbij een belangrijke rol.  
De methoden worden systematisch gevolgd, waardoor de doorgaande lijn gewaarborgd is. 
In de kleutergroepen  worden geen methodes gebruikt, maar bronnenboeken. Om de doorgaande lijn 
en het leerstofaanbod te garanderen, zijn er leerlijnen vastgelegd in een jaarplanning. 
 
Gebruikte methoden: 
Groepen 1-2  Kleuterplein 
Nederlandse taal:     Taalverhaal 
Lezen:                           Veilig Leren Lezen 

Estafette  
Nieuwsbegrip 

Schrijven: Pennenstreken  
Rekenen/wiskunde:   De wereld in getallen                           
Engelse taal:                 Take it easy (5 t/m 8) 
Aardrijkskunde:             Geobas 
Geschiedenis:  Wijzer door de Tijd                                                                                                         
Natuur en techniek:  Natuniek en techniektorens 
Wereldoriëntatie (gr 3) Veilig de Wereld in 
Expressie:          Moet je doen 
 Muziek voor de basisschool 
Sociale redzaamheid/ Kanjermethode 
verkeer:                         Wijzer door het verkeer                                                                                                                                                                                             
                                      Verkeerskrantjes             
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Actief burgerschap en Integratie 
 
De vorming van goede burgers is een kerntaak van onze school. Ons programma heeft in het aanbod 
voldoende aanknopingspunten en voldoende tijd en aandacht voor dit thema. Vooral in ons 
programma sociaal-emotionele vorming besteden wij expliciet aandacht aan vaardigheden als samen 
regels afspreken en handhaven, elkaar respectvol aanspreken, goed kunnen omgaan met kritiek en 
conflicten oplossen. Binnen taal en wereldoriëntatie, vooral bij geschiedenis en aardrijkskunde in de 
bovenbouw, leren de kinderen over onze staatsvorm, de grondrechten van alle burgers en wat dat 
betekent voor ons gedrag. Binnen ons aanbod levensbeschouwelijke vorming hebben wij gekozen 
voor filosoferen met kinderen. Uiteraard komen hier ook facetten van actief burgerschap en integratie 
aan bod. In de bovenbouw besteden wij aandacht aan aspecten van een pluriforme samenleving en 
wij brengen onze leerlingen in aanraking met andere religieuze opvattingen. Dat kan ook niet anders, 
omdat maar een beperkt aantal van onze leerlingen de rooms-katholieke traditie uitdraagt. Ook 
leerlingen met andere religieuze opvattingen bevolken onze school. 
 
Nog belangrijker dan de methoden die een school gebruikt, zijn de mensen die ermee werken. Aan 
hen heeft u uw kind toevertrouwd.  Zij zorgen ervoor, dat de materialen en de lesboeken zinvol worden 
gebruikt. De teamleden werken niet op zich, maar besteden veel tijd aan samenwerking en overleg.  
Omdat de maatschappij - en dus ook het onderwijs - voortdurend verandert, proberen we nieuwe 
ontwikkelingen op de voet te volgen, onder andere d.m.v. scholing.  
 
4.3 Invulling van de onderwijstijd 
 
De groepen 1 t/m 4 krijgen in de loop van het schooljaar 2014 – 2015 in totaal 905,5 uur les; de 
overige groepen 984,25 uur. 
De gemiddelde verdeling van de uren per week over de leer- en vormingsgebieden  staat in bijlage 1. 
 
4.4 Evaluatie; de resultaten van ons onderwijs 
 
Door observatie, methodegebonden toetsen, schriftelijk werk, het Cito Leerling- en Onderwijsvolg-
systeem (Cito-LOVS) hebben we een goed zicht op de ontwikkeling van de kinderen en de resultaten 
die ze behalen. 
Van de uitslagen van de Cito-toetsen worden analyses gemaakt. Deze worden in het team besproken, 
vergeleken met de scores in de afgelopen jaren  en zo nodig worden plannen ter verbetering van ons 
onderwijs opgesteld  
 
De school richt haar aandacht niet alleen op het cognitieve. We willen immers dat de leerlingen zich bij 
ons prettig voelen.  
We willen natuurlijk ook weten of onze aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling het 
gewenste resultaat oplevert. Vandaar dat wij hebben gekozen voor het observatie-instrument ‘KIJK!’ in 
groep 1 en 2 en voor het leerlingvolgsysteem sociaal-emotionele ontwikkeling SCOL in de andere 
groepen. Concreet betekent dit, dat er in de loop van een jaar lijsten door de leerkracht(en in de 
groepen 6, 7 en 8 ook door de leerling zelf) worden ingevuld over het functioneren/welbevinden van 
elke leerling. Daaruit kunnen we verbeterpunten halen,  zowel op leerling-, groeps- als schoolniveau.  
 
Over de resultaten die de kinderen behalen bij de Cito-toetsen in de groepen 1 t/m 8, kunnen we in de 
regel tevreden zijn. Dat geldt ook t.a.v. de uitstroom van onze leerlingen naar het voortgezet onder-
wijs. Zie hiervoor bijlage 3.  
Verwijzing naar het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs komt weinig voor. Hierbij blijven 
we beneden de streefoptie van 2%.  
Wanneer u over bovenstaande meer informatie wilt, kunt u daarvoor terecht bij de directeur of de 
intern begeleiders (IB’ers).  
 
Op de 2 ochtenden in januari en mei/juni dat de toetsen worden afgenomen in de kleutergroepen, 
worden de leerlingen van groep 1 pas om 9:45 uur op school verwacht. Daardoor kunnen de oudste 
kleuters de toetsen maken bij hun eigen juf. De data van deze toetsdagen kunt u vinden op de 
schoolkalender.  
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4.5 Rapportage 
 
Tijdens de zogenaamde kijkmiddagen kunnen de ouders werkjes, toetsen en schriften van de 
kinderen inzien.  
Twee keer per jaar krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 een rapport over hun vorderingen mee naar 
huis. De oudste kleuters krijgen een verslag met gegevens van de observatiemethode KIJK!.  
Ook de resultaten van het Cito-LOVS worden op het rapport  vermeld.  De betekenis van de cijfers 
staat hieronder. Daarachter is vermeld hoeveel procent van de leerlingen er landelijk gezien bij elk 
niveau horen.  
 Niveau I: hoogst scorende leerlingen (20%). 
 Niveau II: net boven tot ruim boven het landelijk gemiddelde (20%). 
 Niveau III: net onder tot ruim onder het landelijke gemiddelde (20%). We gebruiken de  aanduiding   

                 III voor leerlingen die maar net boven het niveau 4 scoren.  
 Niveau IV: ruim onder het landelijk gemiddelde (20%). Voor ons geldt dit als onvoldoende. 
 Niveau V: laagst scorende leerlingen (20%). Uiteraard is dit niveau voor ons ook onvoldoende. 
 
Wij vinden niet alleen het ‘resultaat’, maar ook het gedrag en de werkhouding belangrijk. Daarom 
geven we hiervoor ook een waardering op het rapport.  
Mede naar aanleiding van de rapporten zijn er tienminutengesprekken, waarvoor u een uitnodiging 
ontvangt. Ook de ouders van de kinderen van groep 1 en 2 worden uitgenodigd voor een gesprek, 
waarin de observaties  en de ontwikkeling van de kinderen worden besproken.  
 
4.6 In-, door- en uitstroom van leerlingen 
  
Toelating van leerlingen is niet afhankelijk van geloof of levensovertuiging. Van niet-katholieke ouders 
wordt verwacht dat zij de identiteit van de school respecteren en haar missie onderschrijven. Aan 
activiteiten die binnen het kader van geloofsopvoeding tijdens de lestijden plaatsvinden, nemen alle 
leerlingen deel, tenzij dit in strijd is met hun eigen geloofsopvattingen. Die leerlingen krijgen dan 
vervangende onderwijsactiviteiten aangeboden.  
 
Voor toelating, doorstroom en uitstroom van leerlingen hanteert de Helder Camaraschool de volgende 
procedures. 
 
Instroom kleuters 

Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in Breda geven schriftelijke informatie aan de basisschool 
over de ontwikkeling van het kind. Het is voor ons prettig om te weten hoe de eerste levensjaren zijn 
verlopen. Zo kunnen leerkrachten het kind op een goede manier begeleiden en stimuleren.  

a. Indien nieuwe ouders interesse hebben in onze school, maakt Liesbeth Otten met hen een 
afspraak voor een kennismakingsgesprek.  

b. Tijdens of na dit gesprek vullen de ouders het aanmeldingsformulier in. 
c. Na ontvangst van dit formulier besluit de directeur het kind al dan niet te plaatsen. Hij deelt het 

besluit aan de ouders mee. Indien niet tot plaatsing wordt overgegaan, wordt tevens de reden 
hiervan gemeld. 

d. De leerkracht van groep 1/2 heeft, voorafgaande aan de plaatsing op school, een oudergesprek 
met als doel samen het ontwikkelingsniveau/de beginsituatie van het kind duidelijk in beeld te 
brengen. 

e. Het gesprek wordt gevoerd aan de hand van een intakelijst. 
f. Het kind kan daadwerkelijk op school komen, zodra het 4 jaar oud is. Desgewenst kan een kind 

voorafgaand aan zijn 4
e
 verjaardag maximaal 5 maal op school komen om met de groep kennis te 

maken (‘wendagen’).  
g. Tot 4 weken voor het einde van het lopende schooljaar kunnen kinderen van 4 jaar in groep 1 

geplaatst worden. De kinderen die op de eerste schooldag van het schooljaar nieuw op school 
komen, krijgen vóór de zomervakantie een uitnodiging voor een kennismakingsochtend. Voor hen 
gelden geen ‘wendagen’.  
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Instroom leerlingen groep 3 t /m 8 

 
a. In principe hanteren we een grens van maximaal 28 lln. per groep om kwalitatief goed onderwijs te 

kunnen garanderen. 
b. De school stuurt op hun verzoek de ouders een schoolgids en kalender toe. 
c. Er vindt op school een kennismakingsgesprek plaats met IB’er Marlies Euler (groep 3 t/m 5) of 

IB’er Berry Koevoets (groep 6 t/m 8). Het kind kan hierbij desgewenst aanwezig zijn. 
d. Indien ouders besluiten hun kind op onze school aan te melden, vullen zij het inschrijfformulier in. 
e. De school wint bij de afleverende school telefonisch informatie in over de leerling en verzoekt om 

toezending van een onderwijskundig rapport, ondertekend door de ouders, en om de gegevens uit 
het leerlingvolgsysteem. Zolang het onderwijskundig rapport nog niet in ons bezit is, kan er niet tot 
plaatsing worden overgegaan 

f. Indien er onvoldoende gegevens worden verstrekt door de afleverende school óf indien deze 
gegevens reden tot zorg baren, worden op de Helder Camara aanvullende toetsen afgenomen. Er 
kan ook een gesprek plaatsvinden met ouders en/of school van herkomst. Het doel hiervan is ook 
om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij het ontwikkelingsniveau van het kind. De resultaten 
worden met de ouders besproken. 

g. Het besluit de leerling in te schrijven wordt genomen door de directeur.  
h. De directeur  overlegt met de betrokken leerkracht(en) en de IB’ers in welke groep de leerling 

wordt geplaatst. 
i. De school deelt dit besluit aan de ouders mee en maakt een afspraak over datum van plaatsing 

op onze school. 
 
Opmerking: 
Indien de informatie van ouders en/of afleverende school óf de situatie op onze school (groepsgrootte, 
groepsproblematiek etc.)  van dien aard is dat wij eraan twijfelen of de leerling bij ons op school thuis-
hoort, wordt overlegd tussen IB’ers en directeur. Als de school de ondersteuning niet zelf kan bieden 
en aangeeft dat uw kind het beste naar een andere school kan gaan, moet de school, na overleg met 
u, zorgen dat er een andere school gevonden wordt die wel een passend aanbod kan doen en uw 
kind kan toelaten. Dit kan een andere basisschool zijn, maar ook een school voor speciaal basis-
onderwijs of speciaal onderwijs. Goed overleg met de ouders is in deze situatie uiteraard belangrijk.    
 
Doorstroom / overgang    
                                                                                                                                 
De Helder Camaraschool is van mening, dat het soms nuttig kan zijn dat een leerling doubleert. Dit 
kan in principe maximaal één keer in de groepen 3 t/m 8.  
Doubleren kan te maken hebben met zwakke leerprestaties, maar ook met leerhouding (concentratie, 
taakgerichtheid e.d.) en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. In alle gevallen beslist de 
school over doublure/overgang, uiteraard wel na overleg met de ouders. 
We kijken bij de wat oudere leerling ook naar de toekomst. Soms is het duidelijk dat een hoger 
leerrendement er niet in zit. Dan heeft doubleren weinig zin en geven we de leerling een aangepast 
programma.  

 
Overgang van groep 2 naar groep 3 

 
Wie bepaalt of een kind overgaat naar groep 3?  
(informatie van de onderwijsinspectie) 
Volgens de wet valt het  onder het beleid van de school welke leerlingen overgaan van groep twee 
naar drie. De overgang van een leerling heeft tegenwoordig niet zozeer meer te maken met leeftijd, 
maar met de ontwikkeling die de leerling heeft doorgemaakt. 
De school kijkt met name naar de werkhouding en de cognitieve ontwikkeling van de leerling. Het 
oordeel is gebaseerd op observaties, toetsen, een gesprek met de intern begeleider (IB’er) en de 
concentratie-spanningsboog.  
Toch hanteren veel scholen nog wel een leeftijdsgrens voor de overgang naar groep 3. Die 
leeftijdsgrens komt voort uit een regeling voor de overgang van de kleuterschool naar de lagere 
school van vóór 1985. Volgens die regeling moest een kleuter vóór 1 oktober zes jaar zijn om naar de 
lagere school (nu dus groep drie) te kunnen gaan. In 1985 zijn de kleuterschool en de lagere school 
samengevoegd tot de basisschool en sindsdien is de datum van 1 oktober als criterium afgeschaft. Er 
zijn ook scholen die de 31 decembergrens hanteren: alle leerlingen stromen in principe door van 
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groep 2 naar groep 3 als zij vóór 31 december van het kalenderjaar van overgaan de leeftijd van 6 
jaar bereiken. 
 
De inspectie stelt de school de vraag of per individuele leerling de overgang naar groep drie bekeken 
wordt, los van de geboortedatum. Elke school moet bevorderen dat de verblijfsduur van een leerling in 
het basisonderwijs acht aaneengesloten jaren bedraagt. De maximale leeftijd van een leerling in het 
primair onderwijs is 14 jaar. 
  
Standpunt Kbs Helder Camara 
 
Wij hanteren geen leeftijdsgrens met betrekking tot de overgang naar groep 3. We stemmen het 
onderwijs af op de ontwikkeling van het individuele kind. 
We kijken daarbij naar: 
 
 de sociaal-emotionele ontwikkeling: 

- betrokkenheid 

- weerbaarheid 

- zelfvertrouwen 

- zelfredzaamheid 

 de werkhouding: 
- concentratie 

- motivatie 

- tempo 

- taakgerichtheid 

 het opnemen en verwerken van de leerstof: 
- luisterhouding 

- taalgebruik 

- taalbegrip 

- rekeninzicht 

- logisch denken 

Om nader inzicht te krijgen in het bovenstaande, kunnen we gebruik maken van de volgende 
instrumenten: 

 KIJK (registratie- en observatiesysteem); 

 Rekentoets voor Kleuters (Cito) en toets Taal voor kleuters. 
 
Uitstroom naar andere basisschool 
 
Indien ouders melden dat hun kind naar een andere basisschool gaat, stelt de groepsleerkracht een 
onderwijskundig rapport op. Hij stuurt dit samen met de gegevens uit het leerlingvolgsysteem naar de 
nieuwe school. De ouders krijgen een kopie hiervan. 
 
Uitstroom naar het voortgezet onderwijs vanuit groep 7 
 

Als een leerling aan het einde van groep 7 in totaal 8 jaar basisonderwijs heeft gehad, kan in 
uitzonderlijke gevallen besloten worden hem aan te melden bij het vmbo. Dit gebeurt alleen als ouders 
én school van mening zijn dat groep 8 voor hem een te grote belasting zal zijn. De leerkracht vult voor 
deze leerling een onderwijskundig rapport in en laat hem desgewenst deelnemen aan een onderzoek.  
 
Uitstroom naar het voortgezet onderwijs vanuit groep 8 
 
a. In principe verlaten alle leerlingen aan het einde van groep 8 de basisschool. Doublure in groep 8 

kan slechts in uitzonderlijke gevallen voorkomen. 
b. De leerkracht van groep 8 voert met de ouders van elke leerling een adviesgesprek. 
c. De leerkracht van groep 8 stelt voor elke leerling een onderwijskundig rapport op. De ouders 

ondertekenen dit. 
d. Alle leerlingen nemen deel aan het drempelonderzoek en de Centrale Eindtoets PO. 
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e. Indien de Cito-scores en/of het advies van de school mogelijk een belemmering vormen voor 
toelating op de gekozen school, overlegt de leerkracht van groep 8 met de brugklascoördinator 
van de betreffende school. 

 
4.7 Het volgen van oud-leerlingen 
 
De leerkrachten van de Helder Camaraschool stellen zich op de hoogte van de vorderingen en 
ontwikkelingen van hun oud-leerlingen gedurende minimaal de brugklasperiode in het voortgezet 
onderwijs.  
 
4.8 Speciale voorzieningen op onze school 
 
 Kamer directie 
 Kamer administratie 
 Kamer intern begeleiders 
 Kamer teamcoördinatoren 
 2 werkkamers/spreekkamers  
 Docentenwerkruimte 
 Kopieer-/conciërgeruimte 
 Voor de groepen 1 en 2 hebben we twee aparte speelzalen. Hier worden gym- en spellessen 

gegeven.  
 Diverse onderwijswerkruimtes voor de leerlingen 

 Miva-toilet 

 Lift 

 SchoolVision 

Onze school maakt gebruik van een nieuw lichtconcept, SchoolVision genaamd. Goede verlichting 
draagt bij aan het gevoel van welbevinden en bevordert de aandacht en concentratie. Het concept 
kent 4 instellingen: ‘standaard’, ‘energie’, ‘concentratie’ en ‘rust’. Door gericht gebruik van het juiste 
licht is ook rusteloos gedrag bij kinderen positief te beïnvloeden. Leerlingen voelen zich opgewekter bij 
de instellingen ‘rust’ en ’energie’. Tevens is gebleken dat het vermogen tot coöperatief leren en de 
communicatie tussen kinderen positief beïnvloed worden. Bij de ‘rust’-instelling zijn de kinderen sneller 
in het oplossen van een gezamenlijke puzzeltaak dan bij de ‘standaard’-instelling en bij de ‘energie’-
instelling praten kinderen 95% meer met elkaar tijdens het oplossen van de puzzels dan bij de 
‘standaard’-instelling.  
Afhankelijk van de taak hebben de specifieke lichtinstellingen dus een gunstig effect. 
 
4.9 Huiswerk 
 
Op de Helder Camaraschool wordt geen huiswerk meegegeven aan de kinderen van groep 1 t/m 4, 
mogelijk wel incidenteel of als extra oefening in overleg tussen leerkracht en ouders. Vanaf groep 5 
gebeurt dat – in een opbouwende lijn – wel.  Wij hebben hierbij de volgende doelen voor ogen: 
 ondersteuning en/of verdieping van het reguliere lespakket of gedeelten daarvan. We willen 

daarbij de aangeboden stof steeds meer afstemmen op de behoeften van de individuele leerling.  
 voorbereiding op het werken in het voortgezet onderwijs; 
 het aanleren van studievaardigheden; 
 leren plannen (o.a. het werken met een agenda vanaf groep 6). 
We hebben een aantal documenten ontwikkeld  om bovenstaande te kunnen bewerkstelligen. Waar 
nodig zullen deze steeds aangepast en verbeterd worden. 
 
Voor wereldoriëntatie geldt het volgende. 
Er wordt gelegenheid gegeven om de toetsen op school te leren (tijdens zelfstandig werken). De 
leerlingen van  de groepen 5, 6, 7 en 8 mogen de samenvattingen mee naar huis nemen.  
 
4.10 Kosten van het onderwijs 
 
Onderwijs wordt in Nederland door de overheid betaald uit belastinggelden. Alles wat op school 
gebruikt wordt, wordt door ons aangeschaft. Zie verder paragraaf 7.19.    
  
Over de vrijwillige ouderbijdrage voor de ouderraad leest u in paragraaf 6.3 
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5. De zorg voor de leerlingen 

 

 
 
5.1 Passend Onderwijs 
 
Met ingang van 1 augustus 2014 gaat Passend Onderwijs van start en houden de huidige 
samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School op te bestaan. Dit houdt in dat ons 
schoolbestuur deel gaat uitmaken van een nieuw samenwerkingsverband Passend Onderwijs met de 
naam RSV Breda e.o., Optimale Onderwijskansen.  In dit nieuwe samenwerkingsverband participeren 
26 schoolbesturen voor primair onderwijs met in totaal  137 scholen voor basisonderwijs, speciaal 
basisonderwijs of speciaal onderwijs. Niet alle schoolbesturen voor speciaal onderwijs zijn wettelijk 
deel van het nieuwe samenwerkingsverband. Alleen scholen voor langdurig zieke leerlingen, zeer 
moeilijk lerende leerlingen, leerlingen met een lichamelijke beperking en leerlingen met 
gedragsproblemen en/of psychiatrische stoornissen doen in het samenwerkingsverband mee. Met de 
schoolbesturen speciaal onderwijs voor blinde en slechtziende, voor dove en slechthorende en  voor 
spraak-/taalgebrekkige leerlingen zijn samenwerkingsafspraken gemaakt. 
 
Passend onderwijs is er voor alle leerlingen. In de praktijk gaat het vooral om leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuning kan nodig zijn vanwege een verstandelijke 
beperking, een chronische ziekte of bijvoorbeeld gedrags- of leerproblemen. Maar ook 
hoogbegaafdheid kan aanleiding zijn om extra ondersteuning te organiseren. 
 
De nieuwe Wet Passend Onderwijs schrijft enerzijds een aantal zaken voor die het nieuwe 
samenwerkingsverband moet regelen, anderzijds geeft de wet vrijheden om op lokaal niveau zelf 
beleid te maken. Dit beleid wordt gemaakt door het bestuur van het samenwerkingsverband, dat 
bestaat uit een vertegenwoordiging van alle deelnemende schoolbesturen. De schoolbesturen die in 
het samenwerkingsverband samenwerken, krijgen van het ministerie van OC&W geld om het 
onderwijs te regelen voor leerlingen die deze extra ondersteuning nodig hebben. Hiertoe maken de 
schoolbesturen gezamenlijk een ondersteuningsplan dat moet garanderen dat iedere leerling een 
passend onderwijsaanbod krijgt.  
 
Voor de meeste leerlingen zal er door de invoering van passend onderwijs in de dagelijkse praktijk 
weinig veranderen. Wel verandert mogelijk de organisatie van de ondersteuning op school en worden 
er op termijn minder kinderen doorverwezen naar het speciaal onderwijs, omdat het samenwerkings-
verband de ambitie heeft om voor zoveel mogelijk leerlingen thuisnabij het passend onderwijsaanbod 
te realiseren. Wat er op korte termijn verandert, wordt in het navolgende uitgelegd. 
 
 Zorgplicht 

Schoolbesturen krijgen vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht. Dit betekent dat de scholen ervoor 

moeten zorgen dat iedere leerling die bij de school staat ingeschreven of is aangemeld en die 

extra ondersteuning nodig heeft, een passend onderwijsaanbod krijgt. Dit houdt in dat na 

aanmelding de school eerst zorgvuldig gaat onderzoeken wat uw kind nodig heeft en of de school 

die ondersteuning zelf kan realiseren, eventueel met ondersteuning vanuit het samenwerkings-

verband. Als de school de ondersteuning niet zelf kan bieden en aangeeft dat uw kind het beste 

naar een andere school kan gaan, moet de school, na overleg met u, zorgen dat er een andere 

school gevonden wordt die wel een passend aanbod kan doen en uw kind kan toelaten. Dit kan 

een andere basisschool zijn, maar ook een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal 

onderwijs. Goed overleg met de ouders is in deze situatie uiteraard belangrijk. 

 

 Nieuwe visie op ondersteuning 

Tot nu toe zijn we in Nederland gewend aan een proces van verwijzing en toewijzing dat is 

gebaseerd op de vraag wat er met het kind aan de hand is. Op basis van handelingsverlegenheid 

van de school en kindkenmerken zijn tot nu toe besluiten genomen over verwijzingen naar het 

speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs of de toekenning van een rugzakbekostiging als de 
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leerling ondanks indicatie op de basisschool blijft. Na 1 augustus 2014 kijken we niet meer naar 

wat er met het kind aan de hand is, maar proberen we de vraag te beantwoorden welke extra 

onderwijsbehoefte de leerling heeft en welke extra ondersteuning dan geregeld moet worden. De 

handelingsverlegenheid van de school is dan niet langer een criterium voor indicatie, maar meer 

een signaal dat de leerling een beter passend onderwijsaanbod nodig heeft.  

 

 Positie van de ouders 

De invoering van de Wet Passend Onderwijs leidt tot een andere positionering van de ouders in 

trajecten van toeleiding, verwijzing en extra ondersteuning. Indien uw kind meer ondersteuning 

nodig heeft dan de basisondersteuning van de school, moet de school op basis van de zorgplicht 

in actie komen. Dit betekent dat de school de verantwoordelijkheid heeft te onderzoeken welke 

onderwijsbehoeften de leerling heeft en op welke manier daarop een passend antwoord kan 

worden gegeven. Uiteraard betrekt school van meet af aan de ouders in dit traject. School is in dit 

traject leidend en zorgt ervoor dat onderzoek plaatsvindt. Het onderzoek kan leiden tot 

verschillende uitkomsten, te weten: 

1 de leerling blijft op school met extra ondersteuning, een arrangement; 

2 de leerling gaat naar een andere basisschool; 

3 de leerling wordt aangemeld bij de commissie voor ondersteuningstoewijzing voor plaatsing 

op school voor speciaal basisonderwijs; 

4 de leerling wordt aangemeld bij de bij de commissie voor ondersteuningstoewijzing voor 

plaatsing op school voor speciaal onderwijs; 

5 de leerling wordt aangemeld bij de commissie voor onderzoek voor toelaatbaarheid tot 

speciaal onderwijs voor blinde en slechtziende leerlingen of dove, slechthorende en 

spraak/taalgebrekkige leerlingen, dan wel voor een arrangement voor de leerling in de 

basisschool. 

 
Voor de eerste vier trajecten zijn wettelijk afspraken gemaakt over de positionering van ouders en 
kunnen ouders zich beroepen op een mogelijk geschil. Het traject met betrekking tot de aanmeldingen 
voor toelaatbaarheid tot speciaal onderwijs voor blinde en slechtziende of dove en slechthorende en 
spraak-/taalgebrekkige leerlingen, dan wel voor een arrangement voor de leerling in de basisschool 
valt buiten de wettelijke bevoegdheden van het samenwerkingsverband passend onderwijs. 
 
Met betrekking tot de eerste vier trajecten kunnen ouders na 1 augustus 2014 verschillende 
commissies benaderen. 

 Geschillencommissie Passend Onderwijs. Deze commissie beslecht geschillen in po, vo en (v)so, 

over toelating van leerlingen, die extra ondersteuning behoeven, de verwijdering van leerlingen en 

het ontwikkelingsperspectief. 

 Bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaring. Het samenwerkingsverband is aangesloten 

bij de landelijke bezwaaradviescommissie, waartoe ouders zich kunnen richten bij een bezwaar 

tegen een besluit over een toelaatbaarheidsverklaring.  

 Ouders behouden daarnaast de mogelijkheid om hun klacht voor te leggen aan het College voor 

Mensenrechten en Gelijke Behandeling en om een beroep aan te tekenen bij de rechter. 

 
 Schoolondersteuningsprofiel (SOP)  

Iedere school stelt binnen passend onderwijs een ondersteuningsprofiel op, waarin de school 

beschrijft welke ondersteuning zij kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. De 

medezeggenschapsraad heeft adviesrecht m.b.t. het vaststellen van het schoolondersteunings-

profiel. Aan de hand van dit SOP maakt de school ook duidelijk of de school zich wil specialiseren 

in een bepaald type ondersteuning of in principe een school wil zijn voor alle leerlingen als het 

passend onderwijsaanbod kan worden gerealiseerd. Het schoolondersteuningsprofiel speelt een 

rol in het toelatingsbeleid van de school en is voor ouders een informatiebron die geraadpleegd 

kan worden als zij op zoek zijn naar een school voor hun kind. 
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 Geldigheid huidige beschikkingen 

Leerlingen die op basis van een beschikking van de Permanente Commissie Leerlingenzorg of 

een Commissie voor Indicatiestelling in het speciaal (basis)onderwijs verblijven, mogen daar het 

onderwijs genieten voor in ieder geval de duur van de beschikking. Voor leerlingen waarvoor 

een tijdelijke beschikking is afgegeven, zal tijdig een besluit moeten worden genomen over de 

best passende voorziening na afloop van die beschikking. 

 

Voor leerlingen die gebruik maken van de huidige rugzakbekostiging in de basisschool, gaat in 

de toekomst een en ander veranderen. De huidige rugzak moet straks door het 

samenwerkingsverband worden omgezet in een arrangement binnen een passende 

voorziening. Volgens de wet zijn de huidige beschikkingen voor een rugzak vanaf 1 augustus 

2014 niet meer geldig. Het bestuur van het samenwerkingsverband heeft echter het besluit 

genomen dat tot het moment van omzetten van die rugzak in een arrangement de ambulante 

begeleiding en de begeleiding vanuit de basisschool  voor het schooljaar 2014-2015 worden 

bekostigd. In de praktijk betekent dit dat in het eerste schooljaar voor deze leerlingen in de 

ondersteuning niets hoeft te wijzigen. Nadat het arrangement is bepaald, kan het zijn dat de 

leerling een grotere onderwijsbehoefte heeft dan nu vanuit de huidige rugzak kan worden 

gerealiseerd, maar het kan ook zijn dat deze behoefte kleiner is dan de huidig beschikbare 

middelen. Het samenwerkingsverband levert in die zin in de toekomst maatwerk. 

Meer informatie nodig? 
De transitie naar de nieuwe Wet Passend Onderwijs is niet met ingang van het schooljaar 2014-2015 
afgerond.  De ontwikkelingen in ons samenwerkingsverband kunt u volgen via onze website 
www.rsvbreda.nl. Daarop vindt u onder andere het ondersteuningsplan van het samenwerkings-
verband. Daarin wordt het beleid van het samenwerkingsverband verwoord. 
 
Dan is er ook een aantal informatieve websites over ‘passend onderwijs’:  

• www.steunpuntpassendonderwijs.nl  
• www.passendonderwijs.nl  
• www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl  
• www.mensenrechten.nl  
• www.onderwijsconsulenten.nl  
• www.onderwijsgeschillen.nl  

 
 
5.2  Passende zorg op onze school 
 
Alle kinderen hebben zorg nodig en wij als team dragen de zorg voor alle kinderen. Alle vormen van 
onderzoek en begeleiding zijn gericht op een brede ontplooiing, het stimuleren van de ontwikkeling en 
het positief beïnvloeden van betrokkenheid en welbevinden van het kind. Kortom het gaat over het 
bieden van kansen en het zoeken naar een passend onderwijsaanbod. 
 
De school heeft de volgende uitgangspunten bij de leerlingenzorg: 
 
 Preventief en proactief beleid: wij richten ons op het zo vroeg mogelijk signaleren en onderkennen 

van specifieke behoeften op didactisch, pedagogisch en sociaal-emotioneel gebied. Er zijn 
verschillen tussen de ontwikkeling van kinderen. Soms komen bepaalde onderdelen van de 
ontwikkeling op een later tijdstip dan verwacht wordt, of heeft het kind problemen nieuwe leerstof 
op te pakken. Het kan ook voorkomen dat kinderen zich sneller ontwikkelen dan andere kinderen in 
hun groep, en de aangeboden stof eerder hebben verwerkt. Ook aanleg en interesse spelen 
daarbij een rol. Dit kan zelfs per vakgebied verschillen.  
 

 Een heldere en eenduidige zorgstructuur: de procedures m.b.t. de ondersteuning van leerlingen 
staan beschreven in ons zorgplan. We hebben gekozen voor het werken volgens de 
organisatievorm van de 1-zorgroute. Met de 1-zorgroute wordt op groeps- en schoolniveau het 
onderwijs passend gemaakt aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. De  Leerkrachten 
maken groepsplannen voor verschillende vakken waarin deze onderwijsbehoeften van de kinderen 

http://www.rsvbreda.nl/
http://www.steunpuntpassendonderwijs.nl/
http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl/
http://www.mensenrechten.nl/
http://www.onderwijsconsulenten.nl/
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
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genoteerd staan. Een planmatige aanpak van zorg en onderwijs. Deze wordt inmiddels 
vormgegeven voor de vakken rekenen, lezen en spelling. Begrijpend lezen is in ontwikkeling. 

 
 Normaal waar het kan, speciaal waar het moet: De inzet van extra hulp wordt zoveel mogelijk in de 

klas door de leerkracht uitgevoerd. In het verleden werden (ook) op onze school deze kinderen 
enkele malen per week uit de klas gehaald om bij de remedial teacher te gaan werken. De laatste 
jaren hebben wij – en ook steeds meer andere scholen – die hulp buiten de klas langzaamaan 
verminderd. Tegelijkertijd hebben leerkrachten geleerd binnen de klas tijd vrij te maken om extra 
hulp te bieden (o.a. tijdens het zelfstandig werken).  
Kinderen uit de klas halen om ze extra te begeleiden lijkt heel mooi, maar er zitten volgens ons 
meer nadelen dan voordelen aan. Leren gebeurt immers het beste binnen een sociale context. 
Bovendien, als kinderen uit de klas gehaald worden, missen ze weer lessen die op een of andere 
manier ingehaald moeten worden. Met andere woorden: je creëert een nieuwe achterstand. Daar 
komt nog bij, dat kinderen met (leer)problemen het meest leren van een eenduidige uitleg en 
instructie. Uit ervaring is ons ook gebleken dat kinderen dingen die ze geleerd hebben in een-op-
een-situatie, moeilijk kunnen toepassen in de klassikale situatie. Voor de groepsleerkrachten geldt, 
dat ze de ontwikkeling van kinderen die uit de klas gehaald worden, minder goed kunnen volgen.  
Ook in de vakliteratuur wordt al langere tijd gepleit om de extra hulp zoveel mogelijk binnen de klas 
aan te bieden.  
 

 De school als brede zorgschool: onze school is een brede zorgschool. Een brede zorgschool vangt 
meerdere categorieën leerlingen met speciale onderwijsbehoeften op, bijvoorbeeld slechtzienden, 
kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden en leerlingen met gedragsproblemen. In de 
toekomst zal onze school nadere invulling geven aan dit profiel waarbij rekening gehouden wordt 
met de nieuwe wetgeving Passend Onderwijs. 
 

 Samenwerking met ouders: Ouders kennen hun kind als geen ander en kunnen de leerkracht en 
school waardevolle informatie verschaffen. Een goede samenwerking tussen school en ouders is 
van belang voor de begeleiding van het kind.  

 
 Ondersteuning en coachen van leerkrachten: De leerkracht doet ertoe. De leerkracht krijgt 

begeleiding en ondersteuning van de IB’ers. Aan onze school zijn 2 IB’ers verbonden. Marlies 
Euler houdt zich voornamelijk bezig met de groepen 1 t/m 5 en Berry Koevoets met de groepen 6 
t/m 8. Er kan tevens een beroep gedaan worden op externe deskundigen.   

 
5.3 Zorgstructuur 
 
De huidige organisatie van de begeleiding van leerlingen wordt hieronder beschreven. Dit schooljaar 
is het mogelijk dat binnen deze structuur zaken veranderen i.v.m. de invoering van de wet Passend 
Onderwijs.  
 
 0-lijn: de reguliere begeleiding.  

Voor de vakgebieden technisch lezen, rekenen en spelling maakt de leerkracht een groepsplan. 
De leerkracht vormt zich een beeld van het kind door middel van observaties, het nakijken van 
werk, toetsen en gesprekken. De leerkracht bepaalt het leerstofaanbod en de begeleidingsvorm 
van het kind. Signalen van specifieke onderwijsbehoeften worden besproken met ouders en intern 
begeleider. Tevens wordt er drie keer per jaar een groepsbespreking gehouden tussen leerkracht 
en IB’er.  
Het leerstofaanbod komt voornamelijk uit de lesmethode, eventueel aangevuld met extra 
oefenstof of verrijkings-/verdiepingsmateriaal. De begeleidingsvorm kan onder andere bestaan uit 
verkorte of verlengde instructie door de leerkracht.  

 
 Eerste lijn: de specifieke begeleiding. 

De specifieke begeleiding start met een leerlingbespreking tussen leerkracht en intern begeleider. 
De leerkracht gaat hierover met ouders in gesprek. De leerlingbespreking heeft als doel het 
verhelderen van de specifieke onderwijsbehoeften, vaststellen of de leerling een plaats in het 
groepsplan of een eigen hulpplan krijgt, vaststellen of de leerling interne of externe begeleiding 
nodig heeft en vaststellen of bespreking in het zorgteam nodig is. Het leerstofaanbod en de 
begeleidingsvorm worden eventueel door intern of extern onderzoek bepaald. De IB’er kan klein 
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didactisch of pedagogisch onderzoek uitvoeren om antwoord te vinden op een hulpvraag van 
ouders, leerkracht en/of leerling. Ouders zijn vrij om extern onderzoek te laten uitvoeren. 

 
 Tweede lijn: de intensieve begeleiding. 

De leerling wordt besproken in het zorgadviesteam (ZAT). Ons ZAT houdt zich voornamelijk bezig 
met 2 hoofdtaken: leerlingbespreking en het voorbereiden van en advisering inzake beleid t.a.v. 
leerlingenzorg. De vergaderingen hebben een besloten karakter, wat wil zeggen dat anderen 
hierbij alleen aanwezig kunnen zijn op uitnodiging van de voorzitter van het zorgteam (een van de 
IB’ers).  
Het zorgteam van onze school bestaat uit de volgende vaste leden:  
de intern begeleiders (Marlies Euler en Berry Koevoets);  
de consultatiegever (CC’er) van de sbo-voorziening (Marlies Vermeulen). Zij observeert       

            leerlingen en adviseert naar aanleiding daarvan de leerkracht.  
de onderwijsadviseur leerlingenzorg, psycholoog of orthopedagoog. (op oproepbasis) 
 de school-CJG’er (CJG – Centrum Jeugd en Gezin). 

Indien een leerling in het zorgadviesteam besproken wordt, levert de leerkracht de informatie aan 
bij de IB’er die de leerling vervolgens bespreekt. De leerlingbespreking heeft als doel tot een 
verklaring van het probleem te komen en duidelijkheid te krijgen over de specifieke 
onderwijsbehoeften van de leerling. Dit alles om tot een individueel hulpplan te komen. De 
leerkracht informeert ouders voor- en achteraf over de zorgadviesteambespreking. 

 
 Derde lijn: de externe zorg. 

De externe zorg bestaat uit extern onderzoek of begeleiding. Een leerling is meerdere malen 
besproken binnen het zorgadviesteam, maar er blijkt meer nodig te zijn. Er wordt extra zorg in 
samenwerking met de school geboden, met medeweten van ouders.  
 
De school kan een beperkt aantal onderzoeken laten uitvoeren door de onderwijsadviseur 
leerlingenzorg (een didacticus of een psycholoog). Aan deze onderzoeken – voor zover ze passen 
binnen het aan de school toegekende budget – zijn voor de ouders geen kosten verbonden. De 
school bepaalt welke leerlingen op haar kosten worden onderzocht. De school vergoedt enkel 
onderzoek naar capaciteiten en/of werkhouding. Ook levert de school een financiële bijdrage aan 
het analyseren van gedragsvragenlijsten. 

 
 Vierde lijn: verwijzing. 

De procedure verandert per 1 augustus 2014 i.v.m. de wet Passend Onderwijs. Op het monent 
dat de schoolgids samengesteld werd was hier inhoudelijk nog te weinig duidelijkheid over.  

 
De school beschikt over een zorgplan waarin de zorgprocedures verder uitgelegd worden. Tevens 
beschikt de school over de volgende protocollen m.b.t. zorg: 
protocol in-, door- en uitstroom 
taak interne begeleider 
protocol externe deskundigen 
protocol veiligheid, gezondheid en welzijn 
beleidsplan meer- en hoogbegaafdheid 
specifiek protocol leesproblemen en dyslexie 
dossiervorming 
toetsen en kwaliteitszorg 
overdrachtsprotocol 
toetsrooster 
 
U kunt deze protocollen en het zorgplan inzien bij de directeur of IB’ers. 
 
5.4 Begeleiding naar het voortgezet onderwijs  
 
In groep 8 wordt in de periode november-december het Drempel-onderzoek bij alle leerlingen 
afgenomen. Dit onderzoek meet de vorderingen van de leerlingen tot dat moment, niet de intelligentie. 
Uit dit onderzoek komt naar voren welke leerlingen in het voortgezet onderwijs extra hulp nodig 
hebben (leerwegondersteunend onderwijs).  
In de maanden november t/m februari bezoekt groep 8 in klassenverband enkele scholen voor 
voortgezet onderwijs. Ook krijgen de leerlingen informatie over vormen en scholen van voortgezet 
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onderwijs. In januari/februari houden de scholen voor voortgezet onderwijs hun open dagen, die 
bedoeld zijn voor de leerlingen en hun ouders.  
In februari vinden gesprekken plaats tussen leerkracht, ouders en hun kind. In dat gesprek geeft de 
leerkracht een advies t.a.v. de schoolkeuze. Dit advies is gebaseerd op de prestaties, vaardigheden 
en werkhouding van de leerling in de afgelopen jaren. Ook leerkrachten van voorgaande jaren worden 
geraadpleegd. De leerkracht vult voor elke leerling een onderwijskundig rapport in. Ouders nemen dit 
mee naar de school van hun keuze tijdens de centrale aanmelding. In een toelatingscommissie 
worden op elke school de aanmeldingen besproken. De beslissing – al dan niet aangenomen – wordt 
aan de ouders schriftelijk meegedeeld in de maand mei.  
Onze school zal in het schooljaar 2014-2015 deelnemen aan de Centrale Eindtoets PO. Deze toets 
wordt afgenomen op 21, 22 en 23 april. 
De basisschoolperiode wordt afgesloten met een aantal activiteiten, zoals een schoolkamp en 
bijvoorbeeld een musical.  
 
5.5 Sova-training  
 
Op de Helder Camaraschool worden gedurende het schooljaar trainingen sociale vaardigheid (sova-
training) gegeven. De training is een zorgarrangement dat valt onder de  tweede lijn van begeleiding 
(de intensieve begeleiding). De training is bedoeld voor kinderen die moeilijkheden hebben in 
contacten met andere kinderen, bijvoorbeeld:  
geen aansluiting durven zoeken bij andere  
     kinderen;  
weinig weerbaar zijn;  
snel betrokken raken bij ruzies.  
 
We willen hen een aantal sociale vaardigheden aanleren, zoals:  
Wat kun je doen als je wordt afgewezen  

     door andere kinderen?  
Wat kun je doen als je last hebt van andere  

     kinderen?  
Iets vragen aan of van een ander.  
 
Er wordt gewerkt met de methode Tim en Flapoor voor de onderbouw en de methode SOVA-training 
voor de bovenbouw. De bijeenkomsten worden onder schooltijd georganiseerd en gegeven door twee 
leerkrachten van de school. Er kunnen maximaal 8 kinderen deelnemen uit de groepen 3- 8.  
De leerkracht van het kind vraagt de training aan en deze verzoekt de ouders om schriftelijke 
toestemming. Ouders krijgen een intake- en een eindgesprek met de trainers. Er wordt van ouders 
gevraagd dat ze betrokken zijn en de kinderen thuis begeleiden met hun huiswerk. Aan het eind van 
de training krijgen de ouders een verslag.  
 
5.6 Externe hulpverlening  
 
School en ouders hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de ontwikkeling van het kind zo 
optimaal mogelijk te laten verlopen. Soms kan het kind (tijdelijk) extra zorg nodig hebben. Wanneer de 
school vindt dat een leerling extra hulp nodig heeft, dan neemt de school hiervoor 
verantwoordelijkheid en geeft die extra zorg. De vastgestelde zorgprocedure treedt dan in werking. 
Door ouders wordt soms de hulp ingeroepen van deskundigen buiten de school, bijvoorbeeld een rt’er. 
Wanneer ouders extra zorg organiseren, zijn wij bereid om af te stemmen en samen te werken. 
Deze zorg zal in principe buiten schooltijd plaatsvinden. Alleen indien er sprake is van een medische 
indicatie of indien er kan worden aangetoond dat de te verlenen externe hulp een onmisbare schakel 
in het hulpverleningstraject is, kan hierop uitzondering worden gemaakt. Hierover beslist de directeur 
van de school. Het schoolverzuim moet in deze gevallen zoveel mogelijk beperkt worden. Daarom 
dienen er goede afspraken gemaakt ter worden over frequentie en tijdsduur van de hulp. Ook moet 
vooraf duidelijk zijn op welke wijze het overleg met de school plaatsvindt. De kosten van externe hulp 
komen altijd voor rekening van de ouders. 
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5.7 Eureka!  
 
Eureka! Kenniscentrum meer- en hoogbegaafdheid INOS  (http://eureka.inos.nl) 
Eureka! is het kenniscentrum voor meer- en hoogbegaafdheid voor de INOS-scholen. Eureka! verleent 
de volgende diensten:  
 
Trajectbegeleiding 
 
Trajectbegeleiding heeft als doel passende begeleiding te zoeken voor kinderen waarbij een 
vermoeden van hoogbegaafdheid bestaat. Bij een dergelijk vermoeden (gesignaleerd door ouders 
en/of school) kan de IB’er contact opnemen met Eureka!. Door middel van gesprekken met het kind, 
school en ouders, in samenhang met de schoolresultaten, wordt bekeken of het meerwaarde biedt 
een kind de IQ-test af te nemen. Indien de IQ-test wordt afgenomen, bepaalt de uitslag hiervan of een 
kind in aanmerking komt voor deelname aan de verrijkingsklas. 
 
Bovenschoolse verrijkingsklassen 
Kinderen vanaf groep 3 komen voor de verrijkingsklas in aanmerking als zij een algemeen IQ van 130 
of meer hebben dat is vastgesteld in een intelligentieonderzoek. In de verrijkingsklas krijgen de 
kinderen de kans vaardigheden te leren als plannen, samenvatten, het toepassen van leer-
strategieën, omgaan met succes en falen, doorzetten, samenwerken etc. Dat doen ze o.a. door in 
projecten te werken. Ontdekkend en onderzoekend leren staat centraal. De projecten monden uit in 
een presentatie voor hun ouders en belangstellenden.  
De kinderen krijgen ook Spaanse les en technieklessen. Tevens is er veel gevarieerd 
verrijkingsmateriaal aanwezig.  
De sociaal-emotionele ontwikkeling neemt een belangrijke plaats in. Ze spelen het spel Kwink, 
(ontwikkeld voor hoogbegaafde kinderen) en filosoferen samen. Natuurlijk is er ook ruimte voor 
creativiteit. 
Ook de ontmoeting met ontwikkelingsgelijken is van groot belang; ze worden herkend en erkend! 
De kinderen komen een dagdeel per week bij elkaar in een voor hen speciaal ingerichte klas op 
basisschool De Werft. De groep bestaat uit maximaal 15 leerlingen en er is een onderverdeling 
gemaakt tussen leerlingen uit de groepen 3, 4 en 5 en leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. 
 
Online kenniscentrum voor scholen en ouders (http://eureka.inos.nl) 
De website van Eureka! biedt een kenniscentrum voor ouders en scholen. Hierop is een schat aan 
actuele informatie te vinden over hoogbegaafdheid. Daarnaast biedt de website forums waarop 
ouders, scholen en leerlingen met elkaar in contact kunnen komen. 
 
Eureka!Mobiel en Kleuterbegeleiding 
Eureka!Mobiel ondersteunt en adviseert de leerkrachten van de kinderen die de verrijkingsklas 
bezoeken, in de eigen onderwijssituatie. Zij helpt de scholen bij het opstellen van beleidsplannen en 
geeft adviezen ten aanzien van het aanpassen van het curriculum voor (meer- en) hoogbegaafde 
leerlingen. 
De Kleuterbegeleiding van Eureka! ondersteunt en begeleidt de leerkrachten van kleuters met een 
ontwikkelingsvoorsprong op de scholen van INOS.  
 
Voorlichting aan o.a. schoolteams, op landelijke conferenties en aan ouders 
Met enige regelmaat worden voorlichtingsbijeenkomsten voor verschillende doelgroepen verzorgd. 
Ook wordt Eureka! geregeld uitgenodigd haar kennis en ervaring buiten INOS te presenteren. 
 
Coördineren van een Professionele Leergemeenschap Hoogbegaafdheid, INOS- breed 
Om ervoor te zorgen dat de specifieke vakkennis over hoogbegaafdheid breed wordt gedeeld tussen 
leerkrachten van INOS, begeleidt Eureka! een INOS-brede leergemeenschap op dit gebied. 
 
Mocht u meer willen weten over Eureka! of vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot de IB’er van 
onze school. 
 
 
 
 
 

http://eureka.inos.nl/
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5.8 Gezondheid, welzijn en veiligheid  
 
Veiligheidsbeleid op de scholen van INOS  
In scholen zijn veel mensen actief. Daarom dient de aandacht voor veiligheid hoog op de agenda te 
staan. Er is sprake van wettelijke kaders die scholen (en schoolbesturen) voorschrijven 
veiligheidsbeleid te voeren. Denk hierbij aan de Wet op het Primair Onderwijs en de Arbowet. Deze 
wetgeving stelt kaders aan zowel de fysieke veiligheid in een gebouw, als aan de sociale veiligheid 
van kinderen en volwassenen die met elkaar leren en werken.  
 
Met behulp van de ‘checklist voor een veilige school’ van het Landelijke Kwaliteitsteam Veiligheid is 
het INOS-brede veiligheidsbeleid geformuleerd. Daardoor is er sprake van een heldere taakverdeling 
tussen wat de individuele scholen doen op het gebied van veiligheid en wat op bestuursniveau voor 
de gezamenlijke scholen van INOS wordt gedaan.  
 
Enkele relevante elementen uit het INOS-brede veiligheidsbeleid: 
 voldoende, geschoolde bedrijfshulp-verleners op scholen; 
 een medezeggenschapsraad op elke school; 
 minimaal één schoolvertrouwenspersoon op elke school; 
 een klachtenregeling; 
 een door de brandweer afgegeven gebruiksvergunning voor elk schoolgebouw; 
 een actief netwerk met maatschappelijke zorginstellingen rondom de school;  
 alle INOS-scholen zijn aangesloten bij het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. In dit systeem 

kan melding worden gedaan van zorgen over de leef- en leersituatie van een kind. In het geval dat 
meerdere hulpverleningsinstanties actief zijn in een gezin, wordt door dit signaleringssysteem een 
regievoerder van de gezamenlijke hulpverlening aangewezen (voor meer informatie zie: 
www.zorgvoorjeugd.nu) 

 een gedragscode voor alle bij INOS betrokken personen; 
 een meldcode voor signalering van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling zie paragraaf 5.9; 
 alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent het Gedrag; 
 het gebruik van een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling op alle scholen; 
 een gestructureerd plan voor onderhoud van schoolgebouwen op het gebied van veiligheid; 
 het stimuleren van het verkrijgen van  het verkeersveiligheidlabel voor scholen. 
 
De scholen vullen deze INOS-brede activiteiten aan op een manier die past bij de eigen specifieke 
situatie. Daarbij is de medezeggenschapsraad de gesprekspartner van de directie van de school.  
 
Op onze school is op de volgende manier invulling gegeven aan dit veiligheidsbeleid:  
 
Een Arbo-werkgroep binnen de school waakt over de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van 
leerlingen en personeel. Regelmatig worden controles uitgevoerd en risico’s aangepakt. Vanuit de 
GGD en Arbo-dienst kan men hiervoor ondersteuning krijgen.  
Het ontruimingsplan wordt jaarlijks uitgetest. 
 
Verkeer 
 
Sinds november 2011 heeft de Helder Camaraschool weer een actieve verkeerscommissie, waarin 2 
ouders en 3 leerkrachten zitting hebben. De commissie richt zich op de verkeersveiligheid rondom 
school en het vergroten van de verkeersvaardigheid van de kinderen. Dit doet zij o.m. door met 
andere betrokkenen te overleggen, door het verstrekken van informatie aan ouders en kinderen, en 
door een paar keer per jaar verkeersprojecten en/of andere praktische activiteiten schoolbreed te 
organiseren, als aanvulling op de verkeerslessen die in de groep gegeven worden.  
Vanaf groep 6 gaan de kinderen onder begeleiding regelmatig onder schooltijd met de groep per fiets 
naar activiteiten buiten de school. 
Het is de bedoeling dat de inspanningen op verkeersgebied niet alleen zullen leiden tot een 
verkeersveiligere schoolomgeving en een vergroting van de verkeersvaardigheid van de kinderen, 
maar ook tot het behouden van het Brabants Verkeersveiligheid Label (BVL) dat we in december 2013 
behaald hebben. 
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De GGD (*)  

 
De afdeling Jeugd en Gezin (J&G) van de GGD West-Brabant onderzoekt in het kalenderjaar 2014 
alle kinderen die geboren zijn in 2008 (5-6 jarigen) en 2003 (10-11 jarigen). In 2015 geldt dit voor de 
leerlingen geboren in 2009 en 2004.  
Voor het onderzoek op school krijgt u een uitnodiging. U krijgt ook een lijst met vragen over de 
ontwikkeling en gezondheid van uw kind. De leerkracht krijgt zelf ook een lijst waarop hij invult bij 
welke kinderen hij extra aandacht gewenst vindt.  
De medewerker van Jeugd en Gezin voert de screening uit. Voordat de onderzoeken beginnen op 
school, legt de medewerker in de klas uit wat zij gaat doen. Tijdens het onderzoek controleert zij bij uw 
kind de lengte en het gewicht. Uw kind hoeft hiervoor alleen de schoenen uit te doen. Op 5-6 jarige 
leeftijd controleert zij ook het gehoor en de ogen. Als er aanleiding toe is, controleert zij ook bij 
kinderen van 10-11 jaar het gehoor en/of de ogen. Ze doet geen uitgebreid onderzoek, maar kijkt of er 
aanleiding is om nader onderzoek door de jeugdarts of jeugdverpleegkundige te laten doen. Uw 
vragen en zorgen over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind, die u eventueel heeft aangegeven 
op de vragenlijst of tijdens het onderzoek, bekijkt zij uiteraard ook.  
Na het onderzoek krijgt u per post een brief met de resultaten van het onderzoek thuisgestuurd. 
Eventueel volgt later een uitnodiging voor het spreekuur van de jeugdverpleegkundige of de jeugdarts.  
 
Ook als uw kind buiten de onderzoeksgroep valt, kunt u met uw vragen terecht op het spreekuur bij de 
jeugdarts en/of de jeugdverpleegkundige. U kunt een telefonische of persoonlijke afspraak maken via 
het afsprakenbureau Jeugd en Gezin op telefoonnummer 076- 528 2486. Of stuur uw vraag per mail 
naar jeugdengezin@ggdwestbrabant.nl 
 
Als de leerkracht van uw zoon of dochter aanleiding ziet voor een onderzoek door een jeugdarts of 
jeugdverpleegkundige, zal hij dit doorgeven aan de GGD. Hij zal dit altijd eerst met u overleggen.  
 
Rookvrije school  
 
In de school en op het schoolterrein wordt niet gerookt.  
 
Het Luizen Opsporingsteam  

 
We besteden structureel aandacht aan de bestrijding van hoofdluis. Elke eerste woensdag na een 
vakantie worden alle kinderen gecontroleerd door de leden van het Luizen Opsporingsteam (LOT). Zo 
nodig vinden er extra controles plaats, net zo lang tot alle kinderen ‘luisvrij’ zijn. Indien er hoofdluis bij 
uw kind wordt ontdekt, krijgt u daarvan bericht.  
Op school zijn bij Liesbeth Otten voor € 5,00 per stuk luizencapes te koop, waarin uw kind zijn jas kan 
opbergen.  
Wilt u meer informatie over behandeling van hoofdluis, kunt u terecht op de website van het RIVM: 
http:/www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis. 
 
Geen honden  
 
In verband met de hygiëne en veiligheid zijn honden niet toegestaan in de school en op het 
schoolterrein. 
 
5.9 CJG Breda 
 
Uitgangspunten, functies en werkveld 
 
CJG (= Centrum voor Jeugd en Gezin) Breda is er om ouders met kinderen tot 23 jaar én die jongeren 
zelf te ondersteunen bij kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien. Dit gebeurt door de 
dialoog over opvoeden en opgroeien tussen ouders en jongeren onderling te stimuleren, kleine en 
grote vragen te beantwoorden en waar nodig intensiever te ondersteunen. 
 
Voor de dienstverlening van CJG Breda aan ouders/jeugdigen hanteert het CJG in Breda drie 
uitgangspunten: 
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1. Jeugd en ouders zijn leidend. De CJG-professional werkt vraaggericht en is daarbij gefocust op de 
talenten/mogelijkheden van ouders/jeugdigen en hun omgeving, zodat zij vanuit hun eigen kracht 
antwoorden op vragen vinden. 
 
2. Ouders en jeugdigen nemen hun verantwoordelijkheid: zij zoeken zelf antwoorden en delen 
ervaringen met anderen. CJG Breda zorgt voor kwalitatief goede informatievoorziening door de 
website, strips, tipsheets en zogenoemde dialoogstarters - zoals een complimentenkwartetspel -  om 
de zelfredzaamheid van ouders en jeugdigen te stimuleren. Waar nodig ondersteunen CJG-ouders de 
ouders en CJG-pioniersjongeren de jeugdigen om met elkaar in contact te komen Dat kan ook op 
school, bijvoorbeeld in de vorm van ouderavonden of koffieochtenden. Is dat onvoldoende, dan 
is individuele ondersteuning mogelijk. 
 
3. CJG-professionals spreken elkaar aan op hun eigen kracht. Met verschillende deskundigheden 
werken zij per wijk in teamverband. Het team is verantwoordelijk voor het stimuleren van dialoog over 
opvoeden en opgroeien en het bieden van antwoorden op vragen, geven van advies en 
ondersteuning aan ouders/jeugdigen in de wijk. 
 
CJG Breda is een netwerkorganisatie van GGD, IMW, Surplus Welzijn, MEE, Careyn, GGZ, 
Zuidwester/Tender, Novadic-Kentron, Bureau Jeugdzorg, Avicenna, Humanitas, Social Work Breda en 
Kober. Alle Bredase professionals die met ouders en kinderen werken, vormen in principe het CJG 
Breda. 
 
Functies 
CJG Breda kent drie functies: de School-CJG’er, de CJG-coach en de CJG-begeleider. 
 
1. De School-CJG’er adviseert en beantwoordt vragen over opvoeden en opgroeien die ouders en 
jeugdigen in hun directe omgeving stellen, bijvoorbeeld op school, bij de kinderopvang of op de 
sportclub. De School-CJG’er ondersteunt ook de professionals in die directe omgeving: de 
leerkracht/docent, medewerker kinderopvang en sporttrainer. De School-CJG’er is in de wijk en op 
school voor ouders en jeugdigen een bekend en vertrouwd gezicht. Hij heeft vooral een preventieve 
taak: informeren, adviseren, signaleren en eventueel begeleiden naar de juiste hulp. De School-
CJG’er weet op veelvoorkomende vragen en ontwikkelingen in te spelen met preventieve activiteiten. 
 
2. De CJG-coach is er voor vragen van ouders en jeugdigen waarbij kortdurende ondersteuning 
volstaat, individueel of in groepsverband. Deze coach geeft de ouder en/of jeugdige 'een duwtje in de 
rug', waarna de betrokkenen zelfstandig verder kunnen. De ondersteuning komt voort uit 
enkelvoudige, lichte vragen of problemen op meerdere leefgebieden maar met een enkelvoudige 
oorzaak. Denk bijvoorbeeld aan het experimenteren met softdrugs door een puber, wat kan leiden tot 
spijbelen, schulden of ruzie thuis. 
 
3. De CJG-begeleider is er, als generalist, voor ondersteuning van ouders en jeugdigen waarbij meer 
en langdurig contact nodig is en waarbij vertrouwdheid belangrijk is. De begeleider is een 'maatje' voor 
het gezin en verleent voor het grootste gedeelte zelf de ondersteuning. 
 
De School-CJG’ers zijn eind 2011 gestart op een aantal scholen. Zij kunnen indien nodig de CJG-
coach en CJG-begeleider inschakelen. De CJG-professionals kunnen voor consultatie en advies over 
de inhoudelijke situatie, eigen inzet, aanpak of andere onderwerpen een beroep doen op een 
specialistenteam. Dit team bestaat uit een jeugdarts, jeugdpsycholoog en orthopedagoog. 
 
De professionals die ondersteuning leveren aan een gezin registreren dit in 'Zorg voor Jeugd'. Deze 
verwijsindex ondersteunt professionals om snel te achterhalen wie mogelijk nog meer bij een gezin 
betrokken is. Professionals zoals leerkrachten, de buurtagent, kapper, voetbaltrainer etc. die zich 
zorgen maken over een jeugdige en/of ouder, hebben contact met de School-CJG’er. 
 
5.10 Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 
 
Helaas krijgen kinderen soms te maken met huiselijk geweld of kindermishandeling. Het hoort volgens 
INOS tot de verantwoordelijkheid van de medewerkers van de school dat zij in contacten met kinderen 
en hun ouders/verzorgers alert zijn op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kinder-
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mishandeling, en dat zij effectief reageren op deze signalen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het 
landelijke basismodel Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.   
 
Stappenplan bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling: 
 
1. in kaart brengen van signalen;  
2. collegiale consultatie;  
3. gesprek met de ouders en/of de leerling; 
4. wegen van de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling; 
5. beslissen: zelf hulp organiseren of melden;  
6. volgen en afsluiten. 
 
Aanpak binnen INOS 
 
Om het voor medewerkers mogelijk te maken om in een veilig werkklimaat huiselijk geweld en 
kindermishandeling te signaleren en om de stappen van deze meldcode te zetten, draagt INOS er 
zorg voor dat:  
 
 binnen de organisatie en aan ouders bekendheid wordt gegeven aan het doel en de inhoud van 

deze meldcode;  

 binnen schoolteams aandacht zal worden besteed aan deze meldcode waarbij melding zal 

worden gemaakt van de deskundigen die beschikbaar zijn om medewerkers te ondersteunen in 

het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling en in het zetten van de stappen van 

deze code;  

 de schoolvertrouwenspersonen en IB’ers zodanig geschoold en getraind zullen worden dat zij in 

staat zijn collega’s te ondersteunen bij het signaleren en het zetten van de stappen van deze 

code. 

Op onze website www.heldercamara.nl - onder het hoofdstuk Zorg -  kunt u de Meldcode Huiselijk 
Geweld en Kindermishandeling in zijn geheel terug vinden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.heldercamara.nl/
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6. De ouders en de school 

 

 
Een goed contact tussen school en thuis wordt door leerkrachten en ouders heel belangrijk gevonden. 
Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert ook het welbevinden van uw kind.  
Wij informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen op school, over algemene schoolzaken, maar 
ook over het wel en wee van uw kind.  
Wij stellen het op prijs als u ook ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt.  
 
De samenwerking tussen school en ouders krijgt op verschillende manieren vorm. 
 
6.1 De medezeggenschapsraad 
 
De medezeggenschapsraad (MR) is een overlegorgaan met een adviserende en controlerende taak 
ten aanzien van het beleid van de school en het schoolbestuur. In sommige zaken heeft de MR 
instemmingsrecht en in andere gevallen adviesrecht. Het gaat daarbij om onderwijskundige zaken, 
personeelsbeleid, voorzieningen voor de leerlingen, het activiteitenplan, de vakantieregeling, het 
organisatiebeleid, onderhoud en nieuw- of verbouw. 
De MR bestaat uit acht leden, te weten vier ouders en vier personeelsleden. Zij worden voor de duur 
van vier jaar gekozen door hun achterban. Jaarlijks brengt de MR schriftelijk verslag uit over zijn 
activiteiten van het voorgaande schooljaar. 
De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar.  
Wilt u meer informatie over onze MR, neem dan contact op met de voorzitter van de raad. Zijn naam 
staat vermeld op onze kalender. 
Ons schoolbestuur (INOS) kent  ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), een 
overkoepelend orgaan van alle MR-en dat zich met schooloverstijgende zaken bezighoudt. 
 
6.2 De leerlingenraad 
 
Deze bestaat uit leerlingen van groep 6,7 en 8. De raad bespreekt onderwerpen die vooral de 
kinderen aangaan en onderneemt ook actie als dat nodig is. Voor schooljaar 2014/2015 staan de 
volgende onderwerpen al op de rol:  

 Pesten op school 

 Een schone, veilige speelplaats 

 Een schoon en hondenpoepvrij speelveld en speelheuvel 

 
6.3 De oudervereniging 
 
De oudervereniging (OV) stelt zich ten doel om in samenwerking met de school diverse activiteiten te 
bedenken, op te zetten en te begeleiden, zoals het sinterklaasfeest, de kerstviering, carnaval, 
paasviering, uitstapjes, culturele activiteiten etc. 
Om deze activiteiten te kunnen bekostigen wordt de ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd. De 
hoogte hiervan wordt elk jaar tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld. Momenteel bedraagt 
deze € 32,50 per jaar. 
De OV stelt een jaarverslag op, waarin ze o.a. verantwoording aflegt over het financiële beleid.  
Voor meer informatie over de OV kunt u terecht bij de voorzitter van de vereniging. De naam kunt u 
vinden op onze kalender. 
. 
6.4 Klassenouders 
 
Voor elke groep is een klassenouder aangewezen. Meestal is dat een lid  van de oudervereniging.  
Als er in een bepaalde groep een activiteit plaatsvindt waarbij assistentie nodig is (bijvoorbeeld een 
excursie), neemt de leerkracht contact op met deze ouder. Deze zal dan ouders benaderen voor hulp. 
De klassenouder is er niet voor het bespreken van eventuele problemen. Hiervoor moet u uiteraard bij 
de groepsleerkracht zijn. 
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6.5 Het overleg tussen school en  ouders 
 
Een aantal overlegmomenten is in onze jaarplanning opgenomen: 
 
 intakegesprekken voor ouders van nieuwe leerlingen;  
 per groep een informatieavond aan het begin van het schooljaar;  
 3 x per jaar 10-minutengesprekken, waarvan het derde gesprek facultatief;  
 het adviesgesprek over het vervolgonderwijs voor leerlingen uit groep 8. 
 
Als er iets bijzonders met uw kind aan de hand is, zullen wij tussentijds contact met u opnemen. 
Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de ouders: zit u ergens mee, hebt u iets belangrijks te vertellen, 
hebt u vragen over uw kind of het onderwijs in de groep: kom a.u.b. naar school! Het is wel raadzaam 
dan van te voren een afspraak te maken.  
 
 
6.6 Informatieverstrekking door de school 
 
Wij informeren de ouders over het reilen en zeilen op onze school op de volgende manieren:  
 de schoolgids; 
 een jaarkalender. Deze kalender geeft een overzicht van activiteiten in de loop van het jaar. 

Tevens staan er de vakanties en gymtijden op vermeld. De  namen van het personeel en  de 
leden van MR en OR vindt u hier ook. 

 de nieuwsbrief HC Actueel; 
 onze website: www.heldercamara.nl (algemene informatie en nieuws per groep);  
 brieven over een specifiek onderwerp of voor een bepaalde groep. 

Informatievoorziening aan gescheiden ouders 

 
Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de 
manier waarop de communicatie en consultatie over de vorderingen van de leerling verloopt.  
De school volgt de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht naar gescheiden ouders. Dat 
betekent dat de school ervan uitgaat dat ouders die beiden het ouderlijk gezag verkregen hebben, 
elkaar informeren met betrekking tot zaken rondom hun kind. Beide ouders zijn dan ook gezamenlijk 
welkom bij de ouderavonden en bij oudergesprekken. In overleg met de directeur kan daarvan worden 
afgeweken. Verdere informatie vindt u in het protocol dat via de administratie van de school te 
verkrijgen is. 
 
6.7 Klachten en hoe daarmee  om te gaan 

  

Hebt u een klacht? 
 
Op scholen werken mensen. Waar mensen werken, gaat wel eens wat mis. Dat willen we graag 
oplossen en we willen daarvan leren. Er zijn afspraken gemaakt over de manier waarop we op school 
omgaan met een klacht. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Klachtenregeling INOS die op school 
aanwezig is. In het kort zijn er de volgende mogelijkheden: 
 
1. Eerst een gesprek met de betrokken leerkracht of de betrokken medewerker 
Een goed gesprek kan veel problemen oplossen. Bespreek het probleem. Vertel wat u zelf hebt 
gedaan om het probleem op te lossen. Vertel ook wat u van de leerkracht of medewerker verwacht. In 
de meeste gevallen lukt het om er samen uit te komen. 
 
2. Een gesprek met de directeur van de school 
Als het niet lukt om een goede oplossing te vinden met de betrokken medewerker, kunt u praten met 
de directeur van de school. Hij is verantwoordelijk voor de school. De directeur kan een beslissing 
nemen in een conflict. Op onze school is Michel Berkelmans de directeur. 
 
 
 

http://www.heldercamara.nl/
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3. Te rade gaan bij de schoolvertrouwenspersoon 

Elke school van INOS heeft minstens één schoolvertrouwenspersoon. Als u dat wilt, kan de 
schoolvertrouwenspersoon meedenken in het oplossen van een klacht. Het is meestal een leerkracht 
die de regels goed kent. Hij  kan u helpen in het zoeken van een manier om uw klacht te bespreken. 
Op onze school zijn Berry Koevoets en Anita Elshout de vertrouwenspersonen. 
 
4. Naar het College van Bestuur 
Als het op school niet lukt om een goede oplossing te vinden (ook niet met de directeur), kunt u een 
brief sturen aan het College van Bestuur van INOS (*). In die brief vertelt u wat uw klacht is en wat u al 
hebt gedaan om de klacht op te lossen. Het College van Bestuur kan een gesprek met u aangaan. 
Ook kan het College van Bestuur de interne klachtencommissie van INOS vragen een advies te geven 
over de klacht. Het College van Bestuur neemt een beslissing. 
 
5. Naar de landelijke klachtencommissie 
Als het helemaal niet lukt om tot een goede oplossing te komen, kunt u een brief sturen aan de 
Landelijke Klachtencommissie Katholiek Onderwijs (Postbus 82324, 2508 EH  Den Haag). Hoe dat 
moet, staat beschreven in de klachtenregeling. Het staat ook beschreven op de gezamenlijke website 
van de geschillencommissies in het bijzonder onderwijs. 
(www.gcbo.nl). 
 
Er zijn nog een paar extra mogelijkheden om uw klacht te bespreken: 
 
 De medezeggenschapsraad of oudervereniging 
De medezeggenschapsraad of oudervereniging bespreekt geen klachten over personen. Klachten 
over het beleid van de school kunnen wel worden besproken. 
 
 De externe vertrouwenspersoon 
INOS heeft ook een vertrouwenspersoon die niet op een school werkt. Dit is de heer Toine van Dorst 
van de Arbo-Unie (*). Hij heeft een beroepsgeheim. Dat is belangrijk als u met iemand in vertrouwen 
wilt praten over erg moeilijke persoonlijke situaties. 
 
 De inspectie voor het onderwijs 

U kunt uw klacht ook melden bij de inspectie voor het onderwijs (*). De inspectie geeft een signaal af 
aan de school, maar lost de klacht niet op. Daarvoor moet u echt in gesprek gaan met de school zelf. 
 
Bijzondere afspraken bij klachten over  (seksuele) intimidatie, (seksueel) misbruik en / of geweld 
 
Als een klacht te maken heeft met (seksuele) intimidatie, misbruik of geweld, kunt u daarvoor de 
gewone klachtenprocedure doorlopen. Let erop, dat alle INOS-medewerkers verplicht zijn aangifte te 
doen bij de politie in dit soort situaties.  Als u een klacht over misbruik, intimidatie of geweld wilt 
bespreken, maar (nog) geen aangifte wilt doen, kunt u contact opnemen met de externe 
vertrouwenspersoon (de heer Toine van Dorst van de Arbo-Unie (*) of de vertrouwensinspecteur van 
de inspectie van het onderwijs (*). Deze mensen zullen u wel vragen zelf aangifte te doen bij de 
politie.  
 
En als kinderen ergens mee zitten… 
 

Kinderen kunnen met vragen en problemen zitten die ze niet thuis of met de eigen leerkracht 
kunnen/willen bespreken. In die gevallen kunnen zij terecht bij de schoolvertrouwenspersonen (Berry 
Koevoets en Anita Elshout).  Zij wijzen hen eventueel de weg naar externe personen of instanties voor 
verdere hulp.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.gcbo.nl/
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7. Praktische zaken – allerlei 

 

 
7.1 Schooltijden, vakanties en vrije dagen 
 
Voor alle groepen gelden de volgende schooltijden: 
 maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 

van 8:30 uur tot 11:45 uur en 
van 13:00 uur tot 15:15 uur 
De groepen 1 t/m 4 zijn op vrijdagmiddag vrij, behalve op 13 februari (carnaval). 

 woensdag: 
van 8:30 uur tot 12:15 uur. 

 
De vakanties en vrije dagen staan vermeld op onze jaarkalender.  
 
7.2 Alle kinderen op tijd... maar niet te vroeg!  

 
Om 8:20 uur en ’s middags om 12:50 uur gaat de poort open en gaan de kinderen meteen naar hun 
klas. Stuurt u de kinderen ook niet eerder dan 10 minuten vóór aanvang van de schooltijden naar 
school a.u.b. Zodra de kinderen op de speelplaats zijn, mogen zij deze niet meer verlaten. Ouders – 
behalve zij die kleuters brengen – komen niet op de speelplaats..  
 . 
Op de speelplaats is weinig plaats voor het stallen van fietsen. De meeste kinderen wonen niet al te 
ver van school, zodat zij de afstand te voet kunnen afleggen. De vraag is dan ook om zo min mogelijk 
met de fiets te komen. 
Voor alle kinderen geldt dat alleen kinderen die wonen buiten het gebied dat begrensd wordt door 
Herikaard, Schijfstraat, Lange Voren, Platte Akker, Dr. Hein Hoebenlaan en Berkelaar, met de fiets 
naar school mogen komen.  
De fietsen, voorzien van een goede standaard, kunnen in de rekken geplaatst worden. 
Beschadigingen aan en diefstal van de fietsen zijn voor eigen risico. De kinderen komen met de fiets 
aan de hand  via de zijpoorten op de speelplaats en zo verlaten ze de speelplaats na schooltijd ook 
weer. Wij raden u af de kinderen met de auto naar school te brengen in verband met beperkte 
parkeermogelijkheden en ter bevordering van een veilige verkeerssituatie rondom de school. Lopend 
naar school is het beste!! 
Fietsen op speelplaats is niet toegestaan. Bij in- en uitgaan van de school de zijpoorten gebruiken, in 
verband met de overzichtelijkheid. Onder schooltijd moet u gebruik maken van de hoofdingang; de 
buitendeuren zijn dan gesloten. 
 
Honden zijn op het schoolplein niet toegestaan! 
 
7.3 Leerplicht, schoolverzuim  en verlofregeling,  
 
Leerplicht 
 
Op de dag dat het kind 4 jaar wordt, mag het naar de basisschool. In de periode vanaf de leeftijd van 
3 jaar en 10 maanden tot het bereiken van de leeftijd van 4 jaar kan de directeur de kinderen 
gedurende ten hoogste 5 dagen toelaten (‘wendagen’). De kinderen zijn dan geen leerling in de zin 
van de wet. 
Op de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin het kind 5 jaar is geworden, 
moet het naar de basisschool.  
De gemeente moet erop toezien dat de wet wordt uitgevoerd. Daarvoor zijn speciale 
leerplichtambtenaren aangesteld. Voor onze school is dat Mw. K. Heijster (*). 
 
Schoolverzuim 

 
Schoolverzuim is nadelig voor kinderen. Het mag dan ook zo weinig mogelijk voorkomen. U bent 
verplicht ervoor te zorgen dat uw kind zoveel mogelijk naar school gaat. Daarom vragen wij u dringend 
bezoekjes aan artsen, therapeuten e.d. buiten schooltijd te plannen.  
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U bent ook verplicht om vóór aanvang van de lessen aan de school te melden dat uw kind niet naar 
school kan, bijvoorbeeld omdat het ziek is of om een andere dringende reden. 
 
Het toezicht op de handhaving van de leerplicht is aanzienlijk verscherpt. In Breda hebben alle 
scholen met de gemeente afgesproken dat zij wekelijks het verzuim van de leerlingen melden bij de 
leerplichtambtenaar. Het gaat hierbij om ongeoorloofd of vermoedelijk ongeoorloofd verzuim. De 
leerplichtambtenaar onderneemt in alle gevallen actie. 
 
Ziekmeldingen worden door de ouders aan de school telefonisch doorgegeven tussen 8:00 uur 
en 8:25 uur. 
U dient hier dan ook bij aan te geven of uw kind normaal gesproken zou zijn overgebleven. 
 
Regelmatig is er contact  met de ouders als de ziekte wat langer duurt.   
 
Verlofregeling  
    
Verlof voor vakantie buiten de schoolvakanties wordt slechts bij hoge uitzondering gegeven. 
Deze regeling is uitsluitend bestemd voor kinderen van ouders met een beroep dat het onmogelijk 
maakt om binnen alle vastgestelde schoolvakanties minimaal één keer per schooljaar twee weken 
aaneengesloten vakantie te kunnen houden. Bovendien moet de werkgever dit met argumenten 
kunnen aantonen in een werkgeversverklaring. 
De eerste twee weken van een schooljaar wordt in ieder geval geen verlof gegeven. Hiermee wordt 
voorkomen dat een leerling bij de start de aansluiting met de andere leerlingen mist. 
Een verzoek moet bij voorkeur acht weken van tevoren ingediend worden bij de directeur.  
 
In bepaalde gevallen kan de directeur verlof geven voor een of enkele dagen i.v.m. ‘gewichtige 
omstandigheden’. Daarbij moet u o.a. denken aan huwelijken, begrafenissen, jubilea, principiële 
godsdienstige redenen, besmettingsgevaar  e.d.  U dient in dergelijke gevallen van te voren via een 
door de school uitgereikt formulier dit verlof aan te vragen.  
 
Wilt u meer weten over leerplicht en verlof, vraag dan bij de directie naar de folder Samen 
verantwoordelijk voor de leerplicht. 

       
7.4 Disciplinaire maatregelen 
 
Voor alle scholen van INOS geldt hetzelfde protocol. Dit treedt in werking als er sprake is van ernstig 
ongewenst gedrag door een leerling, waarbij psychisch en/of lichamelijk letsel aan derden is 
toegebracht. 
Er worden 3 vormen van maatregelen genomen: 
 
 time-out 
 schorsing 
 verwijdering 
 
Time-out 
 
Een ernstig incident leidt tot een time-out met onmiddellijke ingang. Hierbij gelden de volgende 
voorwaarden: 
 In geval van een time-out wordt de leerling voor de rest van de dag de toegang tot de school 

ontzegd. 
 Tenzij redelijke gronden zich daartegen verzetten, worden de ouders/verzorgers onmiddellijk van 

het incident en de time-out gemotiveerd op de hoogte gebracht. 
 De time-outmaatregel kan eenmaal worden verlengd met 1 dag. Daarna kan de leerling worden 

geschorst voor maximaal 1 week. In beide gevallen dient de school vooraf of – indien dat niet 
mogelijk is – zo spoedig mogelijk na het effectueren van de maatregel contact op te nemen met 
de ouders. 

 De ouders/verzorgers worden op school uitgenodigd voor een gesprek. Hierbij zijn de 
groepsleerkracht en een lid van de directie van de school aanwezig. 

 Van  het incident en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt 
door de ouders voor gezien getekend en in het leerlingendossier opgeslagen.  
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 De time-out  kan alleen worden toegepast na goedkeuring door de directie van de school. 
 De time-out wordt na toepassing schriftelijk gemeld aan het bevoegd gezag. 
 
Schorsing 
 
Pas bij een volgend ernstig incident – of  in het afzonderlijke geval dat een voorgevallen incident zo 
ernstig is dat een time-out niet meer passend is – kan  worden overgegaan tot een formele schorsing. 
De wettelijke regeling voor het bijzonder onderwijs is hierbij van toepassing (artikel 40 WPO). 
Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 
 Het bevoegd gezag van de school wordt voorafgaand aan de schorsing in kennis gesteld van 

deze maatregel en om goedkeuring gevraagd. 
 Gedurende de schorsing wordt de leerling de toegang tot de school ontzegd. Voor zover mogelijk 

worden er maatregelen getroffen waardoor de voortgang van het leerproces van de leerling 
gewaarborgd kan worden.  

 De schorsing bedraagt maximaal 3 weken en kan hooguit 2 maal worden verlengd.  
 De betrokken ouders/verzorgers worden door de directie uitgenodigd voor een gesprek 

betreffende de maatregel. Hierbij dienen nadrukkelijk oplossingen te worden verkend, waarbij de 
mogelijkheden en de onmogelijkheden van de opvang van de leerling op de school aan de orde 
komen. 

 Van de schorsing en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt 
door de ouders/verzorgers voor gezien getekend en in het leerlingendossier opgeslagen. 

 Het verslag wordt ter kennisgeving verstuurd aan 
- het bevoegd gezag 
- de ambtenaar leerplichtzaken 
- de inspectie van het onderwijs 

 Ouders kunnen beroep aantekenen bij het bevoegd gezag van de school. Het bevoegd gezag 
beslist uiterlijk binnen 14 dagen op het beroep. 

 
Verwijdering 
 
Bij het zich meermalen voordoen van een ernstig incident dat ingrijpende gevolgen heeft voor de 
veiligheid en/of de onderwijskundige voortgang van de school, kan worden overgegaan tot 
verwijdering. 
De wettelijke regeling voor het bijzonder onderwijs is hierbij van toepassing (artikel 40 WPO). 
Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 
 Verwijdering van een leerling van school is een beslissing van het bevoegd gezag. Voordat men 

een beslissing neemt, dient het bevoegd gezag de betrokken leerkracht en de directie te horen. 
Hiervan wordt een verslag gemaakt dat aan de ouders ter kennis wordt gesteld en door de ouders 
voor gezien wordt getekend. 

 Het verslag wordt ter kennisgeving opgestuurd naar 
- de ambtenaar leerplichtzaken 
- de inspectie voor het onderwijs 

 Het bevoegd gezag informeert de ouders schriftelijk en met redenen over het voornemen tot 
verwijdering, waarbij de ouders gewezen wordt op de mogelijkheid van het indienen van een 
bezwaarschrift. 

 De ouders krijgen de mogelijkheid binnen zes weken een bezwaarschrift in te dienen. 
 Het bevoegd gezag is verplicht de ouders te horen over het bezwaarschrift. 
 Het bevoegd gezag neemt een uiteindelijke beslissing binnen vier weken na ontvangst van het 

bezwaarschrift. 
 Een besluit tot verwijdering is pas mogelijk nadat een andere basisschool of een andere school 

voor speciaal onderwijs is gevonden om de leerling op te nemen, of dat aantoonbaar is dat het 
bevoegd gezag, gedurende acht weken, er alles aan heeft gedaan om de leerling elders geplaatst 
te krijgen. 
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7.5 Overblijfmogelijkheid en kinderopvang  
 
Kober Kindercentra verzorgt voor alle scholen van INOS het overblijven 
en de voor- en naschoolse opvang.  
 
Kober kinderlunch  
Overblijven is leuk én gezellig! Net als thuis, maar dan met vriendjes en 
vriendinnetjes van school. Overblijven geeft kinderen de kans tussen de 
middag te eten, zich uit te leven of juist tot rust te komen en hun verhaal 
te vertellen. De primaire taak van de professionele groepsleiding en de vrijwilligers is klaar te staan 
voor de kinderen. De kinderen kunnen zichzelf zijn en houden rekening met elkaar.  
De school heeft het overblijven uitbesteed aan Kober kinderlunch. In nauwe samenwerking met school 
organiseren wij een gezellige én ontspannen lunchpauze voor uw kind(eren). 
 
Aanmelden overblijven 
Op de website van de Kober groep (www.kober.nl) vindt u via de locatiezoeker (zoeken op naam van 
de school) alle actuele overblijfinformatie. Ook vindt u hier informatie hoe u zich kunt aanmelden voor 
het overblijven en hoe de betaling is geregeld. 
Heeft u vragen? Neem contact op met de overblijfcoördinator of bel of e-mail Kober kinderlunch:  
(076) 504 56 12 of overblijven@kober.nl. 
 
Kinderopvang 
 
Kober kindercentra, alle ruimte voor ontwikkeling en leuk! 
 
Zoekt u kinderopvang bij u in de buurt? 
Dan bent u bij ons aan het juiste adres. U wilt alleen het beste voor uw 
kind en stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de kinderopvang. U 
zoekt een plek voor uw kind:    

 waar genoeg ruimte is om te spelen, alleen of samen met 
andere kinderen,  

 waar uw kind zich niet verveelt en leuke activiteiten te doen zijn, 

 waar genoeg uitdaging is en volop ontwikkelingskansen zijn,  

 waar uw kind individuele aandacht krijgt, 

 waar professionele en liefdevolle zorg voor uw kind is, 
én waar uw kind het leuk heeft en graag naar toe wil gaan.  
Kober kindercentra heeft zo’n plek voor uw kind! 
 
Wij bieden: 
Goede, professionele kinderopvang voor kinderen van 0-
13 jaar bij u in de buurt. U kunt kiezen uit: 

 Kinderdagverblijf (0-4 jaar): Kleine groepen met 
eigen pedagogisch medewerkers. Naast natuurlijk veel 
aandacht voor een goede verzorging ook heel veel 
speelplezier. 

 Peuteropvang (2-4 jaar): Op onze peuteropvang 
locaties is er volop ruimte voor samen spelen, delen, 

knutselen, liedjes zingen, verhaaltjes voorlezen en educatieve activiteiten. Kortom: een goede 
voorbereiding op de basisschool. 

 Buitenschoolse opvang (4-13 jaar): Opvang voor en/of na schooltijd en in de vakanties. Een 
gezellige en vertrouwde plek om te spelen of te relaxen. Met heel veel leuke activiteiten zoals 
toneel, dans, sport, fotografie, kunst, enzovoorts. Altijd in de buurt van uw school. 

 Opvang door gastouders (0-13 jaar): Opvang bij een gezellig en gastvrij gezin. Kleinschalig 
en flexibel. Onze gastouders voldoen aan hoge eisen en worden door ons goed begeleid. Wilt 
u zelf gastouder worden? Bel ons dan! 

 
Voor ieder kind 
Bijna 10.000 kinderen maken gebruik van de opvangmogelijkheden van Kober kindercentra. Ook uw 
kind is van harte welkom. Wij rekenen graag voor u uit wat kinderopvang in uw situatie kost. Tot snel! 
 

http://www.kober.nl/
mailto:overblijven@kober.nl
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Meer informatie? 
Bel (076) 504 56 05 of mail: serviceteam@kober.nl 
Kijk ook eens op onze website www.kober.nl voor inschrijven of het maken van een kijkafspraak. 
 
Kinderen die naar de naschoolse opvang van Bellefleur gaan,  wachten tot ze worden opgehaald.  
 
7.6 Surveillance 
 
Tijdens het speelkwartier wordt door leerkrachten buiten gesurveilleerd.  
Indien u problemen signaleert op de speelplaats, wilt u dan contact opnemen met de leerkracht die 
toezicht houdt of met de directie? Wij vragen u dringend in ieder geval zelf geen andere actie te 
ondernemen. De school is immers verantwoordelijk.  
Buiten de schooltijden en buiten het schoolterrein ligt de verantwoordelijkheid voor het gedrag van de 
leerlingen bij de ouders. 
 
7.7 Leerlingendossiers en de Wet Bescherming Persoonsgegevens 
 
Leerlingdossiers 
 
Van elk kind wordt een dossier bijgehouden vanaf het moment dat het kind bij ons op school is 
ingeschreven. 
In dit dossier worden opgenomen:  
 het inschrijfformulier met basisgegevens, zoals naam, adres, huisarts, gegevens ouders enz.;  
 een kopie van het officiële document van de belastingdienst waarop het Burgerservicenummer 

(BSN)van het kind staat (een kopie van een eigen identiteitskaart/paspoort van het kind of een 
uittreksel uit het bevolkingsregister waarop het BSN vermeld staat, mag ook); 

 informatie van de peuterspeelzaal;  
 verslagen van besprekingen over uw kind; 
 specifieke onderzoeksgegevens; 
 toets - en rapportgegevens; 
 eventuele plannen voor extra hulp; 
 schriftelijke observaties over de sociale en emotionele ontwikkeling;  
 aantekeningen over het functioneren van het kind en bijzondere gebeurtenissen.  
 
 
Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) 
 
Bij het verkrijgen en beheren van gegevens over de leerlingen zijn wij gebonden aan de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens (WBP). 
De Helder Camaraschool verzamelt gegevens over leerlingen. Deze zijn afkomstig van de ouders 
(o.a. via het inschrijfformulier), leerkrachten (resultaten, observatiegegevens, hulpplannen, 
aantekeningen over het functioneren e.d.) en van toets- en onderzoeksinstanties. In de wet staat 
nadrukkelijk dat de informatie die door ouders is gegeven,  in alle vrijheid verkregen moet zijn. Er 
wordt ook aangegeven dat het gaat om informatie die noodzakelijk  is voor het geven van onderwijs,  
het begeleiden van de leerlingen, het geven van (studie)adviezen, het beschikbare stellen van 
(speciale) leermiddelen en de organisatie van het onderwijs/de school in het algemeen. 
Het zorgteam, de directie en de leerkrachten van de school mogen het dossier inzien. De gegevens 
worden ook gebruikt bij de overdracht naar de volgende groep. Voor onbevoegden houdt de school de 
gegevens geheim.  
Als wij buiten de ouders om informatie – anders dan die hierboven genoemd – krijgen aangereikt over 
een leerling en  deze wordt opgenomen in het dossier, dan zal de school dat zo spoedig mogelijk aan 
de ouders meedelen. 
We verstrekken gegevens aan derden indien dat wettelijk  verplicht is (bijvoorbeeld d.m.v. een 
onderwijskundig rapport bij het verlaten van de school). Indien de school informatie aan derden wil 
geven zonder dat daartoe een verplichting is, zullen de ouders daarvan van te voren op de hoogte 
worden gebracht. Zij kunnen daar dan schriftelijk bezwaar tegen maken.  
Ouders hebben het recht op inzage van het dossier. Zij kunnen daarvoor een verzoek indienen bij de 
directeur, die binnen 4 weken de inzage mogelijk maakt. Hierbij is altijd iemand van de school 
aanwezig.  Daarnaast hebben zij recht op correctie, indien de opgeslagen informatie feitelijk onjuist, 

http://www.kober.nl/


  

schoolgids Helder Camara 14- 15 
 

39 

onvolledig of niet ter zake doende is, of in strijd met de wet is verkregen. Indien de school de correctie 
weigert, doet ze dit gemotiveerd en schriftelijk. 
Als het kind de school verlaat, wordt zijn dossier nog 5 jaar bewaard. Daarna wordt het vernietigd.  
 
7.8 Verzekeringen 
 
Voor alle kinderen en personeelsleden van de scholen binnen INOS heeft het bestuur een collectieve 
ongevallenverzekering afgesloten.  
Hierbij wordt aangetekend dat hulpouders, begeleiders en vrijwilligers zijn meeverzekerd indien zij in 
schoolverband in opdracht van de school/het schoolbestuur activiteiten verrichten voor de school. 
De verzekering geldt tijdens schoolverband en tijdens alle activiteiten die in schoolverband 
plaatsvinden, ook tijdens de tocht  van huis naar school en weer terug, via de normale route en zonder 
onderbreking van de tocht. 
Bij Interpolis kunnen ouders een aanvullende ongevallenverzekering afsluiten. Deze verzekering 
voorziet in een dekking voor 24 uur per dag en 365 dagen per jaar, dus ook voor het weekend en 
tijdens de vakanties. 
Voor de goede orde: 
De verzekering van de school keert alleen uit als de school aansprakelijk gesteld kan worden. 
De school is niet aansprakelijk voor beschadiging aan en/of diefstal van fietsen.  

7.9 Gevonden voorwerpen 

Gevonden voorwerpen worden in een kist bij de speelzaal tegenover de conciërgebalie bewaard. Op 
aangekondigde tijdstippen worden ze uitgestald en kunnen ouders de verloren voorwerpen ophalen. 
Wat er daarna nog blijft liggen, verdwijnt. Bruikbare goederen komen bij een goed doel terecht.  
 
7.10 Geld mee naar school 
 
Als kinderen geld mee moeten nemen naar school, krijgt u hierover altijd van te voren schriftelijk 
bericht. Geef uw kind verder a.u.b. geen geld mee.  
 
7.11 Sponsoring op de scholen van INOS 
 
In februari 2009 is onder andere door de PO-raad het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet 
onderwijs en sponsoring’ ondertekend. INOS voelt zich aan dit convenant gebonden. Voor het 
convenant en toelichting zie: www.rijksoverheid.nl (zoek op ‘sponsoring in het primair onderwijs’).  
 
Relevante achtergrondinformatie: 

 Er is pas sprake van sponsoring als er sprake is van een tegenprestatie door de school. Als er 
geen tegenprestatie is, is er sprake van een schenking.  

 De vermelding van beeldmerken en (korte) reclameteksten op door de school gebruikte 
materialen, zijn geen sponsoring. Dit betreft bijvoorbeeld het logo van het computermerk op de 
Pc’s in de klas, of de reclameslogan van de schoolboeken-producent in het lesboek. 

 Een klacht over de wijze waarop de school omgaat met reclame of sponsoring kan volgens de 
klachtenregeling van INOS worden behandeld. Zie hiervoor paragraaf 6.7.  in deze schoolgids. 

 
7.12 Acties voor het goede doel 
 
Er zijn nogal wat instanties die bij de school aankloppen om medewerking te vragen voor een goed 
doel. Om kinderen, ouders en de school niet te overladen hebben we besloten in principe alleen mee 
te doen aan de Kinderpostzegelactie. Daarnaast hebben we onze eigen actie voor het goede doel 
tijdens de Helder Camaradag aan het einde van het schooljaar.  
De directie kan beslissen in bijzondere omstandigheden ook aan andere acties deel te nemen.  

 
7.13 Meegeven folders e.d. van derden 
 
De school is bereid folders en brieven als bijlage bij de HC-actueel mee te geven van niet-
commerciële instellingen waarvan de werkzaamheden in het verlengde van die van de school liggen. 
Te denken valt hierbij aan sportverenigingen en culturele instellingen. Daar het aanbod in dezen erg 
groot is, maakt de directeur een keuze. 

http://www.rijksoverheid.nl/
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Wilt u affiches en aankondigingen ophangen in de  school, neem dan v.t.v. even contact op met de 
directeur. Hang a.u.b. niets uit eigener beweging  op! 
 
7.14 Buitenschoolse activiteiten 
 
Soms kunnen leerlingen - meestal kosteloos -  deelnemen aan  sporttoernooien die door verenigingen 
worden georganiseerd.  Vaak vinden deze in de schoolvakanties plaats. Een leerkracht coördineert de 
aanmeldingen.  
Bij elke activiteit moet er meestal ook een leerkracht aanwezig zijn. Is die niet beschikbaar, dan 
kunnen wij ons niet aanmelden. 
Vaak zal er een beroep op ouders gedaan worden om als begeleider mee te gaan.  
 
7.15 Afspraken maken met leerkrachten 
 
Als u een afspraak met een leerkracht wilt maken, dan kan dat binnen de reguliere werktijden van het 
personeel. Deze liggen globaal tussen 8:00 uur en 17:00 uur; op woensdagen tot 14:00 uur. In 
principe kunnen geen afspraken gemaakt worden voor de avonduren.  
 
7.16 Mobieltjes e.d.  
 
Het gebruik van mobieltjes, iPods, mp3spelers e.d. door leerlingen is niet toegestaan binnen het 
schoolgebouw en op het schoolterrein.  

 
7.17 Gezond trakteren 
 
Wij stellen het erg op prijs als u bij de verjaardag van uw kind kiest voor een gezonde traktatie. Ideeën 
nodig? Type dan eens ‘gezond trakteren op school’ in bij een zoekmachine op internet.  
Wanneer uw kind zijn verjaardag in de kleutergroep viert, stellen wij het op prijs dat u dat niet filmt. 
Foto’s maken mag wel. In verband met de privacy van kinderen en leerkrachten vragen wij u ook om 
geen foto’s op sociale media te plaatsen. 
 
7.18 Sociale media 
 
Graag stellen wij u op de hoogte van de visie van ons team op het gebruik van sociale media. 
Het maken van foto’s bij schoolse activiteiten is in overleg met de leerkracht altijd mogelijk. Men moet 
zich er wel van bewust zijn dat niet alle ouders het op prijs stellen dat hun kind(eren) gefotografeerd 
worden en eventueel op sociale media terecht komen. Ouders hebben dit ook aan het begin van het 
schooljaar aan kunnen geven op het S.O.S.-formulier, en leerkrachten proberen hier dan ook rekening 
mee te houden. 
De Helder Camaraschool  probeert zorgvuldig om te gaan met het plaatsen van foto’s op haar website 
om de veiligheid en privacy van jonge, kwetsbare kinderen te waarborgen. 
Foto’s op onze website worden na elk schooljaar verwijderd en het is altijd mogelijk tijdens het 
schooljaar, wanneer ouders dit wensen, bepaalde foto’s te verwijderen. 

 
7.19 Leer- en hulpmiddelen 
 
Jaarlijks krijgt elke leerling van groep 3 t/m 8 een potlood, een gum, schriften en inktvullingen. Omdat 
de kinderen soms schoolboeken mee naar huis nemen, zou het erg prettig zijn als u daar een stevige 
tas voor aanschaft. Aan het begin van het schooljaar krijgen alle leerlingen van groep 3 een eigen 
schaar, lijmpot, liniaal en multomap, alle voorzien van hun naam. Het is de bedoeling dat deze elk jaar 
meegaan naar de volgende groep (dus t/m groep 8). Kwijtgeraakte of kapotte materialen dient u zelf  
te vervangen via de school. Vanaf groep 4  schrijven de kinderen niet meer met een potlood. U wordt 
op de leerstofavond geïnformeerd over het schrijfmateriaal. In groep 6 krijgen alle leerlingen een oor- 
telefoontje van school dat gebruikt wordt t/m groep 8 bij het werken op de computer. Als dit kapot is, 
kunnen de kinderen zelf een nieuw meenemen of er een kopen op school voor €5,-  
Voor het plannen van huiswerk en toetsen gebruiken de leerlingen in de groepen 6 t/m 8 een agenda. 
Ze kopen deze voor €2,- op school bij de leerkracht. Raakt de agenda kwijt, dan koopt u op school bij 
de leerkracht een nieuwe. 
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8. De Helder Camaraschool in  ontwikkeling 

 

 
8.1 Recente ontwikkelingen 
 
Een school dient voortdurend ‘in ontwikkeling’ te zijn. Dat vraagt van leerkrachten inzet, flexibiliteit en 
(na)scholing.  
De afgelopen periode heeft het team van de Helder Camaraschool aan een aantal ontwikkelingen 
gewerkt. We noemen de volgende: 
 
 in december 2013 hebben we het Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL) behaald; 
 er heeft een migratie op ict-gebied plaatsgevonden van Skool naar Klas.nu van Heutink; 
 er is een draadloos netwerk aangelegd in de gehele school; 
 vergroting van de zelfstandigheid, autonomie en zelfverantwoordelijkheid van de leerlingen / een 

vorm van een takenkaart in alle groepen;   
 er is aan een doorgaande lijn voor bewegingsonderwijs 3 t/m 8 gewerkt;; 
 in het kader van de kwaliteitszorg zijn er met het instrument van de  Kwaliteitwijzer; weer audits 

afgenomen en de resultaten besproken; 
 twee collega’s zijn geschoold tot rekencoördinator; 
 het project Bibliotheek op school (BoS) is van start gegaan; 
 we zijn nu een gecertificeerde Kanjerschool en werken volgens de Kanjermethode in alle groepen; 
 het Rekenhandboek; is opgesteld; 
 methode Kleuterplein groepen 1-2 is ingevoerd. 
 
8.2 Nieuwe ontwikkelingen 
 
De ontwikkelingen gaan door. Een aantal van bovengenoemde zaken wordt verder uitgewerkt.  
In de komende periode zullen ook de volgende zaken onze aandacht hebben: 
 
 verder werken aan de realisatie van zelfsturende teams; 
 verder gestalte geven aan de geleidelijke invoering van digitale leerlingdossiers; 
 aandacht voor opbrengstgericht werken; 
 uitvoering geven aan het handboek rekenen; 
 verder implementeren methode Kleuterplein groep 1-2; 
 monitoren uitvoering Kanjermethode; 
 de 4 doelstellingen uit jaar 2 van ons taalbeleidsplan realiseren; 
 de mogelijkheid voor een Plusklas binnen de Organisatorische Eenheid onderzoeken en 

uitwerken; 
 audits uitvoeren aan de hand van ons instrument voor Kwaliteitszorg, de Kwaliteitwijzer; 
 vaststellen van cultuur-educatiebeleid; 
 blijven werken aan duidelijke profilering van onze school in de Teteringse samenleving; 
 werken aan het behouden van het Brabants Verkeersveiligheid Label (BVL); 
 speerpunten uit het nieuwe bestemmingsplan ICT van INOS vormgeven; 
 implementeren van Passend Onderwijs; 
 optimaliseren van de samenwerking met de bibliotheek n.a.v. het opgestelde leesplan. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

schoolgids Helder Camara 14- 15 
 

42 

 
9. Belangrijke instanties en personen 

 

 

 
Het Schoolbestuur   INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda 
     bezoekadres: ANNAstede  
                Haagweg 1 

          4814 GA  Breda 
postadres:      Postbus 3513 
                      4800 DM  Breda 
 076 – 561 16 88 

     www.INOS.nl  

     inos_info@inos.nl  
 
Inspectie van het Onderwijs  Postbus 88  

5000 AB  TILBURG 
 0800 – 8051  
www.onderwijsinspectie.nl  

        
5010 - Vragen over onderwijs  0800 – 5010 (gratis; op schooldagen tussen 10.00 uur   

 en 15.00 uur bereikbaar) 
     www.50tien.nl  
       
Meldpunt Vertrouwensinspecteurs  0900 – 111 3 111 (lokaal tarief) 
  (klachtmeldingen over seksuele  
  intimidatie, seksueel misbruik,  
  ernstig psychisch of fysiek geweld) 
       
Klachtencommissie  
 
   Externe Vertrouwenspersoon Dhr. T. van Dorst 
     Arbo Unie Breda 
      076 – 548 78 00; 06-52501975 
    
   Landelijke Klachtencommissie Katholiek Onderwijs  

Postbus 82324  
2508 EH  Den Haag 
 070-3925508 
www.gcbo.nl 

                     
Leerplichtconsulent   Mw. K. Heijster 
     Leerplicht / regionaal bureau / West-Brabant 
     Postbus 90156  
     4800 RH Breda 
      076 – 529 81 10 
       
GGD                                        Postbus 3215  
     4800 DE Breda 
      076 – 528 24 86 
     Jeugdengezin@ggdwestbrabant.nl 
     www.ggdwestbrabant.nl  
 
Onderwijsbegeleidingsdienst  EDUX 
     Postbus 2086  
     4800 CB Breda 
      076 – 524 55 00 
     www.edux.nl  
 
 

http://www.inos.nl/
mailto:inos_info@inos.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.50tien.nl/
http://www.geschillencies-klachtencies.nl/
mailto:Jeugdengezin@ggdwestbrabant.nl
http://www.ggdwestbrabant.nl/
http://www.edux.nl/
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PCL      Permanente Commissie Leerlingenzorg 
     Postbus 3513  
     4800 DM Breda 
      076 – 524 55 09 
 
CJG Breda    . 0800 – 444 000 3    
 (Centrum voor Jeugd en Gezin) anne.soon@cjgbreda.nl 
      06 – 811 35 949 
   
Kober Groep    Hooilaan 1 
   (voor-, tussen en naschoolse   4816 EM Breda 
    opvang)     . 076 – 504 56 03 
     www.kober.nl  
 
Sporthal    De Stee      
     Zuringveld 1     
     4847 KS Teteringen    
      076 – 571 35 79 

mailto:anne.soon@cjgbreda.nl
http://www.kober.nl/
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bijlage 1 – de verdeling van de lesuren per week 
 
  

 vak  
 
groep 
    

lich. oef, 
zintuiglijke 
ontw. en spel 

sociale 
vaardighe
den 

catechese taal, rekenen en expressie 
(werken met ontwikkelingsmateriaal) 
 
  

verkeer 

1 en 2  9.00 uur  0.30 uur 0.30 uur 13.00 uur  0.30 uur 

 
 

vak  
 
groep 
    

lich. 
oefening 

Ned. Taal 
en lezel 

Engels rekenen/ 
wiskunde 

sociale 
vaardig-
heden 

wereld- 
oriëntatie en 
verkeer 
 
  

expressie 
en 
techniek 

catechese 

3 en 4 1.30 uur 10.30  uur  4.15 uur 0.30 uur 2.00 uur 3.00 uur 0.30 uur 

5 en 6 1.30 uur 9.00 uur 0.45 uur 5.00 uur 0.30 uur 4,30 uur 3.00  uur 0.30 uur 

7 en 8 1.30 uur 7.45 uur 0.45 uur 6.00 uur 0.30 uur 5.00 uur 2.30 uur 0.30 uur 

  
Het aantal uren van groep 1 t/m 4 verschilt van groep 5 t/ m 8 door de vrije vrijdagmiddagen.  
 
 
 

bijlage 2 – methode-onafhankelijke toetsen  
*  > betreft toetsen van Cito 
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bijlage 3 – de opbrengsten van ons onderwijs 
 
A. Resultaten van de Cito-toetsen 
 
groep 1 t/m 8 – LOVS-toetsen 
Het betreft de toetsen afgenomen in januari 2014. Zie paragraaf 4.5 voor de betekenis van de 
niveaus. 
 
Gemiddelde niveaus per toets per groep 
 

 groep 1 groep 2 groep 3 groep 4 groep 5 groep 6 groep 7 groep 8 

Taal voor Kleuters  - A - - - - - - 

Rekenen voor 
Kleuters 

 - A - - - - - - 

Technisch lezen - - A A B A - - 

Begrijpend lezen - - - A A A C A 

Spelling - - A A A A A A 

Rekenen/wiskunde - - B A A A B A 

 
groep 7 – entreetoets 
 
Uitslag nog niet bekend op moment van samenstellen schoolgids. 
 
groep 8 – eindtoets 
 
Voor hun totale toets krijgen de leerlingen een ‘standaardscore’. Dit is een getal tussen de 501 en 
550.  
Resultaten 2014: 
Landelijk gemiddelde alle leerlingen: 534,4   
Gemiddelde leerlingen Helder Camaraschool: 538,3   
 

B. Groep 8 – schoolverlaters 2013-2014 

 

naam school  type brugklas  aantal lln 

Scala  vmbo kaderberoepsgerichte leerweg  3 

Tessenderlandt vmbo basisberoepsgerichte leerweg  1 

Rotonde vmbo theoretische leerweg (=mavo)  2 

Scala  vmbo theoretische leerweg (=mavo)  5 

De Nassau  vmbo theoretische leerweg (=mavo) / havo  4 

Newman College  vmbo theoretische leerweg (=mavo) / havo  6 

Newman College  Technasium 7 

OLV  havo vwo 7 

OLV  vwo  1 

Markenhage mavo  havo 2 

Markenhage havo 1 

Markenhage vwo 1 

Mgr. Frenkencollege vwo 1 

Effent vmbo theoretische leerweg (=mavo)  1 

De Nassau  havo / vwo  3 

De Nassau  tweetalig vwo  3 

Stedelijk Gymnasium  vwo  5 

St. Oelbert Gymnasium  vwo  1 

Totaal  54 
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C. Verwijzingen naar het sbo (speciaal basisonderwijs) en so (speciaal   
     onderwijs 
 
In de periode 1 augustus 2013 – 1 augustus 2014 heeft de Helder Camaraschool een indicatie 
aangevraagd voor 1 leerling voor het sbo; deze aanvraag is toegewezen. 
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Ondertekening 

 
Verklaring van instemming door de medezeggenschapsraad. 
 
De medezeggenschapsraad van de Helder Camaraschool stemt in met de inhoud van de 
schoolgids voor het schooljaar 2014 – 2015. 
 
Voor akkoord: 
 
 
 
 
 
 
 

   
Dhr. Q. Pellicaan, voorzitter Mw. C. Sweres, secretaris 
 
datum:  24 juni 2014      datum:  24 juni 2014 
 

 
 
 
 

Verklaring van vaststelling. 
 
Het College van Bestuur van de Stichting INOS stelt na instemming van de medezeggenschaps-
raad de schoolgids van Kbs Helder Camara voor de periode van 01-08-2014 tot 01-08-2015 vast. 
 
 
Voor akkoord: 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               
Dhr. F.J.M. van Esch, voorzitter                                                                              
 
datum:                        juli  2014 

 
 
 


