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Voorwoord

“Uw kind, samen de zorg,” de tekst onder het logo van de Gezellehoek, geeft kort en 
krachtig weer hoe serieus wij onze taak op de Gezellehoek nemen. Het geeft ook de 
mate van betrokkenheid aan die we hebben bij de ontwikkeling van uw kind en zijn/
haar welzijn.

Daarnaast benadrukt dit compacte motto het aandeel van de eigen ouders hierbij. Juist 
samen met de ouders willen we onze leerlingen de zorg geven die zij nodig hebben. 
Steeds blijft ons doel: de betrokkenheid van de ouders bij de ontwikkeling van hun 
kind(eren) te stimuleren. Met deze schoolgids krijgt u een beeld van de manier waarop 
we die zorg vormgeven.

Wij hopen dat u deze gids met plezier leest. Natuurlijk kan het zijn dat na het lezen nog 
vragen onbeantwoord blijven. Geen probleem. Stel uw vraag over onze school aan een 
van de leden van het team of de directie. We zijn dagelijks op school te bereiken voor 
het maken van een afspraak of rondleiding op onze school.

Met vriendelijke groeten,

Namens het team
De directie
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De Gezellehoek in het kort

De Gezellehoek is een multiculturele reguliere basisschool in de wijk Kroeven. Dagelijks 
bezoeken ongeveer 130 kinderen onze school. De Gezellehoek heeft reguliere groepen 
die op dit moment tussen de 15 en 20 kinderen groot zijn. Het team van de Gezellehoek 
telt ongeveer 25 collega’s en bestaat uit leerkrachten, onderwijsassistenten en 
ondersteunend/administratief personeel. Hierdoor kunnen wij onze groepen goed 
bemannen en ondersteunen.

Wij vinden het heel belangrijk, dat uw kind met plezier naar school gaat. Op de 
Gezellehoek doen wij ons uiterste best om een fijne sfeer op onze school te scheppen. 
Daarbij staat de veiligheid van de kinderen voorop. We kunnen pas werken aan de 
ontwikkeling van een kind als het zich werkelijk thuis voelt. De “afstand” tussen de 
leerkracht en de leerling is klein. We werken aan sociale vaardigheden en mondigheid 
binnen kaders van de algemene fatsoensnormen. Tijd wordt dan ook besteed aan het 
omgaan met meningsverschillen. Ruzies moeten worden uitgepraat. Pesten wordt actief 
tegen gegaan.

Om de veiligheid van de kinderen te waarborgen heeft de Gezellehoek duidelijke regels. 
Die regels zijn er allemaal op gericht dat de veiligheid van de één nooit ten koste mag 
gaan van die van een ander. Natuurlijk komen de kinderen naar de Gezellehoek om 
kennis en inzicht op te doen, maar daarnaast ook om zich een goede houding en 
vaardigheden eigen te maken.

Gelijkwaardigheid tussen mensen is daarbij ons uitgangspunt. Respect voor waarden en 
normen, voor verschillen tussen mensen (kleur, status, handicap, cultuur, geloof) vormt 
de basis voor het multiculturele karakter van de Gezellehoek.

Opvoeding begint thuis. Als school zijn wij een verlengstuk van de opvoeding thuis. Dit 
kan alleen als ouders betrokken zijn en er voldoende contact is tussen de leerkrachten 
en ouders. Bij allerlei gebeurtenissen wordt door de school contact gezocht met thuis. 
En als ouder bent u altijd welkom om zelf op school te komen kijken en vragen hoe het 
gaat. Dat kan in principe elke dag na schooltijd. Wilt u er zeker van zijn dat er voldoende 
tijd is voor een wat meer uitgebreid gesprek? Maak dan even een afspraak.

Ik ontdek, kleur en vorm mijn 
wereld op de Gezellehoek
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Over de Gezellehoek

Missie en visie
Elk kind is een individu en een lid van onze samenleving. Wij geven onderwijs aan 
kinderen van 2-12 jaar (vanaf de peutergroep). Iedereen is welkom met zijn individuele 
ontwikkelingsmogelijkheden, levensbeschouwing of sociaal-culturele achtergrond. De 
sociaal-emotionele ontwikkeling van onze kinderen staat op de voorgrond. Wij streven 
ernaar dat kinderen zich thuis voelen op school. Alleen dan ontwikkelt een kind zich het 
beste. We zorgen op de Gezellehoek voor een ongedwongen sfeer.

We verzorgen onderwijs op maat waarbij de totale ontwikkeling van de kinderen 
centraal staat. De talenten van elk kind proberen we zoveel mogelijk te ontdekken en 
te ontwikkelen. Elk kind heeft recht op goed onderwijs om zich te kunnen ontplooien 
tot wie hij /zij wil en kan zijn. Daarbij wordt, op basis van wederzijds respect, elk kind 
gezien en gehoord.

Op onze school leren kinderen niet alleen, ze ontwikkelen er ook hun persoonlijkheid 
door zelfvertrouwen op te bouwen en zelfkennis te verwerven. Ze leren om te gaan met 
elkaar, verdraagzaam te zijn en kennis op te doen van andere culturen en opvattingen. 
We proberen dit te bereiken door kringgesprekken, gezamenlijke vieringen en gerichte 
projecten. 

Een prestatie is een relatief begrip. We vinden belangrijk dat kinderen op school 
presteren, maar prestaties kunnen voor ieder kind verschillend zijn. Met ons onderwijs 
op maat bedoelen we de voortdurende ontwikkeling van eigen mogelijkheden.

Gezien de herkomst van een groot deel van onze kinderen, besteden wij veel tijd aan 
taalstimulering en woordenschatontwikkeling. Naast onze reguliere groepen 1 tot en 
met 8 zijn er op onze school speciale groepen voor neveninstromers, kinderen die 
rechtstreeks uit een ander land komen, en schakelklassen. Binnen deze specifieke 
groepen staat extra begeleiding en (mondeling) Nederlands taalaanbod centraal.

Onderwijs voor iedereen
Onze basisschool staat in principe open voor alle kinderen. Ook voor kinderen met 
bijvoorbeeld een motorische handicap, slechthorendheid of een andere beperking. 
Ondanks onze bereidheid te investeren in personeel en middelen ten behoeve van de 
opvang van geïndiceerde kinderen stellen wij grenzen aan onze zorg vast.

Uitgangspunt is dat het team de mogelijkheid ziet en de verwachting heeft tegemoet te 
kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van het kind. Als ouders moet u vertrouwen 
hebben dat de school de nodige deskundigheid in huis heeft om uw kind op een 
verantwoorde wijze op te vangen. Als school moeten we er zelf ook van overtuigd zijn 
dat wij in staat zijn een optimale ontwikkeling van het kind te waarborgen met de 
pedagogische en didactische middelen die binnen ons bereik liggen.
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Als we moeten beslissen over toelating houden we er uiteraard rekening mee of we de 
nodige deskundigheid in huis hebben om uw kind een verantwoorde opvang te bieden. 
Factoren van deskundigheid, mogelijkheden en taakbelasting worden besproken. Als 
we besluiten tot toelating wordt gehandeld op basis van een plan van aanpak dat met 
de ouders en de ambulante begeleiding vanuit het speciaal onderwijs is samengesteld. 
De evaluatie en de voortgangsprocedure bekijken we van jaar tot jaar.

Passend onderwijs
Binnen het onderwijs zorgen we ervoor dat alle kinderen de ondersteuning krijgen die 
ze nodig hebben. Dit noemen we “Passend onderwijs”. Hierdoor krijgen kinderen zoveel 
mogelijk onderwijs dat bij hen past op de eigen basisschool.

In het kader van Passend onderwijs werken we nauw samen met scholen voor speciaal 
basisonderwijs en speciaal onderwijs. We doen dat binnen het samenwerkingsverband 
Roosendaal/ Moerdijk e.o. Deskundigen vanuit het speciaal onderwijs kunnen we zo 
gemakkelijk om advies vragen. Bij specialistische hulp voor de begeleiding van een kind 
kunnen we ook altijd een beroep doen op de orthopedagoog van ons eigen bestuur. Het 
raadplegen van specialisten buiten onze eigen school, gebeurt altijd in overeenstemming 
met de ouders.

Soms heeft een kind intensieve ondersteuning nodig die onze school niet kan bieden. 
Dan wordt er eerst binnen ons samenwerkingsverband gekeken of een collega school 
wel een passend aanbod kan bieden. Indien dit niet het geval is en de benodigde hulp 
alleen op het speciaal (basis) onderwijs geboden kan worden melden we het kind, 
met toestemming van de ouders, aan bij de multidisciplinaire commissie (MDC). Het 
MDC is de wettelijk verplichte commissie van deskundigen die het bestuur van het 
samenwerkingsverband adviseert over het toekennen van toelaatbaarheidsverklaringen 
(TLV) en arrangementen (BBA). Deze commissie beslist vervolgens of het kind toelaatbaar 
is op het speciaal (basis) onderwijs. 

Het is echter ook mogelijk om kind specifieke leerarrangementen op te stellen en uit te 
voeren als dit binnen onze mogelijkheden past en ouders hiermee hebben ingestemd. 
Deze arrangementen worden vanaf dit schooljaar niet langer aangevraagd binnen het 
MDC, maar binnen de eigen scholen stichting.  Daar wordt bekeken welke vervolgstappen 
er genomen dienen te worden.

Schoolafspraken
Eén van de uitgangspunten van onze school is dat kinderen met plezier naar school 
gaan. Voor een goede sfeer zijn schoolafspraken nodig. Deze afspraken over hoe de 
kinderen zich dienen te gedragen in de klas, in de gang en op de speelplaats maken we 
met de kinderen samen. Geregeld praat het team over de naleving van deze afspraken. 
Zo zorgen we ervoor dat afspraken in alle klassen hetzelfde zijn, natuurlijk aangepast 
aan de leeftijd van het kind.

De belangrijkste gedragsregels zijn:
• Je mag een ander op een rustige manier herinneren aan een afspraak.
• Als iemand mij herinnert aan een afspraak, denk ik er over na en word ik niet boos.
• Je hoeft geen vrienden te zijn wanneer je maar wel vriendelijk bent.

Deze gedragsregels moeten gerespecteerd worden. Bij een overtreding wordt over het 
waarom van de regel gepraat. Het begrijpen van de regel staat voorop, niet de regel zelf. 
Zo leren we de kinderen ook hoe ze bepaalde conflicten kunnen oplossen.
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Veilige school
De Gezellehoek is een veilige en uitdagende plek waar we willen bijdragen aan het 
welbevinden van de kinderen. Daardoor ervaren zij een positieve levenshouding en leren 
ze respectvol met elkaar omgaan. De basis van het pedagogisch klimaat is vertrouwen 
en veiligheid waardoor een kind kan leren en zich kan ontwikkelen. Door het kind 
vertrouwen te geven, vergroten we de zelfstandigheid en halen we het maximale uit 
ieder kind. De ouders zijn daarbij een onmisbare factor die we in een sfeer van open 
communicatie zo veel mogelijk betrekken bij de ontwikkeling van hun kind.

De Gezellehoek heeft een sociaal veiligheidsplan. Dit plan is in een apart document 
opgenomen. Het is in te zien via de website (https://www.gezellehoek.nl/images/
documenten/Sociaal-veiligheidsplan.pdf) of bij de directeur van de school.

School- en groepsgrootte
De Gezellehoek wordt door ongeveer honderddertig kinderen bezocht. Deze zijn 
verdeeld over reguliere groepen ieder met hun eigen leerkracht(en). Door inzet 
van onderwijsassistenten, naast de eigen leerkracht, streven wij na dat voldoende 
ondersteuning wordt geboden. In de zorgstructuur zetten we extra middelen in voor de 
groepen 1 t/m 8. De groepsgrootte ligt over het algemeen rond de 15 tot 20 kinderen 
per groep. Onze school wordt bezocht door kinderen uit alle sociale lagen van de 
bevolking. Zowel wat betreft opleidingsniveau als culturele achtergrond trekt onze 
school een breed publiek.

Team en formatie
Ons team bestaat uit ongeveer vijfentwintig enthousiaste, gemotiveerde, betrokken en 
kundige personeelsleden. Naast de directie zijn er leerkrachten/onderwijsassistenten 
met fulltime en parttime betrekking werkzaam. Hieronder vallen ook de Interne Be-
geleider (IB-er), twee peuterleidsters, twee bouwcoördinatoren, twee woordenschat-
coördinatoren en twee ICT-specialisten. Daarnaast zijn stagiaires, een conciërge, een 
interieurverzorgster, een administratief medewerkster en vrijwilligers werkzaam op de 
Gezellehoek.

Gebouw
Het schoolgebouw biedt plaats aan ongeveer 10 groepen. Naast de reguliere groepen 
(groep 1-2, 3 tot en met 8) zijn er twee neveninstromersgroepen (NIP-groepen). Dit zijn 
NIP middenbouw (NIP MB) voor kinderen van 7 tot en met 9 jaar en NIP bovenbouw (NIP 
BB) voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Ook de peutergroep van de Gezellehoek 
zit in ons gebouw. Het schoolgebouw beschikt over een aula waar optredens en 
bijeenkomsten voor de gehele school worden gehouden zoals: informatieavonden, de 
groep 8-musical of “Gezellehoek’s got talent”-shows.

De school is gelijkvloers en omringd door een groot speelplein bestaande uit tegels en 
grasveld. Er staan meerdere speeltoestellen op het terrein. Er is een voetbalcourt en er 
zijn met verf hinkelpaden en een verkeersplein aangebracht. Naast de hoofdingang zijn 
er twee extra ingangen: één voor onderbouwkinderen, één voor bovenbouwkinderen. Bij 
deze twee ingangen zijn fietsenrekken geplaatst.

In de Rodenbachlaan staat een gymzaal. Deze wordt gebruikt voor de gymlessen van de 
groepen 3 tot en met 8 en de NIP-groepen. De onderbouwgroepen sporten en spelen in 
de speelzaal op school. 
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De school heeft een rustige ligging aan de Rodenbachlaan. Naast de school, aan de 
kant van het viaduct, is het kinderdagverblijf en de voor- en naschoolse opvang Dotjes 
gehuisvest. Voor meer informatie over deze opvang kijkt u op de website van Dotjes: 
www.dotjes.nl.

Vieringen
In de loop van een schooljaar wordt er aandacht besteed aan diverse festiviteiten. Bij 
de viering van de diverse feesten wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de 
uitgangspunten van het openbaar onderwijs. Dat wil zeggen dat geloofsovertuiging nooit 
opgedrongen wordt. Wij benadrukken de acceptatie van verschillende overtuigingen 
door het vieren van feesten uit meerdere culturen.

De volgende vieringen en festiviteiten kunnen tijdens een schooljaar plaatsvinden:
• Sinterklaas
• Kerstmis
• Carnaval
• Pasen
• Bevrijdingsdag
• Feesten in andere culturen, bijvoorbeeld het Suikerfeest
• Verjaardag van de leerkracht
• Schoolreis
• Schoolkamp
• Afscheidsavond groep 8
• Ouderbedankmiddag
• Sporttoernooien
• Avondvierdaagse
• Kinderboekenweek
• Week van de lentekriebels

Aanmelding en toelating
Voordat uw kind vier wordt, moet u uw kind bij een basisschool aanmelden. De 
Gezellehoek heeft daar een inschrijfformulier voor dat u bij ons op school ophaalt. 
Ouders en directie vullen het inschrijfformulier samen in. U kunt afspreken om samen 
met uw kind een kijkje te komen nemen in de groep en om kennis te maken met de 
groepsleerkracht. Bij dit bezoek worden afspraken gemaakt over gewenningsochtenden 
of -middagen. Maximaal drie dagdelen mag uw kind, vóór zijn of haar vierde verjaardag, 
op de Gezellehoek komen om kennis te maken met de kinderen in de groep en het 
schoolsysteem. Meteen na zijn of haar vierde verjaardag gaat het kind de volledige week 
naar school. In overleg met ouders kan anders worden besloten.
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Onderwijs op de Gezellehoek

Op de Gezellehoek wordt gedifferentieerd onderwijs aangeboden. Wij hebben oog 
voor de mogelijkheden van ieder afzonderlijk kind. Dit doen we op basis van een goed 
evenwicht tussen het aanleren van kennis (hoofd), het stimuleren van de persoonlijke 
ontwikkeling (hart) en het aanleren van praktische vaardigheden (handen).

Hoofd verstandelijke intelligentie – taal, denken, oriëntatie op ruimte en tijd. Het 
kind leert greep te krijgen op zijn dagelijkse ontwikkeling en afstand te 
nemen van het hier-en-nu. 

Hart sociale intelligentie – het vermogen om eigen en andermans emoties aan te 
voelen en er sociaal naar te handelen. Het kind leert zelfvertrouwen te krijgen, 
te volharden, emoties reguleren, gemotiveerd en nieuwsgierig te zijn. 

Handen lichamelijke intelligentie – het vermogen om bewegingen uit te voeren, ze 
te beheersen en zich creatief te uiten (de motorische en de kunstzinnige 
ontwikkeling). Het kind leert zich te bewegen, zijn grenzen te kennen, 
materialen, instrumenten en gereedschappen te hanteren, nieuwe dingen te 
scheppen. 

Omdat ieder kind anders is en zij deze intelligenties in verschillende mate bezitten 
wordt aan ieder kind een evenwichtig leerproces geboden.

De vakken rekenen, Nederlandse taal en lezen vormen de kern van ons onderwijs. Deze 
vormingsgebieden krijgen op de Gezellehoek veel nadruk. Ze vormen de basis voor elke 
andere ontwikkeling.

Leerlingvolgsysteem
De ontwikkeling van het kind wordt nauwkeurig gevolgd via een leerlingvolgsysteem. Voor 
de kleuters (groep 1 en 2) is dit Bosos, een ontwikkelings-volgmodel. Sinds het schooljaar 
2020-2021 werken wij in de groepen 3 t/m 8 met een nieuw leerlingvolgsysteem: LOVS 
IEP van bureau ICE. Wij werken al een aantal jaren met de groep 8 IEP-eindtoets. Deze 
manier van toetsen laat beter zien welke vaardigheden de kinderen beheersen zodat we 
ons onderwijs beter kunnen afstemmen. Nu bureau ICE dit leerlingvolgsysteem verder 
heeft uitgebouwd is het prettig om de doorgaande lijn hierin voort te zetten.

Rapporten
In groep 2 krijgt uw kind een rapport mee op twee momenten in het schooljaar. Vanaf 
groep 3 krijgt uw kind driemaal per jaar een rapport mee: in november, maart en aan 
het einde van het schooljaar. Voor de vakken taal, lezen, schrijven en rekenen krijgen 
de kinderen vanaf groep 6 een cijfer. Bij de expressievakken waarderen we naast de 
prestatie ook de inzet op het rapport. Natuurlijk hebben we ook aandacht voor de 
motivatie, de concentratie, werkhouding en de sociale omgang.

Sinds schooljaar 2019-2020 staat Sociaal Emotionele Ontwikkeling (SEO) centraal. We 
gebruiken daarvoor de methode “Goed gedrag” in alle groepen. Daarnaast gebruiken we 
een eigen lessenreeks over normen en waarden in en om de school.
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Continurooster
Scholen mogen tegenwoordig zelf de lestijden bepalen, zolang er maar 7520 lesuren 
(onderwijstijd) in acht jaar worden gegeven. Vanaf schooljaar 2018-2019 heeft de 
Gezellehoek de schooltijden aangepast en werken we met een continurooster.

Wat is een continurooster?
Bij het continurooster blijven de leerlingen van de school verplicht tussen de middag 
over op school. De pauze tussen de middag maakt deel uit van de schooltijd.

Waarom het continurooster?
De lange pauze tussen de middag in Nederland komt nog uit de tijd dat er tussen 
de middag warm werd gegeten. Inmiddels zijn er nog maar weinig gezinnen waar dit 
gebeurt. Daarnaast werkt een groot deel van de ouders waardoor veel kinderen in deze 
pauze hun brood op school moeten eten. Lang niet altijd verliepen deze pauzes op 
school even rustig.

Door invoering van het continurooster eten alle kinderen op school met de leerkracht, 
waarna ze nog een half uur spelen. Dit laatste gebeurt bij toerbeurt onder toezicht van 
leerkrachten, vrijwilligers of pedagogisch medewerkers van de buitenschoolse opvang 
(bso). Door kinderen op school te laten eten is er geen sprake van onderbreking van het 
schoolprogramma. Dit geeft rust, duidelijkheid en regelmaat. Kinderen blijven in het 
ritme en pakken het lesprogramma ’s middags makkelijker op.

Tijden van het continurooster op de Gezellehoek:
• 4 schooldagen van 8.30 tot 14.30 uur 
• woensdag van 8.30 tot 12.00 uur
• korte lunchpauze, verplicht eten op school

Verkeer
De Gezellehoek heeft al in 1999 het Brabants Verkeersveiligheidslabel (VBL) 
behaald en in de daarop volgende jaren het certificaat behouden. Hierbij 
wordt de gehele verkeerseducatie binnen de school bekeken en gewogen, 
waarna een voortzetting van de certificering plaatsvindt. Binnen de school 
is een verkeerswerkgroep werkzaam, bestaande uit enkele leerkrachten en 
verkeersouders. Deze werkgroep zorgt voor een gedetailleerd werkplan, 
opdat de school aan de eisen van het certificaat blijft voldoen. De gebruikte 
methode voor verkeer is Wijzer!Verkeer.

Peuteronderwijs
Voor kinderen van twee tot vier jaar

Als uw kind twee jaar wordt, staat het te trappelen om de wereld te verkennen. Er is 
zoveel te zien en te ontdekken. Alle zintuigen staan op scherp. Hét moment om uw 
kind te helpen basisvaardigheden te ontwikkelen. Op de peuteropvang van Kober krijgt 
uw kind de kans om op onderzoek uit te gaan, ervaringen op te doen en grenzen op te 
zoeken. Binnen een groep met andere kinderen, maar wel in zijn of haar eigen tempo. 
Spelenderwijs leert én groeit hij/zij. Voor je het weet, is je kind een kleuter; klaar om 
naar de basisschool te gaan.
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Peutergroep Gezellehoek
De peutergroep op de Gezellehoek is een fijne, kleinschalige peuteropvang op de 
Gezellehoek. De peutergroep werkt met vaste leidsters. Uw kind leert er werken in 
groepsverband. En spelen met leeftijdgenootjes. Veel kinderen op de peutergroep 
hebben een VVE-indicatie. Zo zijn zij in de gelegenheid om vier dagdelen te komen en 
is uw kind straks helemaal klaar voor de basisschool. Ze leren spelenderwijs de normen 
van samen spelen.

U kunt uw kind aanmelden voor de peutergroep op: www.kober.nl/peuteropvang. Kies 
daar voor peutergroep Gezellehoek.

Kleuteronderwijs – groep 1-2
In onze kleutergroep werken we doelgericht met thema’s. We hanteren hierbij de 
zogenaamde SLO-doelen. Het zijn de kerndoelen van het basisonderwijs gericht op: 
taal, rekenen, sociaal emotionele ontwikkeling en motoriek. Naast doelen voor de hele 
klas, kijken we ook naar de individuele onderwijsbehoeften van de kinderen en werken 
we aan kinddoelen.

De thema’s worden gekozen op basis van overeenstemming tussen de kleutergroep en 
de peutergroep. We blijven met de keuze van de thema’s dicht bij de onderwerpen van 
de kinderen.

De dagopening en -afsluiting vindt altijd plaats in de grote kring. We werken met korte 
instructiemomenten. De kinderen ontwikkelen zich op basis van spelend leren. Ze 
werken met allerlei grote en kleine ontwikkelingsmaterialen en hoeken in de klas.

Het lokaal
Het lokaal is uitnodigend ingericht. Kinderen worden uitgedaagd tot ontdekken, spelend 
leren en ontwikkelen zich in het spel. Het lokaal heeft een huishoek, een kunsthoek, 
bouwhoek, taal- en leeshoek en denkhoek. Er is ook een ontdektafel en een tafel voor 
ontwikkelingsmateriaal.

Spelen
De kinderen krijgen spelactiviteiten en opdrachten aangeboden die met het thema 
samenhangen. Binnen het spel neemt het kind het initiatief. De leerkracht moedigt aan, 
daagt uit en stimuleert het spel.

Thema’s
Samen met de kinderen werkt de leerkracht een aantal weken aan een thema. Dit gebeurt 
met de hele groep. Daarnaast volgt een individuele verwerking van het thema.

Ieder schooljaar komen herkenbare onderwerpen, zoals ‘huis’ of ‘lente’, aan bod, steeds 
op een hoger niveau. Zo gaat het in de peutergroep bijvoorbeeld om ‘het huis’, in groep 
1 om ‘kamers’, in groep 2 om ‘de verhuizing’ of ‘de buurt’.

Ouders
Wij vinden samenwerking met de ouders heel belangrijk. U wordt regelmatig uitgenodigd 
om met uw kind te komen spelen. Ook wordt u geïnformeerd over de inhoud van de 
thema’s. Tijdens de tien-minutengesprekken wordt het welbevinden en de vorderingen 
van uw kind met u besproken. Tevens vinden er tenminste eenmaal per jaar kijkmomenten 
in de groep plaats.
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Ondersteuning
Ondersteuning is hulp in de groep aan kinderen die extra steun nodig hebben. Voordat 
de groep aan een thema begint neemt de leerkracht of onderwijsassistent de kinderen 
die dat extra steuntje nodig hebben apart. Ze raken dan alvast vertrouwd met bepaalde 
begrippen. Komt het onderwerp in de groep aan de orde, dan herkennen ze die 
begrippen. Dat geeft kinderen een veilig gevoel. Ze worden vrijer en zelfverzekerder 
en zijn beter in staat om aan het thema mee te doen. Er ontstaat een positieve spiraal.

In de kleutergroepen staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. We spelen op 
het schoolplein en in het speellokaal.

Kinderen zitten gemiddeld twee tot tweeënhalf jaar in een kleutergroep. Het is afhankelijk 
van hun geboortedatum en hun ontwikkeling. We voeren regelmatig observaties uit om 
vroegtijdig eventuele problemen te signaleren.

We vinden het belangrijk dat een kind lang genoeg in een kleutergroep zit. Succesvol 
groep 3 doorlopen lukt pas als een kind daaraan toe is. We zien een kind liever een jaar 
langer in groep 1-2, dan jarenlang achter de feiten aan lopen.

Groep 3 tot en met 8
Vanaf groep 3 wordt aandacht besteed aan de volgende vakken.

Levensbeschouwelijke vorming
De Gezellehoek is een openbare basisschool. De school staat open voor kinderen 
uit gezinnen van welke levensovertuiging dan ook. Op de Gezellehoek worden alle 
levensovertuigingen als gelijkwaardig beschouwd. Kennis van de geestelijke stromingen 
draagt bij aan het ontwikkelen van een waarden- en normenpatroon bij kinderen. Verder 
draagt dit vakgebied er toe bij dat de kinderen het besef hebben dat onze maatschappij 
een multicultureel karakter heeft, hetgeen vereist dat mensen verdraagzaamheid en 
begrip voor anderen kunnen opbrengen.

Rekenen en wiskunde
In de rekenles leren we de kinderen praktische problemen uit het dagelijkse leven op te 
lossen. De manier waarop kinderen tot een oplossing komen mag verschillen.

Naast de algemene rekenvaardigheden als optellen, aftrekken en vermenigvuldigen 
worden ook wiskundige onderwerpen aangeboden zoals grafieken, tabellen en 
meetkunde. Van oudsher problematische onderwerpen als breuken worden vanaf groep 
5 in een zinvolle context aangeboden zodat de kinderen weten waarmee ze bezig zijn en 
zij niet slechts trucjes leren toepassen. Uiteraard worden ook geldrekenen, klokkijken 
en andere dagelijkse vaardigheden niet vergeten. Als u met uw kind over rekenen praat, 
houd er dan rekening mee dat ze het vermenigvuldigen en delen tegenwoordig anders 
leren dan u het vroeger heeft geleerd.

De uitgever heeft bij deze methode een uitgebreid computerprogramma ontwikkeld. Dit 
programma wordt in alle groepen gebruikt. Het geeft mogelijkheden aan onze inzet om 
het onderwijs nog meer af te stemmen op de individuele leerling. 
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Logo 3000
Sinds het schooljaar 2020-2021 werken wij in de groepen 1 tot en met 5 en de NIP-
groepen met Logo 3000. Logo 3000 is een uitgebreide woordenschatmethode die 
een doorgaande lijn genereert van kleuters naar middenbouw. We werken volgens 
het viertaktmodel van Verhallen. Hierin worden woorden herhaaldelijk aangeboden, 
ingebed, herhaald en verdiept.

Taalbeschouwing
De Gezellehoek werkt in de groepen 4 t/m 8 met de taalmethode Taal op maat.

Taal is bij uitstek het instrument om met elkaar in contact te komen en een boodschap 
aan elkaar door te geven of van een ander te ontvangen. Natuurlijk leren we de kinderen 
foutloos schrijven. We besteden veel aandacht aan spreek- en luistervaardigheden. Wij 
vinden het belangrijk dat we luisteren naar wat anderen zeggen en daarop antwoorden.

We leren kinderen dat ze hun eigen mening onder woorden mogen en kunnen brengen. 
Het taalonderwijs is vooral op luisteren en spreken gericht, naast spelling en grammatica. 
Voor kinderen in de NIP-groepen gebruiken we naast deze methoden nog andere 
taalmethoden. 

In groep 3 beginnen de kinderen met het aanvankelijk lezen. Er wordt gewerkt met 
de leesmethode Veilig leren lezen, nieuwe versie. In groep 3 is het leren lezen erg 
belangrijk. Naast het technisch leren lezen besteden we veel aandacht aan het leren 
begrijpen van de tekst. De betekenis van de moeilijke woorden wordt uitgelegd en 
het kind vertelt het verhaaltje na. In groep 4 t/m 8 wordt er gewerkt aan voortgezet 
technisch lezen met Estafette.

Op de Gezellehoek leren de kinderen niet alleen technisch en begrijpend lezen, we 
proberen ze ook liefde voor boeken bij te brengen. We lezen op school veel voor en 
er is een plan van aanpak om de schoolbibliotheek komend schooljaar verder uit te 
breiden. Tevens brengen de kinderen regelmatig een bezoek aan de bibliotheek, worden 
er bibliotheekboeken en themakisten op school aangeboden. De leesmotivatie en het 
genieten van lezen vinden we belangrijk. Daarom wordt veel aandacht besteed aan “De 
Kinderboekenweek”.

Kinderen leren op de Gezellehoek in de groepen 3 tot en met 8 schrijven met de methode 
Pennenstreken. Schrijfonderwijs draagt er toe bij dat leerlingen een duidelijk leesbaar, 
verzorgd en vlot handschrift krijgen, als middel om met elkaar te communiceren.

Engels
In groep 7 en 8 wordt Engels gegeven. We gebruikten hiervoor de methode The Team. 
De kinderen leren deze taal actief toe te passen door samenwerkingsvormen die de 
spreekvaardigheid, het luisteren en lezen stimuleren. Ook het schrijven van de Engelse 
taal komt aan de orde.

Wereldoriëntatie
Op de Gezellehoek praten we op heel veel momenten met de kinderen over de wereld 
om ons heen. We brengen hen feitenkennis bij over het heden en het verleden. Het 
gaat hierbij niet alleen om feitenkennis. Een juiste houding ten opzichte van de natuur, 
volkeren in andere landen en onze voorouders is hierbij uitgangspunt. Soms gebeurt dit 
in aparte vakgebieden aan de hand van een methodeboek, vaak ook door middel van 
klassengesprekken, spreekbeurten, schooltelevisie, werkstukjes, projecten enzovoort. 
Argus Clou is onze methode voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek.
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Expressievakken en cultuuronderwijs
Cultuur staat op de Gezellehoek hoog in het vaandel. We benaderen dit vanuit de 
grondhouding dat je mag zijn wie je bent. Naast museum- en theaterbezoek wordt er 
tekenen, muziek en handvaardigheid gegeven. Voor muziek wordt gebruik gemaakt van 
de methode Moet je doen, 1,2,3, zing ondersteund met muziekinstrumenten en cd’s. 
De nadruk ligt op het plezier bij het zingen van liedjes en muziek maken.

Bij de expressievakken streven we op de Gezellehoek kwaliteit na. Het eindproduct is 
hier minder belangrijk dan het creatieve proces. Zeker als het om jongere kinderen gaat.

Lichamelijke oefening
Vanaf groep 3 krijgen de kinderen gymles in het gymlokaal aan de Rodenbachlaan. Dit 
gebeurt onder leiding van de eigen leerkracht en een vakleerkracht gym. Wij werken 
vanuit de methode Basislessen Bewegingsonderwijs.

Lessentabel groep 3 t/m 8 (globaal)
Taal/lezen   9 uur
Rekenen   5 uur
Schrijven (3/4/5)  1 uur
Engels (7/8)  1 uur
Wereldoriëntatie  3 uur
Verkeer   1 uur
Zelfstandig werken 2 uur
Expressievakken  2 uur
Lichamelijke oefening 1½ uur

Onderwijs op maat / Passend onderwijs
Alle kinderen verdienen aandacht en zorg. Wie moeite heeft met een bepaald onderdeel 
krijgt extra hulp en extra oefenstof. Wie goed kan leren krijgt extra uitdagende 
opdrachten. Omdat de Gezellehoek klassikaal is georganiseerd waarbij kinderen van 
een zelfde leeftijd meestal in dezelfde groep zitten. De leerkracht heeft oog voor de 
doorgaande lijn binnen de leerstof en zorgt voor een passend aanbod.

Onderwijs op maat is een begrip dat op de Gezellehoek blijvend in ontwikkeling is. Dit 
ziet u ondermeer terug door het werken met kleine klassen. Er zijn veel handen voor 
extra ondersteuning door inzet van veel onderwijsassistenten.

Het geven van gedifferentieerde instructie op de Gezellehoek is goed georganiseerd. We 
werken met drie instructieniveaus in de groepen. In de bovenbouwgroepen worden de 
kernvakken op dezelfde tijden gegeven zodat, indien noodzakelijk, groepoverstijgend 
gewerkt kan worden.

Overgaan en blijven zitten
Af en toe komen we tot de conclusie dat alle extra inzet onvoldoende effect heeft. Als de 
indruk bestaat dat een kind baat heeft bij een doublure dan nemen we, in overleg met 
de ouders, soms het besluit om een kind een jaar over te laten doen. Hoewel dit overleg 
met ouders van groot belang is om een dergelijke beslissing te motiveren, behoudt de 
Gezellehoek zich het recht voor een dergelijk besluit door te voeren. Er wordt immers 
pas voor doublure gekozen als we er van overtuigd zijn dat het kind er baat bij zal 
hebben. Dit is vooral van toepassing wanneer een kind sociaal emotioneel sterker wordt 
en een stevige basis kan leggen om de basisschool succesvol te doorlopen. Op onze 
school komt dit een enkele keer voor.
Veel vaker komt het voor dat we de afspraak maken dat een kind voor een bepaald 
vak met een aangepast programma gaat werken. Dit kind haalt op dat vakgebied een 
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lager eindniveau passend bij het uitstroomniveau van de basisschool. We stellen een 
aangepast programma op om het kind blijvend te ontwikkelen en voor te bereiden op 
aansluiting bij het vervolgonderwijs. Dit past zeer goed binnen onze doelstelling het 
onderwijs zo adaptief mogelijk aan te bieden.

Als het even wat minder gaat
Onze school doet voor uw kind zijn best zodat het zich goed kan ontwikkelen. Daarom 
hebben we sterke leerkrachten, goede methodes en andere leermiddelen. Onze collega’s 
hebben afspraken met elkaar gemaakt over hoe we die middelen inzetten en gebruiken.

Dat geldt ook als het met uw kind niet goed gaat. Dat kan zijn omdat het wat achterblijft 
met leren of omdat uw kind niet lekker in zijn of haar vel zit. De groepsleerkracht is van 
het achterblijven op de hoogte. De leerkracht ziet dat door te kijken naar de kinderen 
(observeren) en door toetsen af te nemen bij de vakken. Uw kind kan natuurlijk wel 
eens een dip hebben en dan is er verder niks aan de hand. Het spreekt voor zich dat de 
leerkracht in dit stadium contact heeft met u als ouder. Het kan ook zijn dat er meer aan 
de hand is waardoor uw kind achterblijft of zich niet gelukkig voelt. De leerkracht gaat 
op zoek naar hulpmiddelen om het te verhelpen. Als dat niet lukt gaat de leerkracht te 
rade bij de interne begeleider (IB-er). Door studie en overleg met interne begeleiders 
van andere scholen heeft de IB-er zich meer verdiept in de problemen die kinderen 
kunnen ervaren en mogelijke succesvolle aanpakken.

Samen kunnen leerkracht en IB-er aan het werk om aan het probleem van uw kind te 
werken. Zeker in deze situatie zult u regelmatig op de hoogte gehouden worden en zal 
naar uw bevindingen worden gevraagd.

Anderstaligen en NT2, schakelproject
Op onze school zitten veel anderstalige kinderen. We krijgen faciliteiten van het ministerie 
voor extra leerkrachten en kleinere klassen. Alle kinderen profiteren zodoende mee. 

De neveninstromers-groepen, het zogenaamde neveninstromers project (NIP), van 
OBS de Gezellehoek biedt onderwijs aan nieuwkomers voor kinderen van 4 t/m 12 
jaar in een BB- en MB-klas. De nieuwkomers zijn veelal vluchtelingen of kinderen van 
arbeidsmigranten. In de neveninstromers-groepen wordt onderwijs gegeven gericht 
op de verwerving van de (mondelinge) Nederlandse taal. Het uiteindelijke doel is, om 
na voltooiing van het project, door te kunnen stromen naar een reguliere klas, in de 
woonomgeving van het kind.

Meer informatie over het neveninstromers project vind je in het NIP-beleidsdocument. 
Dit staat in bijlage 1 van deze schoolgids. Of kijk op onze website onder de volgende 
link: https://www.gezellehoek.nl/images/documenten/Beleid-NIP.pdf.

Wereld vol woorden
Sinds het schooljaar 2020-2021 werken wij in onze anderstalige groepen met een 
nieuwe methode m.b.t. mondeling Nederlands: Wereld vol woorden. Deze methode 
biedt via thema’s en in niveaus de Nederlandse taal aan aan onze leerlingen.Deze groep 
kinderen is korter dan 1 jaar in Nederland en leert versneld de Nederlandse taal te 
verstaan en zich in de nieuwe taal te uiten.
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Voltijd/deeltijd onderwijs
Binnen de NIP-voorziening worden 2 soorten onderwijs aangeboden, te weten voltijd 
en deeltijd. In de deeltijdvoorziening wordt ingezet op de mondelinge (Nederlandse) 
taalvaardigheid. Binnen het voltijd programma wordt daarnaast ook aandacht besteed 
aan de basisvakken binnen het onderwijs. Ook is er een voorziening voor jonge kinderen 
(4- jaar). Voor deze kinderen is het aanbod gericht op de mondelinge taalvaardigheid 
met als doel doorstromen naar een reguliere kleutergroep, danwel groep 3. Voor deze 
jonge leerlingen is enkel een voltijdplaatsing mogelijk, vanwege de sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Voordat besloten wordt tot plaatsing wordt gekeken of de thuisnabije 
school voldoende in staat is om het kind Nederlands te leren. Deeltijd leerlingen zijn van 
8.30 uur tot 11.45 uur aanwezig op de Gezellehoek. 

Groepsindeling
NIP middenbouw
In deze groep zitten kinderen van 7 t/m 9 jaar die korter dan één jaar in Nederland zijn 
op het moment van de aanmelding. Het onderwijs wordt verzorgd door een leerkracht 
en een onderwijsassistent. In de ochtend wordt aan de voltijd- en deeltijdleerlingen 
les gegeven, gericht op mondeling Nederlands. Hierbij wordt ook aandacht besteed 
aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, burgerschap als ook het aanvankelijk lezen. 
Dit alles gebeurt vanuit een talige insteek. In de middag zijn alleen de voltijdleerlingen 
aanwezig en wordt ook onderwijs gegeven op het gebied van rekenen, technisch lezen 
en spelling. Ook gym en zwemmen worden op de middag gegeven.

NIP bovenbouw
In deze groep zitten kinderen van 10 t/m 12 jaar die korter dan één jaar in Nederland zijn 
op het moment van de aanmelding. Het onderwijs wordt verzorgd door een leerkracht 
en een onderwijsassistent. In de ochtend wordt aan de voltijd- en deeltijdleerlingen les 
gegeven, gericht op mondeling Nederlands. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan 
de sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschap, dit vanuit een talige insteek. In de 
middag zijn alleen de voltijdleerlingen aanwezig en wordt ook onderwijs gegeven op 
het gebied van rekenen, technisch lezen en spelling. Ook gym en zwemmen worden op 
de middag gegeven.

Schakelproject
Het schakelproject voorziet in een beproefde, speciale voorziening voor kinderen die 
achterblijven op het gebied van taal- en woordenschatontwikkeling, zonder dat er grote 
andere problemen zijn. Door de taalachterstanden ontwikkelen deze kinderen zich niet 
zoals eigenlijk, op basis van de overige kindkenmerken, verwacht zou mogen worden. 
Deze kinderen ondervinden door de taalachterstand een steeds groter wordend probleem 
in hun schoolloopbaan. Ieder kind die deze aanwijsbare achterstand conform de criteria 
heeft, kan tenminste gedurende één schooljaar deelnemen aan het schakelproject.

Het leerstofaanbod voor de deelnemers aan het schakelproject is gericht op het inlopen 
van de taalachterstand en zal worden aangeboden door gespecialiseerd personeel in 
een speciaal daarvoor ingerichte setting of organisatie binnen de school. Kinderen 
die hebben deelgenomen aan het schakelproject ervaren gedurende hun verdere 
schoolloopbaan profijt van de tijdens de deelname verworven kennis en vaardigheden 
en ingelopen achterstanden. Op OBS De Gezellehoek werken we met een schakelgroep 
in de onderbouw en een schakelgroep in de bovenbouw.

Voor- en naschools
De voor- en naschoolse opvang wordt met ingang van het schooljaar 2019-2020 
verzorgd door Dotjes. De opvang vindt plaats op de locatie van Dotjes zelf. Voor meer 
informatie over deze opvang kijkt u op de website van Dotjes: www.dotjes.nl.
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Extra begeleiding

Als uw kind niet graag naar school gaat
Als uw kind niet graag naar school gaat, is er echt iets ernstigs aan de hand en willen 
we graag met u praten om er achter te komen wat de reden daarvan is. U kunt er van 
op aan, dat wij op school maatregelen zullen treffen ter verbetering. Met plezier naar 
school gaan, is de basis van al het leren.

Hulp aan individuele leerlingen
Het komt voor dat een kind de leerstof niet goed opgenomen heeft of dat het tempo 
te hoog ligt. De capaciteiten van alle kinderen zijn immers verschillend. Dat betekent 
dat een leerkracht goed moet kunnen omgaan met de verschillen in de groep. Hiervoor 
worden voortdurend alle leerkrachten geschoold. Externe organisaties helpen ons 
hierbij (bijvoorbeeld Edux onderwijsadvies).

Natuurlijk kunnen niet alle achterstanden door de groepsleerkracht weggewerkt worden. 
Extra hulp is dan nodig. Samen met de leerkracht en het zorgteam wordt bekeken hoe 
die hulp het best kan worden geboden. We gaan met u in gesprek over wat voor hulp we 
geven, want wellicht kunt u thuis ook meehelpen. We doen er alles aan om het kind zo 
snel mogelijk weer op het goede spoor te krijgen. 
 
Als u als ouder over problemen van uw kind wilt spreken, doet u dat in eerste instantie 
met de groepsleerkracht. Hij/zij maakt het kind de hele dag mee en heeft een goede 
kijk op de ontwikkeling van het kind in de groep. Daarnaast kunt u de interne begeleider 
daarover aanspreken. 

Soms is een onderzoek door de orthopedagoog van de OBO-stichting of het 
onderwijsadviesbureau noodzakelijk om meer zicht te krijgen op de dieperliggende 
oorzaken.

Faalangstreductie training ‘Vertrouw in jezelf’
Faalangst kan een kind flink dwarszitten. Faalangst of stress komt veel voor en in allerlei 
gradaties. Bij de een heeft het negatieve invloed op de schoolprestaties en bij de ander 
is de angst beheersbaar. De mens reageert op momenten van angst zeer primair en de 
gevolgen daarvan, zoals angstzweet en een bonkend hart, zijn voor velen herkenbaar.
Tijdens deze training krijgen kinderen handvatten om te leren hoe ze met faalangst 
kunnen omgaan, zodat ze minder last hebben van zenuwen en negatieve gedachten. 
Daarnaast is er tijdens de sessies aandacht voor ontspannings- en concentratie 
oefeningen en zelfreflectie.

De training bestaat uit 8 sessies en wordt 1x per week gegeven in een kleine groep 
van maximaal 4 kinderen. De training is gericht op kinderen vanaf 9 jaar. Er wordt in 
de groepssamenstelling een onderscheid gemaakt tussen leerlingen van groep 5, 6, 
7 en 8. Leerkrachten kunnen een kind in overleg met ouders aanmelden. Er volgt een 
intakegesprek met ouders en het kind, de leerkracht vult een vragenlijst in. De training 
zal plaatsvinden onder schooltijd en er zijn voor de ouders geen kosten aan verbonden. 
Aan het einde van de training worden de ouders uitgenodigd voor een eindgesprek.
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Hoogbegaafdheid
Ook kinderen die extra goed kunnen leren krijgen speciale aandacht op de Gezellehoek. 
Binnen de methodes is extra oefenstof aangegeven die deze kinderen kunnen maken. 
Bovendien gebruiken we voor deze kinderen speciale leerstof waaraan ze zelfstandig 
mogen werken. In uitzonderlijke gevallen stromen kinderen versneld door.

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
In het kader van Passend Onderwijs heeft elke school een ondersteuningsprofiel. Hierin 
staat wat de school aan de kinderen kan bieden aan extra ondersteuning. Dit heet het 
schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP gaan wij uit van basisondersteuning en 
extra ondersteuning. U vindt het SOP op onze website onder de volgende link:
https://www.gezellehoek.nl/images/documenten/SOP-Gezellehoek.pdf.

De afspraken over de invulling van de basisondersteuning zijn op het niveau van het 
samenwerkingsverband gemaakt en gelden voor alle deelnemende scholen. Meer 
informatie over het samenwerkingsverband vindt u op pagina 10. De basisondersteuning 
heeft betrekking op onderwijsinhoudelijke aanpakken en op de kwaliteit van de 
ondersteuningsprocessen binnen onze school.

De extra ondersteuning beschrijft de specifieke mogelijkheden van onze school. 
Deze gaan verder dan de afspraken die gemaakt zijn over de basisondersteuning. Het 
volledige SOP van de Gezellehoek kunt u opvragen bij de directie of terug vinden op 
www.po3002.nl.

Onze sterke punten liggen met name op het vlak van: 
• Woordenschat
• Taal en lezen
• NT2 onderwijs
• Onderwijs op maat
• Cultuur
• Sociale vaardigheden
• Differentiatie in aanbod
• Zorg en ondersteuning

We zijn een sterk team met specialisten op de belangrijke vak- en vormingsgebieden. 
Samen met onze partners in het samenwerkingsverband zorgen we ervoor dat 
alle kinderen onderwijs en zorg krijgen op een passende plek. We streven er op de 
Gezellehoek naar om voor zoveel mogelijk kinderen een passende plek te zijn.
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De Gezellehoek en haar omgeving

Ouders
Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. Regelmatig contact met de 
ouders is speciaal aandachtspunt waar we op de Gezellehoek op letten. We informeren 
ouders niet alleen over alle belangrijke gebeurtenissen op school, juist ook over het 
wel en wee van uw kind. Andersom stellen wij het op prijs als u ons van belangrijke 
gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Het staat vast dat een goede samenwerking 
tussen school en thuis het welbevinden van een kind bevordert.

Informatie aan ouders: Gezelle/g Nieuws. 
Om de week ontvangt u het Gezelle/g Nieuws. Hierin zijn de data van alle activiteiten in 
de komende periode opgenomen. Van sommige activiteiten vindt u ook een toelichting. 
We proberen alle informatie in Gezelle/g Nieuws te verwerken zodat u verder zo min 
mogelijk aparte brieven krijgt. Het Gezelle/g Nieuws wordt verspreid via de Parro-app.

Tien-minutengesprekken
Driemaal per jaar plannen we voor alle groepen tien-minutengesprekken. Op deze avond 
kunt u met de leerkracht praten over de ontwikkeling van uw kind. Na deze bespreking 
krijgen de kinderen hun rapport mee.

In de derde schoolweek ontvangt u een uitnodiging voor het ouder-kindgesprek. U 
maakt dan kennis met de leerkracht(en) van uw kind en gaat samen met de leerkracht 
en uw kind in gesprek over het aankomende schooljaar. Tijdens het jaar worden er 
een aantal kleinere gesprekken georganiseerd, die meer over een bepaald specifiek 
onderwerp gaan. Deze avonden worden aangekondigd via het mededelingenbord in 
school en via de brieven met invulstrookjes.

Afspraken 
De leerkrachten van de school zijn graag bereid om buiten de tien-minutnegesprekken 
met u te praten over uw kind. Als u daar behoefte aan heeft, kunt u altijd een afspraak 
maken.

Ouders helpen op school
Gelukkig zijn heel veel ouders op vele manieren actief op de Gezellehoek. Een moderne 
basisschool als onze school kán eenvoudigweg niet zonder. De medezeggenschapsraad 
en de ouderraad spelen een belangrijke rol. Betrokken ouders zijn actief bij activiteiten 
onder en na schooltijd. Een paar voorbeelden:

• begeleiden van groepjes kinderen tijdens een uitstapje.
• hulp bij sportactiviteiten. 
• organiseren en helpen bij de crea-ochtenden.
• opzetten van de kerstmarkt. 
• hulp bij de avondvierdaagse. 
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De ouderraad van de Gezellehoek
De Gezellehoek heeft een ouderraad waar iedere ouder die een kind op onze school 
heeft, lid van kan worden. De belangrijkste doelstellingen zijn: 

• de belangen van kinderen en ouders behartigen;
• de contacten tussen ouders en team bevorderen;
• het meewerken van ouders op school bevorderen;
• de ouderbijdrage beheren;
• de ouders vertegenwoordigen bij team, medezeggenschapsraad en andere 

instanties (bijvoorbeeld gemeente);
• mede-organiseren van allerlei activiteiten op school.

De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar. Iedereen kan deze vergaderingen 
bijwonen en met evenveel recht van spreken zijn of haar zegje doen. De vergaderdata 
staan in de jaarkalender van de schoolgids vermeld. Als u interesse heeft in de ouderraad, 
dan bent u altijd van harte welkom om belangstellend de vergadering bij te wonen. 
Heeft u vragen over de ouderraad of u wilt zich aanmelden als lid van de ouderraad, 
neem dan contact op met de directeur van de Gezellehoek.

Ouderbijdrage
Van alle ouders wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om activiteiten uit te voeren 
waarvoor de school geen of onvoldoende subsidie van het Rijk ontvangt. Dit zijn 
activiteiten als de sinterklaas- en kerstvieringen, het schoolreisje, de museumbezoeken, 
de uitgave van de schoolkrant, de sportdag en voor groep 8 het schoolkamp.

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2021-2022 is vastgesteld op: € 40,50. De bijdrage 
voor het schoolkamp is vastgesteld op € 30,00 euro. De oudergeleding van de MR heeft 
ingestemd met de hoogte van deze bijdragen.

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is inclusief reservering voor de schoolreis. 
Het geld kan via de bank of contant worden betaald. U kunt ook de penningmeester van 
de ouderraad rechtstreeks benaderen. De ouderraad geeft jaarlijks, via een brief die bij 
het ouder-kind gesprek wordt meegegeven, een verantwoording af aan de ouders over 
de besteding van de ouderbijdrage.

Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen 
uit omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dat 
mogen we niet, maar dat willen we ook niet.
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De medezeggenschapsraad van de Gezellehoek
Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat aan de ons 
toevertrouwde kinderen. Voor leerkrachten als werknemer is een goede rechtspositie 
belangrijk. Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te 
komen aan deze belangen. Daarom heeft de Gezellehoek een medezeggenschapsraad 
die het overleg tussen beide groepen regelt.

De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn nauwkeurig omschreven 
in het reglement. U kunt dit inzien via de website. De medezeggenschapsraad op onze 
school bestaat uit zes leden. Drie leden worden gekozen uit en door de ouders, drie 
leden worden gekozen uit en door het personeel van de school. Elke drie jaar treedt een 
gedeelte van de raad af volgens een rooster van aftreden. Nieuwe verkiezingen worden 
dan uitgeschreven. Meer informatie hierover vindt u in het MR-reglement op onze website.

Heeft u interesse in de medezeggenschapsraad? U bent van harte welkom om 
belangstellend een vergadering bij te wonen. Neem contact op met de directeur van de 
Gezellehoek. De vergaderingen voor elk schooljaar staan opgenomen in de jaarkalender.

De kinderraad van de Gezellehoek
Sinds schooljaar 2017-2018 heeft de Gezellehoek een kinderraad op school. De 
kinderraad is er om mee te denken, praten, overleggen en soms meebeslissen over 
wat er op school en in de klas gebeurt. De kinderraad luistert daarbij naar de ideeën, 
voorstellen, vragen van de andere kinderen op school. Daarnaast brengt de directie 
soms ook agendapunten in. De kinderraad vergadert zo’n 6 tot 8 keer per jaar met 
elkaar en met de directeur en/of een teamlid van de school. Elk jaar worden verkiezingen 
gehouden. Elk kind van groep 5 tot en met 8 en NIP BB kan zich verkiesbaar stellen.

Vertrouwenspersoon
Seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten horen niet 
thuis op de Gezellehoek. Mocht dit toch voorkomen of heeft u vragen over genoemde 
onderwerpen, dan kunt u bij een contactpersoon die door onze school is aangesteld 
terecht. Op onze school is een contactpersoon waar iedereen met problemen van welke 
aard dan ook naar toe kan gaan. Dit is Lonneke Fraanje (l.fraanje@gezellehoek.nl). Elke 
ouder, kind of leerkracht kan op haar een beroep doen als zij problemen hebben waar 
ze niet met iedereen over willen of durven te praten. Zie bijlage 2 voor de onderwerpen 
of situaties waarover dit kan gaan. Het spreekt vanzelf dat elk gesprek ook vertrouwelijk 
behandeld wordt. De contactpersoon kan verwijzen naar de vertrouwenspersoon en/of 
klachtencommissie.

Kinderen van een andere school
Wanneer kinderen van een andere basisschool op de Gezellehoek komen, krijgen ze de 
ruimte om aan de nieuwe situatie te wennen. Na bestudering van het onderwijskundig 
rapport en adviezen van de vorige school, aangevuld met eigen toetsen, bepalen we het 
niveau van het kind. Indien nodig zetten we gerichte hulp in.

Verwijzing S(B)O
In uitzonderingsgevallen verwijzen we een kind in overleg met de ouders door naar het 
speciaal (basis)onderwijs. Hiervoor wordt de hulp van de bovenschoolse orthopedagoog 
of onderwijsadviesbureau ingeroepen om een uitgebreid onderzoek af te nemen. Ouders 
moeten formeel toestemming geven voor een onderzoek. Aan de hand van de uitslag 
van het onderzoek bespreken we met u wat de mogelijkheden in het basisonderwijs zijn 
of dat verwijzing naar de speciale school voor basisonderwijs meer voor de hand ligt.
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Door het aanmelden van uw kind op onze school spreekt u het vertrouwen uit dat 
uw kind op onze school in goede handen is. Dit betekent heldere communicatie en 
duidelijke afspraken over de (verdere) begeleiding van uw kind. In sommige gevallen 
adviseren wij u een nader onderzoek te laten afnemen. Dit om uw zoon/dochter 
passende begeleiding te kunnen bieden. Als ouders weigeren om toestemming te geven 
voor een onderzoek is sprake van een vertrouwenscrisis. Als ouders stelt u dan geen 
vertrouwen in het advies van het zorgteam van onze school. In principe is dan de basis 
onder verdere samenwerking weggevallen. In dergelijke gevallen wordt aan de ouders 
geadviseerd om hun kind op een andere school te plaatsen. Binnen de scholen van het 
samenwerkingsverband geven we tijdens de overdracht aan de nieuwe school aan dat 
dat onderzoek van het kind noodzakelijk is.

Overgang voortgezet onderwijs
Wij streven ernaar dat de kinderen na acht jaar basisonderwijs een goede basis hebben 
om in het voortgezet onderwijs verder te kunnen. In overleg met de ouders wordt bepaald 
naar welke vorm van voortgezet onderwijs het kind gaat. Daarbij wordt uitgegaan van 
de mogelijkheden van het kind.

Vanaf eind groep 6 krijgen alle kinderen een voorlopig schooladvies. Het definitief 
schooladvies wordt eind februari in groep 8 meegegeven en besproken in de tein-
minutengesprekken. Begin maart melden de ouders hun kind aan bij het voorgezet 
onderwijs. Na deze aanmelding maken de kinderen de Eindtoets. In een enkel geval 
kunnen de resultaten van deze toets aanleiding geven het eindadvies te heroverwegen.

Eindtoetsen
Alle kinderen van het regulier basisonderwijs in groep 8 zijn verplicht om een eindtoets 
te maken. De Gezellehoek heeft gekozen voor de ICE Eindevaluatie Primair onderwijs-
toets (IEP-toets). Dit is een erkende eindtoets. De aantrekkelijke lay-out, passende 
opbouw en concrete taalgebruik maakt de toets meer geschikt voor onze kinderen. De 
eindtoets vindt in april plaats. Het schooladvies komt centraal te staan bij de toelating 
tot het voortgezet onderwijs.

Het schooladvies komt tot stand op basis van: de schoolvorderingen (methode gebonden 
toetsen en LOVS/IEP-toetsresultaten van groep 6 t/m 8 uit het leerlingvolgsysteem, de 
inzet, motivatie, concentratie, leerhouding, zelfstandigheid en interesse van het kind. 
Ook wordt gekeken naar de resultaten van de NIO-toets. Dit is een capaciteitentoets 
(algemene intelligentie) en geeft een indicatie van de slagingskans van het schooladvies. 
Tevens wordt gebruik gemaakt van de plaatsingswijzer bij het vaststellen van een advies.

De basisschool geeft een enkelvoudig advies. De school van voortgezet onderwijs is 
verantwoordelijk voor de plaatsing.
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Plaatsingswijzer VO
Vanaf het schooljaar 2014-2015 maken alle scholen binnen het samenwerkingsverband 
gebruik van de plaatsingswijzer voortgezet onderwijs. Dit is een digitaal document 
waarin de resultaten van begrijpend lezen, rekenen, technisch lezen en spelling uit het 
leerlingvolgsysteem van groep 6 t/m 8 worden opgenomen. De vaardigheidsscores uit 
het LOVS IEP-leerlingvolgsysteem van groep 6 t/m 8 vormen de basis. Daarbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen de hoofddomeinen begrijpend lezen en rekenen en de 
nevendomeinen technisch lezen en spelling. De ingevulde plaatsingswijzer levert een 
advies en bijbehorend profiel op. De normen bij de profielen zijn geijkt en liggen vast. Een 
belangrijk uitgangspunt is de kinderen op een passende niveau van onderwijs te plaatsen.
Gekoppeld aan het advies volgens de plaatsingswijzer, zijn de volgende profielen 
mogelijk:

1. Het Basisprofiel 
Dit is het vereiste niveau voor het betreffende onderwijsniveau. 

2. Het Plusprofiel 
Dit is het profiel voor kinderen die met betrekking tot het betreffende 
onderwijsniveau wat over lijken te hebben en misschien in de toekomst kunnen 
opstromen naar een hoger niveau.

3. Het Bespreekprofiel 
Dit is het profiel voor kinderen die niet geheel voldoen aan de eisen voor het 
betreffende onderwijsniveau. Zo kan er zich een situatie hebben voorgedaan 
in het (school)leven van het kind waardoor het presteren op school tijdelijk 
stagneert of wordt beïnvloed. Door middel van een schriftelijke onderbouwing 
geeft de basisschool aan dat het kind toch een kans verdient.

4. Het Disharmonisch profiel 
Dit is het profiel voor kinderen die, op basis van het leerlingvolgsysteem, niet 
aan de eisen voor het betreffende onderwijsniveau lijken te voldoen, maar 
waarvoor de verklaring gevonden wordt in een gediagnosticeerde leerstoornis 
(bijvoorbeeld dyslexie) of een diagnose op sociaal-emotioneel gebied 
(bijvoorbeeld pddnos). Ook hierbij geldt dat de basisschool een schriftelijke 
onderbouwing aanlevert.

Kijk voor meer informatie over de plaatsingswijzer VO op www.plaatsingswijzer.nl.

Advies van de school 
Het advies van de directeur en de groepsleerkracht is belangrijk bij een schoolkeuze. 
Ze hebben meestal een goed inzicht in de capaciteiten/vaardigheden waarover een kind 
beschikt. Daarbij zijn niet alleen de leerprestaties belangrijk, maar ook gegevens over 
de belangstelling van het kind, de zin in studeren, de wil om zich ergens voor in te 
zetten en de behoefte aan hobby’s en vrije tijd. Dit advies bespreken we met u en u 
krijgt een toelichting.

Voordat de kinderen naar het VO gaan hebben we contact met de brugklascoördinator 
van de gekozen school. Tijdens het eerste jaar in het VO verzorgt VO een terugkoppeling 
over de vorderingen van de kinderen. Dit geeft ons inzicht in een passende advisering.
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Uitstroomgegevens de Gezellehoek
Het percentage leerlingen dat naar de verschillende vormen van voortgezet onderwijs 
gaat, wisselt van jaar tot jaar. Het is afhankelijk van de samenstelling van groep 8. 
In onderstaand schema kunt u de uitstroomgegevens van afgelopen schooljaren 
terugvinden.

De groene kleur geeft een gemiddelde of bovengemiddelde score weer die verwacht 
mag worden van onze groep kinderen. De oranje kleur geeft een grensgemiddelde weer 
van deze scores. In verband met de Covid19-problemen heeft in 2020 geen eindtoets 
plaatsgevonden.

Met de scholen van het voortgezet onderwijs bestaat een goed contact. Ze houden de 
basisscholen gedurende de brugklasperiode op de hoogte van de resultaten van de 
schoolverlaters. Ook in de daaropvolgende jaren worden we op de hoogte gehouden.

Maatschappelijke partners
De Gezellehoek heeft veel contact met het de woningstichting Aramis/Allee wonen, 
Stedelijk Instituut Welzijn (SIW), buurthuis De Wieken, Centrum jeugd en gezin (CJG), 
leerplicht, de wijkagent, de Stichting Bewonersplatform Kroeven en met de leidsters 
van de peuterspeelzaal. Het doel is activiteiten te organiseren voor onze leerlingen en 
ouders.

Samenwerking met de bibliotheek heeft geleid tot georganiseerde klassenbezoeken. 
Via de Provinciale Bibliotheek Centrale worden regelmatig projectcollecties gehuurd die 
twee maanden in de groep gebruikt kunnen worden. Deze collecties zijn thematisch 
samengesteld en worden in alle groepen ingezet. De bedoeling is het plezier in lezen 
te bevorderen.

Samenwerking gemeente
Als zogenaamde criteriumschool heeft de Gezellehoek regelmatig aanspraak 
gemaakt op subsidies van de gemeente in het kader van het Gemeentelijk Onderwijs 
Achterstandenbeleid (GOA). Omdat op de Gezellehoek veel anderstalige kinderen zitten 
krijgen we vanuit de gemeente ondersteuning om het onderwijs aan onze kinderen te 
verbeteren. Alle kinderen profiteren van deze extra middelen. Immers, ze zitten allemaal 
in een kleine klas en ze worden, als dat nodig is, in alle groepen ondersteund door het 
zorgteam.

VWO
Havo/VWO
Havo
VMBO TL/Havo
VMBO TL
VMBO KL/TL
VMBO KL
VMBO BLaantal

19% 44%

13%

13%

13%

2017 2018 2019 2020 2021
72,5 75,5 73,8 - 77
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Specifieke materialen om onze anderstalige leerlingen beter te kunnen begeleiden bij 
de ontwikkeling van het Nederlands als tweede taal (NT2) zijn met deze budgetten 
aangeschaft en/of ontwikkeld. 

Al enkele jaren is binnen het gemeentelijk GOA-beleid besloten tot gesubsidiëerde 
deelname aan het vroeg en voorschoolse educatie-traject (VVE-traject) waardoor 
risicoleerlingen in een zo vroeg mogelijk stadium worden begeleid.

Het team werkt aan de hand van het NIP-beleidsplan. Zie hiervoor 
bijlage 1 van deze schoolgids. Of u kunt ook op onze website kijken: 
https://www.gezellehoek.nl/images/documenten/Beleid-NIP.pdf. Hierin staan de 
hulpmiddelen en aanpak beschreven. Enkele kenmerken:

• Taalbeleid is niet alleen gericht op NT2-leerlingen. Het wordt toegepast op alle 
taalzwakke kinderen. 

• Er wordt aandacht besteed aan de voorschoolse periode. Hiervoor neemt onze 
school, incidenteel, ook deel aan andere activiteiten voor allochtone peuters en 
hun ouders.

• De nadruk ligt op een goede basis leggen. Eind groep 3 moet een brede 
woordenschat ontwikkeld zijn.

• Aan het begin van groep 6 is een kind in staat de schooltaal (in zijn eigen groep) 
te volgen.

• De kerndoelen worden niet verlaagd. Het onderwijs is voor alle leerlingen passend. 
De uitstroomgegevens bewijzen dat onze leerlingen goed zijn voorbereid op het 
voortgezet onderwijs (zie verder, de Gezellehoek en het Voortgezet Onderwijs).

• Er is aandacht voor onderwijs van de Nederlandse taal (taalonderwijs) en het 
Nederlands in de vorm van instructietaal.

Uiteindelijk trachten wij te bereiken dat NT2-leerlingen op basis van hun capaciteiten 
kunnen kiezen voor een geschikte vorm van voortgezet onderwijs zonder daarbij nog 
hinder te ondervinden van hun oorspronkelijke anderstaligheid.

Andere instellingen
Peutergroep Kober

Kober is een maatschappelijke kinderopvangorganisatie in West-Brabant. Dagelijks 
stellen zij voor duizenden kinderen onze deuren open. Dit doen ze op kinderdagverblijven, 
peuteropvang, buitenschoolse opvang, bij gastouders en bij de tussenschoolse opvang.

Partner in opvoeding en ontwikkeling
Ouders vinden in Kober een vertrouwde partner in de opvoeding en ontwikkeling van 
hun kind. Samen maken ze kinderen wegwijs in de wereld en leggen ze de basis voor 
een leven lang ontwikkelen.

Kober kinderopvang
Postbus 7482
4800 GL Breda
Telefoon 076-5045605
E-mail info@kober.nl
Website www.kober.nl
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Voor- en naschoolse opvang
Dotjes Langdonk Hoofdkantoor
Langdonk 43
4707 BX Roosendaal
Telefoon 0165-392564
Website www.dotjes.nl
Openingstijden: 07:00 - 18:00

GGD
Jeugdgezondheidszorg is belegd bij GGD West-Brabant. De jeugdgezondheidszorg kijkt 
met u mee naar de groei en ontwikkeling van uw kind. De GGD beantwoordt uw vragen 
over gezondheid, opvoeding en gedrag.

GGD West-Brabant
Heilig Hartplein 40
4702 RE Roosendaal
Telefoon 076-5282051
Website www.ggdwestbrabant.nl/jeugdgezondheidszorg

Veilig thuis
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.

Veilig Thuis West-Brabant
Sint Ignatiusstraat 253
4817 KK Breda
Telefoon 076-5233466
E-mail info@veiligthuiswb.nl
Website www.veiligthuiswb.nl

Centrum voor jeugd en gezin (CJG) / WegWijs
Vanaf 1 december 2016 is het Centrum Jeugd en Gezin opgegaan in WegWijs Roosendaal.
Bij WegWijs Roosendaal kunnen alle inwoners terecht voor vragen en ondersteuning bij 
het dagelijks leven, opgroeien, welzijn, een beperking of ouderdom. Ook jongeren met 
vragen kunnen er aankloppen.

WegWijs Roosendaal
Dunantstraat 80
4701 GZ Roosendaal
Telefoon 140165
E-mail info@wegwijsroosendaal.nl
Website www.wegwijsroosendaal.nl/jeugd-en-gezin

Stichting Leergeld Roosendaal
Stichting Leergeld Roosendaal ondersteunt ouders of verzorgers van kinderen die om 
financiële redenen anders niet mee kunnen doen aan normale schoolse activiteiten.

Stichting Leergeld Roosendaal
Postbus 215
4700 AE Roosendaal
Telefoon 0165–399150
E-mail leergeld.rsd@kpnmail.nl
Website www.leergeld.nl/roosendaal/
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Stichting Paul
Stichting Paul is een Roosendaals initiatief, dat zich ten doel heeft gesteld om alle 
kinderen in de gemeente Roosendaal te laten sporten. Stichting Paul zamelt geld in om 
kinderen tot 18 jaar de kans te bieden een sport te (blijven) beoefenen.

Stichting Paul
Postbus 17
4700 AA Roosendaal
E-mail info@stichtingpaul.nl
Website http://stichtingpaul.nl

Leerplichtambtenaar
Het Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant (RBL West-Brabant) voert een aantal 
wettelijke taken op het terrein van de Leerplicht- en RMC-wet uit. Leerplichtambtenaar 
voor de Gezellehoek is Erica Knop. Zij is telefonisch bereikbaar via 140165.

Vluchtelingenwerk Roosendaal
VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers 
in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de 
Nederlandse samenleving.

VluchtelingenWerk Roosendaal
Meidoornlaan 4
4702 AZ Roosendaal
Telefoon 0165-558803
E-mail roosendaal@vluchtelingenwerk.nl
Website www.vluchtelingenwerk.nl/zuidnederland/vluchtelingenwerk-roosendaal

Inspectie onderwijs
Ieder jaar bekijkt de onderwijsinspectie of er aanwijzingen zijn dat een school onvoldoende 
kwaliteit levert. Op basis van een risicoanalyse en eventueel nader onderzoek wordt 
bepaald hoeveel toezicht een school nodig heeft.

Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730
3500 GS Utrecht
Website www.onderwijsinspectie.nl

Extern vertrouwenspersoon 
Naast de twee interne vertrouwenspersonen is door het bestuur van de school een 
externe vertrouwenspersoon aangesteld:

Dhr. Johan van Gils
Schotenstraat 19
4844 EE Terheijden
Telefoon: 076-5933894
Mobiel: 06-55991436
E-mail: j_v_gils@ziggo.nl

31



Openbare scholen in de gemeente Roosendaal
Voor namen en adressen van andere scholen onder het bestuur van de Stichting Openbaar 
Basisonderwijs West-Brabant, verwijzen we u naar de website van onze stichting:
www.obo-wbr.nl.

Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant
Gastelseweg 142
4705 RB Roosendaal
Telefoon 0165–548260
E-mail info@obo-wbr.nl
Website www.obo-wbr.nl

Dit zijn slechts enkele instanties waarmee de Gezellehoek contacten heeft. Heeft u een 
specifieke hulpvraag? Dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met de school.
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Praktische zaken

Schooltijden, vakanties en studiedagen
Om 8.20 uur gaan de poorten en schooldeuren open. De lessen starten om 8.30 uur.

Ma Di Wo Do Vr
8.30 8.30 8.30 8.30 8.30

12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Lunch Lunch Lunch Lunch
12.45 12.45 12.45 12.45

14.30 14.30 14.30 14.30

De ochtendpauze is van 10.00 tot 10.15 uur. De lunch wordt op school genuttigd.

Vóór en na schooltijd en tijdens de pauzes is er surveillance. De deuren van de school 
gaan om 8.20 uur open. De kinderen van groep 1-2, 3 en NIP-MB gaan via de zijingang 
bij de Pattontunnel naar binnen en de kinderen van groep 4 t/m 8 en NIP-BB nemen de 
ingang bij het grote plein.

Jonge kinderen mag u naar het leslokaal brengen. We vragen u vriendelijk daarna de 
school te verlaten. Vanaf groep 4 vragen we u vriendelijk om uw kind alleen de school 
in te laten gaan. Dit bevordert de zelfstandigheid van uw kinderen. We begrijpen echter 
dat dit niet voor alle kinderen op hetzelfde moment opgaat, zeker niet voor de kleintjes.

Vakantierooster
Zomervakantie 2021   26 juli 2021 t/m 3 september 2021
Eerste schooldag 2021    6 september 2021
Herfstvakantie    25 oktober 2021 t/m 29 oktober 2021
Kerstvakantie    27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie   28 februari 2022 t/m 4 maart 2022
Tweede Paasdag     18 april 2022
Koningsdag    27 april 2022 (valt in de meivakantie)
Bevrijdingsdag    5 mei 2022 (valt in de meivakantie)
Meivakantie    25 april 2022 t/m 6 mei 2022
Hemelvaart    26 en 27 mei 2022
Tweede Pinksterdag   6 juni 2022
Zomervakantie 2022   25 juli 2022 t/m 2 september 2022
Eerste schooldag 2022   5 september 2022
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Schorsing en verwijdering 
Leerlingen worden in principe niet geschorst. Wij gaan er vanuit dat zij zich houden 
aan de waarden en regels van ons onderwijs. Wanneer kinderen inbreuk maken op het 
veilige onderwijsklimaat kan een schorsing worden opgelegd. Gedurende de schorsing 
worden oplossingen voor terugkeer besproken en vastgelegd. Indien wordt overgegaan 
tot definitieve verwijdering dient de leerling ingeschreven te staan bij een andere 
onderwijsinstelling.

Gymlessen
Groep 1/2

Deze groepen maken gebruik van het speellokaal. We verzoeken u om uw kind 
gymschoenen mee te geven. Deze zonder veters en voorzien van naam. De gymschoenen 
blijven op school. Gymkleding is niet nodig. 

Groep 3 t/m 8
Voor de gymlessen maken we gebruik van de gymzaal in de buurt van onze school. 
Kinderen uit deze groepen dienen een gymbroek, shirt of gympakje, gymschoenen 
zonder zwarte zolen, mee te nemen op de dag dat ze gym hebben. Wilt u ervoor zorgen 
dat de gymschoenen die ze in de gymles aandoen, niet overdag gebruikt worden tijdens 
het spelen. Noteer eventueel naam in gymschoenen en kleding. Let erop dat uw kind de 
gebruikte gymkleding mee naar huis neemt zodat alles weer fris en gewassen is voor 
de volgende gymles.

Voor de veiligheid van uw eigen kind tijdens de gymlessen vragen we u vriendelijk doch 
dringend om sieraden als kettinkjes, ringen en armbanden thuis te laten. We krijgen ze 
soms moeilijk af en de sieraden raken verloren.

Zwemlessen
Kinder van de de groepen 4,5,6,NIP MB en NIP BB hebben zwemles. De lessen hebben 
tot doel het zwemveilig maken van de leerlingen die nog niet kunnen zwemmen met als 
sub-doelstelling het behalen van het A–diploma. Leerlingen die reeds in het bezit zijn 
van een A-, B-, of C-diploma worden zwemlessen aangeboden met als doel het behalen 
van een hoger of uitgebreider diploma.

De maximale groepsgrootte bedraagt 10 kinderen. Er zijn 2 begeleiders vanuit school 
aanwezig. De lessen worden verzorgt door 2 docenten die vanuit het water lesgeven. De 
lessen duren effectief 30 minuten.

De zwemkleding bestaat uit een zwembroek voor de jongens en een bikini of badpak 
voor de meisjes. De leerlingen krijgen van Kroevensport een gratis badmuts ( normale 
prijs € 2,50) die verplicht gedragen dient te worden tijdens de les. Op de badmuts komt 
hun naam te staan.

De kinderen ontvangen een gepersonaliseerde stickerkaart waarop vorderingen worden 
bijgehouden.

Huiswerk
In de groepen 6, 7 en 8 wordt een begin gemaakt met het geven van huiswerk. Kijkt u 
eens naar het huiswerk van uw kinderen. De meeste kinderen ervaren dat als prettig. Hebt 
u vragen over het huiswerk? Neem dan contact op met de groepsleerkracht. Wanneer er 
reden toe is, kan er in de andere groepen (4-5) ook huiswerk meegegeven worden. De 
leerkracht zal, wanneer dit gebeurt, uiteraard de reden van het huiswerk aan u toelichten.
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Verloren en gevonden voorwerpen
Het komt regelmatig voor dat kinderen allerlei spullen op school kwijtraken. Enkele 
raadgevingen om dit te voorkomen:

• Oorbellen, sieraden, kettingen, horloges, ringen en dergelijke. Het dragen of 
meebrengen is voor eigen risico. Laat ze liever thuis. 

• Speelgoed mag niet meegebracht worden. Uitzondering:bij verjaardagen van 
kinderen uit groep 1 en 2 en na Sinterklaas. Het meenemen van speelgoed en 
kwijtraken van onderdelen is ook dan voor eigen risico.

• Zet de naam in jassen, laarzen en sportkleding. 
• Maak wanten aan een koord vast.
• Controleer geregeld of uw kind iets kwijt is. 

Indien er toch spullen vermist worden, bel dan meteen de conciërge. Als we iets vinden, 
leggen we het meestal bij hem.

De gezonde school
Gezondheid is belangrijk en daar werken we als school en ouders samen aan. Komende 
jaren werken we aan het verstevigen van de volgende 3 pijlers:

• Beweeg!
• Drink water!
• Eet groente en fruit!

Het schoolplein is zo ingericht dat bewegen centraal staat. Bij de voordeur is een educatief 
gedeelte met een buitenlesplaats en waterbak. Ook heeft het plein een watertappunt.

Samen met de gemeente en de buurt maken we moestuinen op een stuk openbare 
grond. Zo leren kinderen waar het eten vandaan komt. De nieuwe keuken van het 
schoolgebouw is geschikt om kook- en smaaklessen te geven.

Bibliotheek
Wij willen dat alle kinderen op voldoende leesniveau de school verlaten. Door een 
uitdagende leesomgeving te bieden, willen we alle kinderen stimuleren en motiveren 
te lezen. Dagelijks voorlezen en zelf lezen zijn vanzelfsprekend op school en thuis. We 
willen het leesplezier van kinderen vergroten door het aanbieden van veel verschillende 
en aantrekkelijke boeken. Leerkrachten gebruiken diverse leesboeken en werkvormen 
om te differentiëren en zo rekening te houden met de verschillen tussen de kinderen. 
Ouders worden betrokken bij leesactiviteiten op school. De leesbevorderingsactiviteiten 
worden structureel vastgelegd op het rooster van iedere jaargroep.

Een mooie boekencollectie is één van de belangrijke instrumenten voor leesbevordering 
op school. Zonder mooie boeken ontbreekt de stimulans om te gaan lezen. Interessante 
collecties, die aantrekkelijk gepresenteerd zijn, nodigen uit tot grasduinen in en het met 
plezier gaan lezen van boeken.

De leesconsulent van de Centrale Bibliotheek werkt samen met de leescoördinator, 
leerkrachten en bibliotheekvrijwilligers om leerlingen te laten beschikken over een 
aantrekkelijk en actueel aanbod. Op de Gezellehoek is een schoolbibliotheek aanwezig.

Rookverbod
Op school geldt een rookverbod in het gehele schoolgebouw en op het schoolplein. Dit 
geldt voor zowel ouders als teamleden.
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Verzekering
De ouderraad betaalt uit de ouderbijdrage een schoolongevallenverzekering. Uw kind 
is tijdens de schooluren en op weg naar en van school verzekerd tegen de financiële 
gevolgen van een ongeluk. Ook bij uitstapjes of sporttoernooien die door school 
georganiseerd worden, zijn de deelnemende kinderen en begeleiders verzekerd.

Verjaardagen
Verjaardagen kinderen 

Als uw kind jarig is, mag hij of zij uiteraard trakteren. Andere traktaties dan snoep 
blijven onze voorkeur hebben. Het is de bedoeling de kinderen geen dure traktaties mee 
te geven. Een kleine traktatie voldoet.

Het is gebruikelijk dat uw kind voordat het vier jaar wordt een paar dagen op school 
is geweest om alvast te wennen. We menen dat het opvoedkundig niet goed is om de 
vierde verjaardag op school te vieren. Omdat uw kind dan zo in de belangstelling komt 
te staan, dat het nadelig kan werken op aanpassing binnen de groep.

Verjaardagen leerkrachten 
Voor de kinderen blijft het leuk om iets voor de leerkracht te doen. Geef nooit kostbare 
cadeaus mee. Een tekening of een plakwerkje wordt gewaardeerd. In de hogere groepen 
nemen de kinderen onderling wel het initiatief om samen voor de leerkracht iets te 
maken of te kopen. Een andere leerkracht helpt hen hierbij.

Verlof en vakantie
Verlof leerling 

De leerplichtige leeftijd is vijf jaar. Dat betekent dat u uw kind vanaf deze leeftijd niet 
zomaar thuis mag houden. In voorkomende gevallen zult u dus verlof moeten aanvragen. 
Bij de directie kunt u een formulier ophalen om het verlof aan te vragen. Doet u dit 
alstublieft bijtijds. Graag bij het verlof een kopie van “bewijsstuk” aanleveren. U kunt 
denken aan: een uitnodiging voor een huwelijk, jubileum of iets dergelijks. Nadat de 
verlofaanvraag in behandeling is genomen ontvangt u een goedkeuring danwel afkeuring 
van het verlof. Bij een afkeuring zal de directeur altijd aan u toelichten waarom het 
verlof niet is toegekend.

Verlof voor bezoek aan huisarts, ziekenhuis, therapie of tandarts
Zo’n bezoek hoeft u slechts mede te delen aan betrokken leerkracht of u geeft de 
afwezigheid door aan de conciërge. We vragen u wel om dergelijke afspraken zoveel 
mogelijk buiten schooltijd te maken. Als u tijdens schooluren een afspraak heeft gemaakt 
voor uw kind, moet u uw kind zelf op school ophalen. Wij sturen onder schooltijd nooit 
leerlingen zonder begeleiding de straat op!
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Verlof voor vakantie 
Hiervoor kan in hoge uitzonderingsgevallen toestemming gegeven worden. Een 
verzoek hiervoor dient schriftelijk liefst met een mondelinge toelichting ingediend te 
worden bij de directie minstens zes weken voor aanvang van het gevraagde verlof. De 
directie is op dit punt gebonden aan bepaalde afspraken met de leerplichtambtenaar 
van de gemeente. Indien u bezwaar heeft tegen het besluit van de directie dan wel de 
leerplichtwetambtenaar kunt u binnen 30 dagen in beroep gaan bij de Raad van State.

Ziekte
Ziekte leerkracht

Bij ziekte van de groepsleerkracht komt een invalleerkracht via het vervangingsbureau 
waarbij stichting OBO, de Gezellehoek is aangesloten. Helaas komt het wel eens voor 
dat er geen invallers beschikbaar zijn. We proberen dan intern de afwezigheid van de 
leerkraacht op te lossen. Daarvoor is de volgende procedure afgesproken:

1.  De zieke leerkracht/onderwijsassistent meldt zich ziek per telefoon of app bij 
directie vóór zeven uur.

2.  De vervanging wordt aangevraagd via VABO/leswerk. 
3. Indien er geen vervanging beschikbaar is, worden collega’s gebeld die hebben 

aangegeven extra te willen/kunnen werken: leerkrachten of onderwijsassistenten.
4. Indien bij punt 3 geen collega’s beschikbaar zijn, worden collega’s met ambulante 

tijd bij toerbeurt ingezet, zowel bij vervanging leerkracht als onderwijsassistent.
5.  Indien bij punt 4 dit niet mogelijk is, of te vaak gebeurt, wordt een dubbele collega 

uit een andere groep gehaald en op de te vervangen groep geplaatst. Dit geldt 
voor leerkrachten en onderwijsassistenten.

6.  Indien bij punt 5 dit niet mogelijk is, of te vaak gebeurt, wordt de te vervangen 
groep opgedeeld over de andere groepen. Dit is afhankelijk van het aantal en de 
jaargroep. Dit wordt per keer door de directeur/MT bekeken.

7.  We streven ernaar geen groepen naar huis te sturen.

Ziekte leerling 
Bij ziekte van uw kind verzoeken we u de leerkracht van de betreffende groep op de 
hoogte te stellen. Dit kan schriftelijk, mondeling of telefonisch gebeuren. U kunt het 
bericht aan de conciërge doorgeven. Hij zorgt er dan voor dat de leerkracht op de 
hoogte gesteld wordt. Als u de leerkracht zelf wilt spreken, dan graag vóór 8.30 uur, 
want na dit tijdstip zijn alle leerkrachten in hun eigen lokaal bezig met de les.

Uw kind kan ook tijdens de schooluren ziek worden of gewond raken. Als een kind op 
school ziek wordt, proberen we de ouders of verzorgers van het kind te bereiken. Dit 
gebeurt meestal telefonisch. We vragen u dan het kind op school te komen ophalen. We 
sturen kinderen niet zelf naar huis. Als we geen gehoor krijgen, blijft het kind dus op 
school. Als het zodanig ziek is, dat verzorging onmiddellijk nodig blijkt, dan schakelen 
we medische hulp in.

Als uw kind meteen naar de dokter of naar het ziekenhuis moet, proberen we uiteraard 
eerst u als ouders te bellen zodat u met uw kind naar arts of ziekenhuis kunt gaan. 
Dat is prettiger voor uw kind en de leerkracht kan dan zijn aandacht blijven besteden 
aan de andere kinderen van de groep. Als we u niet kunnen bereiken, gaan we zelf als 
begeleiding mee. We hopen dat u dan zo spoedig mogelijk het kind kunt overnemen. In 
dit soort gevallen is het van groot belang dat uw adresgegevens en telefoonnummers 
kloppen. Veranderingen hierin graag op tijd doorgeven.
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Vrijstellingen
Kinderen nemen aan alle activiteiten deel die in het schoolplan staan beschreven. Op 
dringend verzoek van de ouders bestaat de mogelijkheid dat een kind wordt vrijgesteld 
van deelname aan bepaalde activiteiten. 

Vanwege hun geloofsovertuiging mogen kinderen soms niet deelnemen aan bepaalde 
vieringen (de verjaardag van de leerkracht, carnaval, St. Nicolaas, Kerstmis en aan 
sommige buitenschoolse activiteiten). In het kader van de onderwijsplicht moeten 
deze kinderen op die momenten gewoon op school zijn en krijgen dan verrijkingsstof 
aangeboden uit vakgebieden van het gewone onderwijsprogramma.
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Kwaliteitsmanagement

Op een aantal manieren werkt de Gezellehoek aan verdere kwaliteitsverbetering: 
bekwaam personeel, werken met goede methoden, het consequent volgen van de 
resultaten van de kinderen en het verder ontwikkelen van het onderwijs vastgelegd in 
het schooljaarplan.

Kwaliteitsverbetering door goede methoden
Op de Gezellehoek geven we les met bewezen lesmethoden. Bij het kiezen van lesboeken 
en ander materiaal stellen we ons de vraag: kunnen de kinderen goed leren met behulp 
van deze methoden, ziet het materiaal er overzichtelijke en aantrekkelijk uit en komen 
de kinderen tot effectief leren?

Er zijn kinderen die extra uitdagend werk aan kunnen en kinderen die veel extra 
oefenstof nodig hebben. We letten er bij de aanschaf van methoden op of er voor beide 
groepen voldoende leerstof in de methode zit. Ook kijken we of de methoden voldoen 
aan de kerndoelen die de overheid ons stelt.

Kwaliteitsverbetering dankzij goed personeel
Nog belangrijker dan de methoden die een school gebruikt, zijn de mensen die er 
werken. Aan hen heeft u uw kind toevertrouwd. Zij zorgen ervoor dat de materialen en 
de lesboeken zinvol gebruikt worden.

De leerkrachten van de Gezellehoek werken niet op eigen houtje, maar besteden veel 
tijd aan samenwerking en overleg. De maatschappij verandert voortdurend en dus 
ook het onderwijs. Nieuwe ontwikkelingen volgen we op de voet. Daarom zijn er elk 
schooljaar een aantal studiedagen, elke week vergaderingen voor de leerkrachten en 
volgen leerkrachten nascholingscursussen om hun taak beter te kunnen verrichten.

Kwaliteitsverbetering door een leerlingvolgsysteem
De derde manier om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en verder te verhogen 
is het werken met toetsen. Om onze kinderen acht jaar lang zo goed mogelijk te 
kunnen volgen in hun ontwikkeling maken we gebruik van een leerlingvolgsysteem. 
Het systeem levert waardevolle aanvullende informatie op over een kind. Het laat zien 
hoeveel een kind in een bepaalde periode heeft bijgeleerd. Dit is andere informatie dan 
u op het rapport ziet. Een zeven in november en een zeven in maart zeggen niets over 
de feitelijke vooruitgang. De toetsen die wij gebruiken, worden afgenomen bij een grote 
groep kinderen verspreid over het hele land. Daardoor is het mogelijk de vorderingen 
van uw kind te vergelijken met leeftijdsgenoten in ons land.

De vakken rekenen, lezen en taal worden op verschillende onderdelen getoetst. De 
resultaten van de toetsen worden besproken en geanalyseerd in samenwerking met 
directie, leerkrachten en intern begeleider en de boven schoolse orthopedagoog. U kunt 
aan de groepsleerkracht vragen wat de resultaten van uw kind zijn. Wanneer het resultaat 
van de toetsen niet in lijn van de verwachtingen ligt, betekent dat misschien wel dat we 
consequenties moeten trekken uit onze manier van lesgeven of dat we onderdelen van 
het onderwijsprogramma moeten verbeteren.
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Het leerlingvolgsysteem biedt ons een overzicht van de ontwikkeling die kinderen 
doormaken en brengt in beeld welke kinderen extra ondersteuning vragen. We kijken 
niet alleen naar de resultaten op de kernvakken. Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling 
wordt goed gevolgd. Als ouder heeft u recht de resultaten van uw kind in te zien. U kunt 
hiervoor een afspraak maken met de leerkracht van uw kind.

Kwaliteitsverbetering dankzij het schoolplan
Ieder schooljaar staan bij de Gezellehoek een aantal belangrijke zaken op het programma. 
Ze staan opgesomd in het schoolplan dat steeds voorafgaand aan een nieuw schooljaar 
wordt besproken in de medezeggenschapsraad. Het schoolplan kunt u bij de directie 
inzien.

Kwaliteitsverbetering door introspectie
Een school in beweging, zoals de Gezellehoek, moet soms pas op de plaats maken om na te 
gaan of alle ontwikkelingen naar verwachting lopen. Natuurlijk zorgt de schoolinspecteur 
voor een regelmatige controle. Een eigen systeem van kwaliteitsbewaking geeft eerder 
en intensievere informatie. De Gezellehoek doet dit aan de hand van het WMK-systeem. 
WMK staat voor “werken met kwaliteit.” Naast teamleden worden ook ouders en kinderen 
regelmatig bevraagd over de diverse onderwerpen binnen ons onderwijs. Deze manier 
van werken zorgt voor kwaliteitsverbetering en een juiste focus van het team.

In februari 2018 heeft de Gezellehoek schoolbezoek mogen ontvangen van de 
schoolinspectie. De NIP groepen (anderstalige kinderen) zijn hierbij met een mooie 
voldoende beoordeeld. De reguliere groepen hebben een adviesbezoek gehad 
ten behoeve van het didactisch handelen. De bevindingen uit dit bezoek waren erg 
positief. Het verslag van de inspectie kunt u terugvinden op: www.onderwijsinspectie.nl 
zoekfunctie NoordBrabant/Roosendaal.

Klachtenregeling
Wij vinden het belangrijk dat elke schoolbetrokkene weet waar hij/zij met een klacht 
terecht kan. Stichting OBO is aangesloten bij de Stichting onderwijsgeschillen. Zij 
werken op basis van de modelregeling voor het primair en voortgezet onderwijs. Op de 
website www.onderwijsgeschillen.nl is de regeling en aanvullende informatie te vinden. 
Eveneens kan verwezen worden naar de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). Voor 
nadere informatie zie de website: www.cgb.nl.

Ouders en kinderen kunnen klachten indienen over gedragingen en beslissingen, 
of het nalaten van beslissingen, door het bevoegd gezag en/of het personeel. Het 
klachtenrecht kan dus een belangrijke signaalfunctie vervullen met betrekking tot de 
kwaliteit van het onderwijs op onze school. Klachten kunnen van velerlei aard zijn: 
klachten aangaande machtsmisbruik waar onder discriminerend gedrag, agressie, 
geweld, seksuele intimidatie en pesten. Maar ook klachten op gebied van straf, hygiëne, 
huiswerk, vernieling enz. 

Wij gaan er van uit dat de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de 
school in onderling overleg tussen ouders, kinderen, personeel, schoolleiding en 
bevoegd gezag op een juiste wijze worden afgehandeld. Toch kan het wel eens zo zijn, 
gelet op de aard van de klacht dat dit niet mogelijk is.

Als een gesprek met de school, de directie of het bestuur uw klacht niet heeft weggenomen, 
dan kunt u overwegen een officiële klacht in te dienen bij de klachtencommissie.
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Om een goede afhandeling van een klacht mogelijk te maken heeft het bestuur op onze 
school twee contactpersonen benoemd: Lonneke Fraanje en Anja Overgaauw. Zij zorgen 
voor een eerste opvang, advies en begeleiding van het kind en zijn of haar ouders. Zij 
zijn er om het eerste contact te leggen met de externe vertrouwenspersoon wanneer zij 
het niet kunnen oplossen. Uiteraard zijn zij tot geheimhouding verplicht van hetgeen 
hen ter kennis komt in verband met de werkzaamheden als contactpersoon.

Men kan ook rechtstreeks contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon: 
Stichting onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Telefoon: 030-2809590
E-mail:  info@onderwijsgeschillen.nl
Website: www.onderwijsgeschillen.nl 

Privacy
Op OBS de Gezellehoek wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. 
De school administreert schoolgerelateerde leerlinggegevens om een doorgaande 
ontwikkelingslijn te kunnen borgen. Ook worden de gegevens opgeslagen voor de 
goede administratie. Leerlinggegevens komen van ouders (zoals bij de inschrijving 
op school), leraren en ondersteunend personeel. Gegevens over de leerlingen worden 
vastgelegd binnen ons administratiesysteem Parnassys. U kunt hierbij denken aan: 
gespreksverslagen, diagnoses, onderwijsbehoeften.

Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van een aantal digitale leermaterialen. 
Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling 
te identificeren. Met de leveranciers van deze leermiddelen zijn duidelijke afspraken 
gemaakt over het gebruik van de gegevens die ze van de school krijgen. Een leverancier 
mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als de school daar toestemming voor geeft.

De leerlinggegevens worden op school opgeslagen in het digitale administratiesysteem 
Parnassys en leerlingvolgsysteem IEP/LOVS. Het programma is beveiligd en de 
toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. Omdat 
OBS de Gezellehoek onderdeel uit maakt van OBO-Wbr worden een beperkt aantal 
persoonsgegevens gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie en 
het plaatsingsbeleid.

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien, te laten 
corrigeren of te verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van deze rechten, kan contact 
worden opgenomen met de leerkracht van de leerling, of met de schooldirecteur.

In geval van uitwisseling van leerlinggegevens met andere organisaties, wordt vooraf 
toestemming gevraagd aan de ouders. Uitzondering hierop is de verplichte uitwisseling 
op grond van de wet.

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website 
van de school, wordt toestemming van de ouder/verzorger gevraagd. Ouders mogen 
altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming 
in te trekken. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de 
groepsleerkracht van de leerling, of bij de schooldirecteur.
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Algemene Verordening Gegevensbescherming 
Op 25 mei 2018 is de AVG in werking getreden. Alle bedrijven en dus ook scholen, 
moeten aangeven hoe ze op een veilige manier met uw persoonlijke gegevens omgaan. 
Op onze website kunt u in het privacy statement lezen hoe wij dit in de praktijk geregeld 
hebben. Op school is een dataregister aanwezig ter inzage. In dit dataregister staat 
precies beschreven met welke externe partijen er gegevens uitgewisseld worden.

Jaarlijks vragen wij u toestemming om foto’s of filmopnames te gebruiken voor de 
schoolgids, de schoolkalender, de nieuwsbrief, de website of social-media accounts. 
Naast het vragen van toestemming, zorgen wij er ook voor dat de foto’s en filmopnames 
beveiligd zijn. Wij plaatsen deze in een afgeschermde, niet-openbare omgeving.

Het kan voorkomen dat op school filmopnames gemaakt worden. Deze opnames worden 
alleen binnen de school gebruikt en dienen om beter zicht op bepaalde problemen te 
krijgen, of om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Voordat er een filmopname 
gemaakt wordt, vragen wij u om uw schriftelijke toestemming hiervoor.

Bij bepaalde activiteiten, zijn ouders aanwezig, bijvoorbeeld bij een excursie, schoolreisje 
of een musicaluitvoering. Wij staan het toe dat ouders foto’s en opnames maken. Voor 
deze foto’s en filmopnames zijn de ouders persoonlijk verantwoordelijk. Ouders dienen 
toestemming te vragen aan de ouders om deze te delen met anderen.
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Bijlage 1 - Beleid neveninstromersgroepen (NIP)

Algemeen
De neveninstromers-groepen, het zogenaamde neveninstromers project (NIP), van 
OBS de Gezellehoek zijn klassen voor kinderen van 4 t/m 12 jaar voor onderwijs 
aan nieuwkomers. De nieuwkomers zijn veelal vluchtelingen of kinderen van 
arbeidsmigranten. In de neveninstromers-groepen wordt onderwijs gegeven gericht 
op de verwerving van de (mondelinge) Nederlandse taal. Het uiteindelijke doel is, om 
na voltooiing van het project, door te kunnen stromen naar een reguliere klas, in de 
woonomgeving van het kind.

Voltijd/deeltijd onderwijs
Binnen de NIP-voorziening worden 2 soorten onderwijs aangeboden, te weten voltijd 
en deeltijd. In de deeltijdvoorziening wordt ingezet op de mondelinge (Nederlandse) 
taalvaardigheid. Binnen het voltijd programma wordt daarnaast ook aandacht besteed 
aan de basisvakken binnen het onderwijs. Ook is er een voorziening voor jonge kinderen 
(4- jaar). Voor deze kinderen is het aanbod gericht op de mondelinge taalvaardigheid 
met als doel doorstromen naar een reguliere kleutergroep, danwel groep 3. Voor deze 
jonge leerlingen is enkel een voltijdplaatsing mogelijk, vanwege de sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Voordat besloten wordt tot plaatsing wordt gekeken of de thuisnabije 
school voldoende in staat is om het kind Nederlands te leren. 
Deeltijd leerlingen zijn van 8.45 tot 11.45 aanwezig op de Gezellehoek. 

Groepsindeling
NIP middenbouw

In deze groep zitten kinderen van 7 t/m 9 jaar die korter dan één jaar in Nederland zijn 
op het moment van de aanmelding. Het onderwijs wordt verzorgd door een leerkracht 
en een onderwijsassistent. In de ochtend wordt aan de voltijd- en deeltijdleerlingen 
les gegeven, gericht op mondeling Nederlands. Hierbij wordt ook aandacht besteed 
aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, burgerschap als ook het aanvankelijk lezen. 
Dit alles gebeurt vanuit een talige insteek. In de middag zijn alleen de voltijdleerlingen 
aanwezig en wordt ook onderwijs gegeven op het gebied van rekenen, technisch lezen 
en spelling. Ook gym en zwemmen wordt op de middag gegeven. 

NIP bovenbouw
In deze groep zitten kinderen van 10 t/m 12 jaar die korter dan één jaar in Nederland zijn 
op het moment van de aanmelding. Het onderwijs wordt verzorgd door een leerkracht 
en een onderwijsassistent. In de ochtend wordt aan de voltijd- en deeltijdleerlingen les 
gegeven, gericht op mondeling Nederlands. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan 
de sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschap, dit vanuit een talige insteek. In de 
middag zijn alleen de voltijdleerlingen aanwezig en wordt ook onderwijs gegeven op 
het gebied van rekenen, technisch lezen en spelling. Ook gym en zwemmen wordt op 
de middag gegeven. 
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NIP-coördinator
Sinds enkele jaren is er een NIP-coördinator aangesteld op OBS De Gezellehoek. De 
coördinator houdt zich o.a. bezig met de volgende zaken:

• rondleidingen verzorgen en informatie geven over het project aan ouders en 
nieuwe leerlingen

• een intake afnemen bij nieuwe leerlingen
• voorlichting en uitleg geven aan scholen die te maken hebben met neveninstromers
• de vorderingen van de neveninstromers analyseren m.b.v. het LVS Driedee Plus
• contacten onderhouden met de scholen waar de kinderen naar uitgestroomd zijn 

ten behoeve van afstemming van het onderwijs
• scholen ondersteunen die zelf een voorziening voor neveninstromers willen 

opzetten
• zit de Professionele leergemeenschap (PLG) neveninstromers voor
• overleg coördinatoren andere besturen. 

Aanmeldprocedure
Aanmelding en intake

Kinderen worden voor dit project aangemeld door:
• de ouders (eventueel via vluchtelingenwerk);
• de thuisnabije basisschool.

Ouders worden uitgenodigd voor een eerste gesprek met de directie en/of NIP-
coördinator, waarbij wordt geïnformeerd naar:

• het adres/woonlocatie van de kinderen;
• de betrokkenheid van een andere school;
• eerdere scholen en informatie over de schoolloopbaan van het kind (in het land 

van herkomst en in Nederland);
• naar bijzonderheden, voorgeschiedenis en onderwijsbehoeften (voor zover daar 

zicht op is).

Bepaling startniveau
Tijdens een 1-op-1 moment met het kind wordt bekeken wat de beginsituatie van het 
kind is. Kinderen jonger dan 7 jaar worden geplaatst in een van de kleutergroepen, bij 
hen wordt geen niveaubepaling gedaan. Bij kinderen van 7 jaar en ouder wordt aan de 
hand van korte tests bekeken wat het startniveau is van de leerling, zodat er een te 
volgen leerlijn uitgestippeld kan worden middels het leerlingvolgsysteem Driedee plus. 
Het niveau wordt ingeschat aan de hand van (onderdelen van) (taal)tests en 
methodegebonden toetsen. Getracht wordt om antwoord te krijgen op de volgende 
vragen:

• hoeveel begrijpt het kind al van de Nederlandse taal? Worden eenvoudige instructies 
begrepen?

• Kan het kind lezen in de eigen taal?
• Kan het kind lezen in het Nederlands? Hoe zijn de klankarticulatie en 

klankonderscheiding ontwikkeld? 
• Met welke rekenstof kan gestart worden? 

Leerlijnen
Het programma in de NIP-groepen duurt gemiddeld 40 weken. De kinderen worden 
ingedeeld naar startniveau. Op grond hiervan wordt bepaald welke leerlijn in Driedee 
Plus het kind gaat volgen, welke leerstof aangeboden dient te worden en welke toetsen 
er iedere 10 weken afgenomen dienen te worden. Het programma biedt de mogelijkheid 
om te plannen op te behalen scores. Op termijn gaat de school de vertaling maken naar 
de inhoudelijke vaardigheden die hieraan ten grondslag liggen.
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Het aanbod wordt verzorgd aan de hand van de op school aanwezige methodes. Voor 
Mondeling Nederlands wordt in de NIP groepen gebruik gemaakt van de methode 
Mondeling Nederlands Nieuw.

De afgenomen toetsen worden geanalyseerd door de eigen leerkracht en de NIP-
coördinator. In gezamenlijk overleg (eventueel met zorgteam/directie) wordt besloten 
welke interventies uitgevoerd dienen te worden om kinderen binnen de leerlijn te 
houden. Bij een grote achterstand ten opzichte van de geformuleerde doelen kan 
besloten worden om het kind terug te plaatsen in de leerlijn (en dus zal verlengen in het 
project). Leerkracht en coördinator bepalen samen of de terugplaatsing nodig is of dat 
er andere interventies aangewezen zijn.

Gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling
Omgangsvormen, sociaal gedrag en burgerschap zijn zaken die verweven zijn 
in het aanbod in de NIP groepen. Wat betreft het gedrag hanteren wij de algemene 
gedragsregels die gelden voor alle kinderen van de school. Kinderen in de NIP groepen 
kunnen bijzondere situaties hebben meegemaakt in hun leven, waarmee rekening 
gehouden dient te worden in het onderwijs. 

Uitstroom
De leerlijn NIP is voorzien op 40 weken, na deze periode kunnen kinderen uitstromen naar 
het reguliere basisonderwijs, waarbij de vakanties als geschikt doorstroommoment worden 
gezien. Indien het kind op de Gezellehoek blijft hanteren wij twee uitstroommomenten, 
na de voorjaarsvakantie en na de zomervakantie. In de tussenliggende periode wordt 
een passende leerlijn opgesteld voor het kind ter overbrugging van de periode tot 
uitstroom.

Voor voltijdleerlingen die uitstromen, kan een na-NIP arrangement aangevraagd worden 
bij het samenwerkingsverband PO 3002, Roosendaal-Moerdijk e.o.. Het initiatief 
hiervoor ligt bij de Gezellehoek. Het betreffende formulier wordt meegestuurd met de 
informatie naar de nieuwe school.

Kinderen in de bovenbouw kunnen desgewenst uitstromen naar ISK (Internationale 
schakelklas).
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Bijlage 2 - Vertrouwenspersoon

Op de Gezellehoek is Lonneke Fraanje (l.fraanje@gezellehoek.nl)  de vertrouwenspersoon.
Zowel leerkrachten,leerlingen en ouders kunnen bij haar terecht.

De rol van de vertrouwenspersoon
1. De vertrouwenspersoon ziet erop toe dat iedereen binnen de school op de hoogte is 

van de rol van de vertrouwenspersoon voor ongewenst gedrag.
2. De vertrouwenspersoon functioneert als eerste aanspreekpunt bij meldingen. 

Uitsluitend op verzoek van de melder neemt de vertrouwenspersoon een actieve 
houding aan. Het kan dus zijn dat de vertrouwenspersoon alleen een luisterend 
oor biedt. Ook kan de vertrouwenspersoon samen met de melder naar oplossingen 
zoeken en nagaan of oplossingen in de informele sfeer tot de mogelijkheden behoren. 
De vertrouwenspersoon gaat in dat geval bijvoorbeeld na of door bemiddeling een 
oplossing kan worden bereikt. 

3. De vertrouwenspersoon draagt zorg voor de eerste opvang van slachtoffers van 
ongewenst gedrag. 

4. De vertrouwenspersoon verwijst de melder, indien en voor zover noodzakelijk of 
wenselijk, naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg. 

5. De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het 
indienen van een klacht of het volgen van een andere procedure. Hierbij verstrekt 
de vertrouwenspersoon informatie over de mogelijk te volgen procedures, zowel 
de klachtenprocedure als ook de strafrechtelijke en civielrechtelijke procedures 
en bespreekt de consequenties daarvan met de melder. de vertrouwenspersoon 
begeleidt de melder desgewenst bij de verdere procedure en verleent desgewenst 
bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie. 

6. De vertrouwenspersoon neemt bij de werkzaamheden de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid in acht.

7. De vertrouwenspersoon informeert de ouders, voogden of verzorgers van leerlingen 
tot 18 jaar (Informatierecht volgens het Algemeen Burgerlijk Wetboek boek 1 art. 
377c). 

8. De vertrouwenspersoon is verplicht het bevoegd gezag te informeren bij een klacht 
over seksuele intimidatie. Wanneer de vertrouwenspersoon een vermoeden heeft 
van een zedenmisdrijf geldt bovendien de Wet Meld- en aangifteplicht. 

9. De vertrouwenspersoon registreert de meldingen en brengt jaarlijks, of zonodig ook 
tussentijds, aan de voorzitter van de centrale directie en de MR schriftelijk verslag uit 
van de werkzaamheden. De meldingen worden hierin geanonimiseerd weergegeven. 

10. Op basis van de opgedane ervaringen en knelpunten draagt de vertrouwenspersoon 
bij aan de evaluatie en de bijstelling van het beleid tegen ongewenst gedrag.

11. De vertrouwenspersoon houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen op het terrein 
van preventie en bestrijding van ongewenst gedrag.
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