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Voorwoord 
 
Ieder mens is uniek. Alle kinderen verschillen van 
elkaar. Wij zijn ervan overtuigd dat elk kind uniek is 
en over waardevolle persoonlijke eigenschappen 
en kwaliteiten beschikt. Wij zien het als onze be-
langrijkste taak om deze kinderen, onze leerlingen, 
in hun ontwikkeling zo optimaal mogelijk te begelei-
den en te ondersteunen. 
 
Elke basisschool moet keuzes maken in de manier 
waarop ze met de leerlingen tot een optimale ont-
wikkeling komen. Daardoor verschillen de scholen 
onderling in werkwijze, sfeer en resultaten. Voor ou-
ders is het belangrijk om de school te kiezen die het 
beste bij hun kind past. In deze schoolgids presen-
teren wij onze school, De Duinsprong, zodat ouders 
zich een goed beeld kunnen vormen van onze 
school en een bewuste keuze kunnen maken om 
hun kinderen op onze school het basisonderwijs te 
laten genieten.  
 
Deze schoolgids is van belang voor zowel de hui-
dige als de toekomstige leerlingen van onze 
school, maar ook voor iedereen die belangstelling 
heeft voor onze school en graag wil weten wat van 
ons verwacht mag worden. Wij willen graag zo 
transparant mogelijk zijn over de manier waarop 
wij het onderwijs op De Duinsprong inrichten. 
Enerzijds omdat we trots zijn op de manier waarop 
wij met de leerlingen en met elkaar elk jaar weer 
het onderwijsleerproces vormgeven. Anderzijds 
om betrokkenen en belanghebbenden de mogelijk-
heid te bieden kennis te nemen van onze uit-
gangspunten, voornemens en resultaten, zodat zij 
hier een eigen mening over kunnen vormen en ons 
hierin kunnen steunen en bevragen. 
 
In deze schoolgids informeren wij u zo volledig 
mogelijk over onze school. In het eerste hoofdstuk 
kunt u algemene informatie lezen over onze school 
en hoe wij de school als organisatie hebben inge-
richt.  
In de navolgende hoofdstukken worden belangrijke 
onderdelen van ons onderwijs nader uitgewerkt, 
zoals: de uitgangspunten van ons onderwijs 
(hoofdstuk 2); de organisatie van ons onderwijs 
(hoofdstuk 3); de manier waarop wij de leerlingen-
zorg hebben ingericht (hoofdstuk 4); de manier 
waarop we met elkaar omgaan in de school om 
een optimale en veilige leeromgeving te creëren 
(hoofdstuk 5); de positie en betrokkenheid van 
onze ouders (hoofdstuk 6); de resultaten van ons 
onderwijs (hoofdstuk 7) en de ontwikkeling van 
ons onderwijs (hoofdstuk 8). 
 
De schoolgids is integraal opgenomen op de web-
site van onze school www.deduinsprong.nl 
Ieder jaar wordt de schoolgids aangepast voor het 
schooljaar waarin we ons bevinden.  

 
1 Algemene karakteristiek 

 
Het logo van de school laat de omgeving zien 
waarin de school staat via de golven die het duin-
gebied symboliseren De sprong symboliseert de 
groei van onze leerlingen op weg naar zelfstandig-
heid. 
 

De gebouwen van De Duinsprong staan redelijk 
centraal in de gemeente Drunen. Van oudsher ko-
men vooral de leerlingen uit de omliggende wijken 
Venne-oost en ’t Sempke naar onze school.  
Mede door de wijkopbouw (huur- en koophuizen 
door elkaar), kan gezegd worden dat De Duin-
sprong over een doorsnee-schoolbevolking be-
schikt. 
 

Door de positieve instelling van alle betrokken ge-
ledingen, directie, team, medezeggenschapsraad 
en oudervereniging heeft De Duinsprong zich een 
eigen, duidelijk herkenbare, plaats verworven bin-
nen het onderwijs in de gemeente Heusden. 
 

Wat bovenstaande in de dagelijkse praktijk bete-
kent, kunt u in deze gids lezen.  

Huisvesting 

Basisschool De Duinsprong is gehuisvest in drie ge-
bouwen op twee locaties, gescheiden door een 
weg. 

De Duinsprong 

Het hoofdgebouw omvat zestien leslokalen. De lo-
kalen zijn in groepen van vier gesitueerd rondom 
een centrale, er zijn twee lokalen bij de perso-
neelskamer en er zijn twee lokalen op de boven-
verdieping. 

‘t Duinsprongetje 

’t Duinsprongetje bestaat uit zes lokalen, geschikt 
voor jongere leerlingen. De Duinsprong maakt ge-
bruik van 4 lokalen voor de kleuters. Er is ook een 
ruime speelzaal voor de spellessen. De speelzaal 
wordt schooljaar 2021-2022 gebruikt als kleuterlo-
kaal. 

De Zijsprong 

De Zijsprong maakt onderdeel uit van Linus, een 
school voor hoogbegaafden, waarin in 2 lokalen de 
groepen 5 zijn gehuisvest. 

http://www.deduinsprong.nl/
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2. Waar de school voor staat 

2.1 Een kleurrijke school waar met hart 
en ziel aan gewerkt wordt 

 
De Duinsprong is een katholieke basisschool voor 
kinderen van 4 t/m 12 jaar. We zijn een kleurrijke 
school met openheid en waardering voor de ver-
scheidenheid van mensen in de samenleving. We 
dragen er aan bij dat alle leerlingen tot hun recht 
kunnen komen. Iedereen is uniek en mag zijn wie 
hij/zij is, met respect voor elkaar. De Duinsprong 
wil aansluiten bij de individuele onderwijsbehoef-
ten van alle leerlingen en hen de ruimte bieden 
binnen hun eigen tempo te ontwikkelen, vanuit een 
veilige, vertrouwde omgeving.  
Als rooms-katholieke school staan we voor de uit-
daging vorm te geven aan het respect van christe-
nen, andersgelovigen en niet-gelovigen en voor el-
kaar. Onze school besteedt aandacht aan de ka-
tholieke traditie met haar inzichten, gebruiken, 
symbolen en verhalen. Waarden en normen heb-
ben wij hoog in het vaandel staan. We vinden het 
belangrijk dat leerlingen op een goede wijze met 
elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de 
mening en visie van anderen.  
 
Om bovenstaande opdracht waar te kunnen ma-
ken, staan wij als onderwijsgevenden niet alleen 
voor de uitdaging om vakbekwaam en professio-
neel, maar ook met hart en ziel onderwijs te ver-
zorgen. Alleen dan kun je leerlingen bereiken. 
Daarom willen we ook grote betrokkenheid tonen 
bij de leerlingen en hun ouders.  
 
We zijn een katholieke basisschool: deze identiteit 
zien we als een open benadering en vormt de 
springplank om godsdiensten & levensbeschou-
wingen positief te benaderen. Daarom houden we 
regelmatig kringgesprekken en projecten over ver-
schillende godsdiensten: verschillen en overeen-
komsten worden zo inzichtelijk en bespreekbaar 
gemaakt.  
 
Bij dit alles hebben we oog voor de ontwikkeling 
van leerlingen, die gelijkwaardig, maar niet gelijk-
vaardig zijn. Om iedere leerling de zorg en bege-
leiding te geven die het nodig heeft. Daarvoor heb-
ben we ook in- en externe zorg beschikbaar in de 
vorm van verschillende personen. Uiteraard altijd 
in goed overleg met de ouders 
Op school wordt geleefd. En leven betekent de tijd 
krijgen voor menswording. Mens worden wij in de 
ontmoeting met elkaar en voor elkaar door met el-
kaar te praten en naar elkaar te luisteren. Zo dra-
gen we er aan bij dat alle leerlingen tot hun recht 
kunnen komen. Iedereen is uniek en mag zijn wie 
hij/zij is. We hopen zo een school te zijn waar ook 
ruimte is voor uiteenlopende gevoelens en belevin-
gen, in respect voor elkaar. Zo kleuren we samen 
De Duinsprong tot een veelkleurige school. 

 

2.2 Visie en missie van de school  

Het lesgeven is de kern van 
ons werk. We onder-
scheiden pedagogisch 
en didactisch hande-
len, hoewel beide fa-
cetten van ons werk 
feitelijk onscheidbaar 
zijn. Van belang daar-
bij is: oog hebben voor 
het individu, een open 
houding, wederzijds 

respect en een goede relatie waarin de leerling 
zich gekend weet. Belangrijke pedagogische no-
ties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijk-
heid, kritische zin, reflecterend vermogen en sa-
menwerking. Gelet op de didactiek vinden we de 
volgende zaken van groot belang: 

• interactief lesgeven; de leerlingen betrek-
ken bij het onderwijs afgestemd op de be-
hoefte en mogelijkheden van de leer-
lingen. 

• het optimaal ontplooien van de sociale, 
cognitieve en creatieve talenten van de 
leerlingen. 

• onderwijs op maat geven: differentiëren  

• gevarieerde werkvormen hanteren  

• een kwaliteitsvolle (directe) instructie ver-
zorgen 

• leerlingen zelfstandig (samen) laten wer-
ken 

Visie op leren 

Leerlingen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De 
school biedt leerlingen de mogelijkheid om kennis 
op diverse manieren te verwerven. Op onze school 
wordt gewerkt met het IGDI-model (Interactief Ge-
differentieerd Directe Instructie). Het directe in-
structiemodel is een veel toegepaste instructiedi-
dactiek. Het is ‘bewezen effectief’ vooral wanneer 
het gaat om het aanleren van de basisvaardighe-
den. Leerlingen weten wat het doel van de les is 
en activeren hun voorkennis. De leraren geven in-
structie en leerlingen mogen zich dat op verschil-
lende manieren eigen maken. De school streeft er-
naar alle leerlingen te laten profiteren van de 
groepsinstructie, maar houdt vooral tijdens de ver-
werking rekening met de verschillen tussen leer-
lingen. Dat kan zijn door lessen alleen te maken of 
met anderen samen. Leerlingen die korte instructie 
nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk. 
Voor de leerlingen die meer instructie nodig heb-
ben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde in-
structie aan de instructietafel. Het leren kan be-
moeilijkt worden door extra ondersteuningsbehoef-
ten. Voor deze leerlingen is de zorgstructuur opge-
zet.  
Op onze school wordt gewerkt met structureel co-
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operatief leren volgens Dr. Spencer Kagan. Sa-
menwerkend leren moet je leren. Samenwerken is 
cruciaal in het heden en in de toekomst. Wij stimu-
leren onze leerlingen om via samenwerkingsactivi-
teiten te werken aan betere leerprestaties voor 
henzelf en de anderen en werken aan het vergro-
ten van de effectieve leertijd. Daarnaast werken 
we zo ook aan een veiliger schoolklimaat. 
 

De Duinsprong ziet het als haar missie om haar 
leerlingen in partnerschap met de ouders een zo 
volledig en harmonieus mogelijke ontwikkeling te 
laten doormaken, zodat zij zelfverzekerd, met be-
wustzijn en eigenheid het verdere leven in kunnen.  
 

Door het bevorderen van zelfstandigheid, betrok-
kenheid, sociaal bewustzijn en hechte samenwer-
king geven we de leerlingen de optimale bagage 
mee. In een sfeer van veiligheid en vertrouwen 
zetten we in op ‘leren van en met elkaar’.  

De leerlingen willen we de benodigde kennis ver-
schaffen en we benadrukken daarnaast het belang 
van respect voor elkaar, voor de aarde en voor al-
les wat er op leeft. Ook willen we de kwaliteiten 
van iedere leerling zoveel mogelijk tot uiting laten 
komen en kans tot ontplooiing geven.  

Schooljaar 2020-2021 hebben we de volgende be-
leidsterreinen beoordeeld: 

• Basiskwaliteit (zelfevaluatie) 

• Quick Scan: aanbod, burgerschap en soci-
ale integratie, afstemming, ouderbetrok-
kenheid, schoolklimaat en didactisch han-
delen 

• Schooldiagnose Effectieve leertijd 

• Schooldiagnose Rekenen en wiskunde 

• Welbevinden leerlingen, leerkrachten en 
ouders 

Onze pedagogisch handelen hebben we beoor-
deeld met de Klimaatschaal. Onze eindresultaten 
zijn beoordeeld met de IEP-Eindtoets (zie pagina 
16 en 17) 
 
N.a.v. deze beoordelingen zijn de volgende actie-
punten geformuleerd: 

▪ De leerkrachten stemmen aanbod en instructie af 
op onderlinge verschillen en onderwijsbehoeften 
van leerlingen. 

▪ De leerkrachten stimuleren de onderzoekende 
houding van alle leerlingen.  

▪ De leerlingen worden uitgedaagd om hun talenten 
te benutten (21st Century Skills)  
De Duinsprong heeft een heldere visie op digitali-
sering van het onderwijs. 

▪ tructureel aanbod voor Burgerschap en het formu-
leren van sociale en maatschappelijke competen-
ties. 

▪ Uitwerken en implementatie plusbeleid. 
▪ Relatie leggen tussen onderwijstijd en kenmerken 

van de leerlingpopulatie. 

▪ Inzet Kanjertraining: aandacht besteden aan voor 
anderen op te komen als er pesterijen worden ge-
signaleerd.   

▪ Structureel overleg tussen gemeente, verkeers-
commissie en buurtbewoners. 
 
Deze actiepunten zijn vertaald naar speerpunten. 

Speerpunten schooljaar 2021-2022 

• Er is een visie op de inzet van ICT m.b.t. 
tot leren door het vergroten van ICT-vaar-
digheden van leerlingen en leerkrachten 
en het bevorderen van digitaal leren door 
implementatie van software in basisaan-
bod. 

• Er is een doorgaande lijn in het aanbod 
technisch en begrijpend lezen; 

• De leerkrachten gaan effectief om met ver-
schillen in de groep; het aanbod is afge-
stemd op de mogelijkheden en individuele 
behoeften van leerlingen. 

• Leerlingen zijn eigenaar van hun eigen 
ontwikkeling vanuit een onderzoekende 
houding; 

• Er is een doorgaande lijn in het aanbieden 
en toepassen van 21e eeuwse vaardighe-
den: onderzoekend, ontdekkend en ont-
werpend leren 

• Er is een doorgaande lijn in het aanbod 
aan meer- en hoogbegaafde kinderen 
(plus in de klas).  

Slogan en kernwaarden 

Onze slogan is: Ruimte om te groeien, ruimte 
om jezelf te zijn 

Onze kernwaarden zijn: 

• Respect 

• Communicatie 

• Veiligheid 

• Professionaliteit 

• Samen 

2.3 Schoolbestuur 

Alle katholieke, neutraal-bijzondere en openbare 
basisscholen in de gemeente Heusden vallen on-
der Stichting Scala. 
 

Het bestuur van Stichting Scala beoogt op alle 
aangesloten scholen te zorgen voor kwalitatief 
goed onderwijs, waarbij rekening gehouden wordt 
met de levensbeschouwelijke grondslag van ie-
dere school.  
Eventuele correspondentie gelieve u te richten aan 
het secretariaat: 
Kerkstraat 35a, 5152 AN  Elshout 

2.4 Visie van Scala 

Scala staat midden in de samenleving.  
De samenleving is continu in ontwikkeling.  
Door ondernemend te zijn leveren wij een bijdrage 
aan deze ontwikkeling.  
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Scala stimuleert een actieve en onderzoekende 
houding gericht op innovatie en creativiteit. 
De scholen van Scala creëren een veilige en uitda-
gende leeromgeving.  
Elke school geeft vorm aan een karakteristiek pro-
fiel, passend bij de wijk. 
Scala geeft actief vorm en inhoud aan partner-
schap met alle betrokkenen. 
De ontwikkeling van leerlingen en medewerkers 
staat centraal. 

3. Organisatie van de school 

De Duinsprong is een grote school, gehuisvest in 
drie gebouwen op één locatie, met een sportzaal 

Het gymonderwijs wordt gegeven in sportzaal De 
Vennen. 
Het gymrooster voor dit schooljaar is op de laatste 
pagina van deze schoolgids toegevoegd.  

 

3.1 Schoolgrootte 

Onze school heeft tussen de 500 en 550 leerlingen 
en tussen de 40 en 45 personeelsleden. School-
jaar 2021-2022 starten we met ruim 510 leer-
lingen. Deze leerlingen zijn verdeeld over 22 groe-
pen. We starten met 5 kleutergroepen, 3 groepen 
3 en 4, 2 groepen 5; van de groepen 6 t/m 8 zijn 3 
parallelgroepen. Bij de indeling wordt een gemid-
delde groepsgrootte van ongeveer 25 leerlingen 
aangehouden. In januari 2022 starten we met een 
6e (instroom) kleutergroep, mogelijk eerder. 

3.2 Personeel en begeleiding 

Om het onderwijs op onze school voldoende te 
waarborgen is de personele organisatie op onze 
school als volgt ingericht: 

• De dagelijkse leiding berust bij de directeur 
Heidi Smits. Deze heeft geen lesgevende ta-
ken. De directeur is onder schooltijd het aan-
spreekpunt voor leerlingen, ouders en ande-
ren, liefst na (telefonische) afspraak. 

• Het ontwikkelen van de inhoudelijke lijnen van 
het onderwijs wordt gecoördineerd door het 
Managementteam. Naast de directeur zijn 
Willy Duister, Joriza Bertels en Christine 
Stritzko lid van het managementteam 

• De interne begeleiders coördineren alle taken 
en werkzaamheden die te maken hebben met 
de zorg in de groep. Daarbij gaat het om de 
onderwijsinhoud en om de specifieke onder-
wijsbehoeften van een aantal leerlingen. 

• De groepsleerkrachten vormen het grootste 
deel van het personeelsbestand. Zij zijn ver-
antwoordelijk voor de begeleiding van de leer-
lingen in hun groep en de uitvoering van het 
lesprogramma. Wij streven ernaar om niet 
meer dan twee verschillende mensen voor de 
klas te laten staan. 

• In alle groepen worden de gymlessen verzorgd 
door een vakleerkracht gym. Om de week wor-
den de lessen muziek in alle groepen gegeven 
door een vakleerkracht muziek. 

• De bouwcoördinatoren coördineren de werk-
zaamheden die specifiek zijn voor enkele op-
eenvolgende leerjaren, de bouw genaamd. 
Onze school kent de bouwen 1-2-3-4 (onder-
bouw) en 5-6-7-8 (bovenbouw). 

• In enkele jaargroepen is een leerkrachtonder-
steuner werkzaam. In ons onderwijs willen we 
namelijk steeds meer tegemoetkomen aan de 
verschillen tussen de leerlingen. Dat betekent 
dat er een toenemende behoefte is aan “meer 
handen in de klas”. De leerkrachtondersteuner 
helpt de groepsleerkracht bij het begeleiden 
van de groep. Zij wordt ingezet voor allerlei on-
derwijskundige taken onder verantwoording 
van de groepsleerkracht. 

• Onze school is een academische opleidings-
school. Wij werken samen met verschillende 
opleidingsinstituten, gericht op werkplekken in 
het onderwijsveld, te weten:  

Fontys-pabo 

De studenten die leraar willen worden, komen van 
de Fontys-pabo (=pedagogische academie basis-
onderwijs) in ‘s- Hertogenbosch.  Onder verant-
woordelijkheid van de groepsleerkracht, staan de 
studenten voor de klas. 
Soms wordt een groep voor een afgebakende peri-
ode begeleid door een LIO-stagiaire. (LIO staat 
voor leerkracht in opleiding). Het gaat hierbij om 
gekwalificeerde leerkrachten, die met deze stage 
hun opleiding afronden. De LIO-stagiaire is gedu-
rende die periode verantwoordelijk voor de groep. 

Regionaal Opleidings Centrum (ROC) 

Onze school neemt stagiaires aan die bijvoorbeeld 
een opleiding tot onderwijsassistent volgen bij het 
ROC. Met dit instituut zijn afspraken gemaakt over 
de begeleiding van deze mensen. Ze worden op 
onze school ingezet bij ondersteunende taken in 
de groepen. 
 
De basisschoolcoach Carola van Loon coördineert 
alle werkzaamheden die met het opleiden van 
deze studenten samenhangen. 
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Andere “gezichten” voor de groep 

Tijdens groepswerk of hoekenwerk kunnen leer-
lingen begeleid worden door ouders of vrijwilligers, 
uiteraard gebeurt dit onder verantwoording van de 
groepsleerkracht. Bij projecten kunnen derden in-
geschakeld worden om gastlessen te verzorgen. 
Voorbeelden daarvan zijn: catechese-lessen door 
de identiteitsbegeleider, kunst- en cultuurlessen 
door (beeldend) kunstenaars en lessen techniek 
door deskundigen op dat gebied. Met de ouders 
die hulp bieden tijdens werkzaamheden worden af-
spraken gemaakt die vallen onder de discretie-
plicht: de verplichting om bij het uitoefenen van 
een ambt of functie geen gegevens vrij te geven 
aan anderen dan diegenen die gerechtigd zijn er 
kennis van te nemen. 

 

3.3 Overlegstructuur 

Er is een heldere overleg- en informatiestructuur in 
de school. Directie en bouwcoördinatoren hebben 
structureel overleg over beleidsmatige onderwer-
pen. Ook heeft de directie structureel overleg met 
de intern begeleiders over de zorg in school. Daar-
naast zijn er studiedagen en werkoverleggen. Elke 
week vindt er een korte briefing plaats voor leer-
krachten waar actuele zaken met elkaar gedeeld 
worden. Ook wordt door parallelcollega's overlegd 
over het lesprogramma van hun groep.  
De Duinsprong 
heeft een Ouder-
vereniging en 
Medezeggen-
schapsraad. Bei-
den hebben een 
eigen  vergader-
rooster. 

3.4 Lesurentabel 

In de wet op het primair onderwijs is vastgelegd 
hoeveel uren de leerlingen in een schooljaar les die-
nen te krijgen. De schooldag begint om 08.30 uur 
en eindigt om 14.30 uur. Op woensdagen eindigen 
de lessen om 12.30 uur. 4-Jarigen van groep 1 zijn 
op woensdag vrij van school. Ieder leerjaar heeft 
940 lesuren per jaar.  

3.5 Wijze van vervanging bij afwezig-
heid 

Als de groepsleerkracht ziek is, wordt door de di-
rectie een vervanger 
gezocht. Deze over-
legt met de collega 
van de andere groe-
pen over het te vol-
gen lesprogramma. 
Als er onverhoopt 
geen vervanger be-
schikbaar is, wordt 
er binnen de school-
organisatie naar een oplossing gezocht. In uitzon-
derlijke gevallen worden ouders gebeld dat er 
geen vervanging is. 
Het is ook mogelijk dat leerkrachten voor kortere of 
langere tijd voor het volgen van een cursus afwe-
zig zijn of vanwege het feit dat zij voor de school 
andere taken mogen verrichten onder lestijd. Ook 
in die gevallen wordt voor vervanging gezorgd. 
 

4 Aannamebeleid 

4.1 Beleid instroom 4-jarigen 

Op 4 -jarige leeftijd zetten kinderen hun eerste 
stap op weg naar de basisschool. In principe mo-
gen 4-jarigen de dag na hun verjaardag instromen 
in de kleutergroep. 
Er zijn enkele uitzonderingen: 

• In de laatste vier weken van een school-
jaar worden geen 4-jarigen meer opgeno-
men in de kleutergroepen. Zij starten in 
een rustige, kleine groep in het nieuwe 
schooljaar. 

• Kleutergroepen stromen gedurende het 
schooljaar vol tot maximaal 30 leerlingen. 

• We houden een ideaal aantal van 28 leer-
lingen aan. De directeur kan na overleg 
met de MR hiervan afwijken en de groep 
laten groeien tot 30 leerlingen. 

• Soms kan het zijn dat er, vanwege het 
grote aantal aanmeldingen van 4-jarigen 
een extra kleutergroep, een instroom-
groep, op de eigen school gevormd mag 
worden. Het kan zijn dat uw kind dan niet 
direct start nadat het 4 jaar is geworden, 
maar later in deze instroomgroep mag be-
ginnen. Mochten financiële middelen niet 
toereikend zijn om een instroomgroep op 
de eigen school te starten dan werken de 
Drunense scholen met een gezamenlijke 
instroomgroep. Dit kan ieder jaar op een 
andere Drunense school of een andere lo-
catie zijn. Dit kan dus betekenen dat uw 
kind niet start op de school waar hij/zij 
staat ingeschreven, maar pas bij aanvang 
van het nieuwe schooljaar. Uw kind blijft 



SCHOOLGIDS BASISSCHOOL DE DUINSPRONG 2021-2022 

 

8 

gedurende deze periode een leerling van 
de school waar hij/zij staat ingeschreven. 

• De onderwijstijd van de gezamenlijke in-
stroomgroep wordt afgestemd op de 
schooltijden van de 4 Drunense scholen 
i.v.m. het halen en brengen. 

• Kinderen van de gezamenlijke instroom-
groep mogen kosteloos gebruik maken 
van de tussenschoolse opvang (TSO). Ze 
mogen ook thuis gaan eten. Met het les-
programma wordt hiermee rekening ge-
houden. 

• Kinderen die in een gezamenlijke in-
stroomgroep zitten, worden samen met de 
kinderen die de eerste schooldag na de 
zomervakantie starten, uitgenodigd voor 
de doorschuifmiddag in de laatste school-
week op de eigen school, zodat zij kennis 
kunnen maken met hun nieuwe groep en 
leerkracht. 

• Over afwijkende startmomenten van uw 4-
jarige wordt u tijdig geïnformeerd. 

• Afwijkende startmomenten zijn te allen 
tijde ter beoordeling aan de directeur van 
de school 

4.2 Aanmelden 

De 4-jarigen 

Wij informeren de ouders in een persoonlijk ge-
sprek met de directie of MT-leden en door het in-
formatiepakket over de wijze waarop inhoud gege-
ven wordt aan het onderwijs. Na invulling en on-
dertekening van het inschrijfformulier is het kind 
geplaatst op basisschool de Duinsprong.  
De ouders ontvangen, een maand voor hun kind 4 
jaar wordt, een intakeformulier waarop ze voor de 
school nog nieuwe, relevante gegevens kunnen 
aangeven. Vier weken voorafgaande aan de plaat-
sing neemt de groepsleerkracht, bij wie het kind 
geplaatst wordt, met de ouders telefonisch of 
schriftelijk contact op om de “instroommogelijkhe-
den“(gelegenheid om rond te kijken, kennismaking 
met de leerkracht en nieuwe klasgenootjes etc.) te 
bespreken. Tevens zal de groepsleerkracht een af-
spraak maken voor een intakegesprek. 
Soms zal in samenwerking met de peuterspeel-
zaal, en i.o.m. de ouders/verzorgers, de interne 
begeleider uitgenodigd worden om een toekom-
stige leerling nader te observeren met als doel de 
overgang van peuterspeelzaal naar basisschool zo 
goed mogelijk te laten verlopen.  
 

De 5-jarigen (en ouder) 

In een persoonlijk gesprek met de directie en/of 
door het raadplegen van het uitgereikte informatie-
pakket, worden ouders van kinderen die in een ho-
gere groep geplaatst moeten worden, eveneens 
geïnformeerd over de wijze waarop inhoud gege-
ven wordt aan het onderwijs. Na invulling en on-
dertekening van het inschrijfformulier wordt, in 
goed overleg met ouders en laatst bezochte 

school, het tijdstip van plaatsing, de gelegenheid 
om rond te kijken en de kennismaking met de leer-
kracht en nieuwe klasgenoten gepland.  
 

5. Inrichting van het onderwijs 
In dit hoofdstuk geven wij een beschrijving van het 
onderwijsmodel dat op onze school gehanteerd 
wordt. De Duinsprong werkt volgens het leerstof-
jaarklassensysteem. Dit betekent niet dat alle leer-
lingen in een groep op hetzelfde moment, op de-
zelfde manier, op dezelfde bladzijde met hetzelfde 
bezig zijn. De leerstofjaarklas geeft de structuur 
waarbinnen gedifferentieerd gewerkt wordt, reke-
ning houdend met verschillen tussen de leerlingen. 
We ontwikkelen interactief onderwijs op maat bin-
nen de groep. Vanaf groep 3 werken wij met vaste 
jaargroepen, waarin leerlingen van ongeveer de-
zelfde leeftijd bij elkaar zitten.  

5.1 Onderwijs in de groepen 1-2 

In de groepen 1-2 zitten leerlingen in de leeftijd 
van 4 t/m 6 jaar bij elkaar. Zodra leerlingen 4 jaar 
worden, kunnen zij in een groep 1-2 instromen. De 
oudsten in de groep vangen hen mee op, zodat zij 
al snel wennen aan het naar school gaan. Nog 
voor hun 4e jaar mogen de leerlingen drie keer op 
school komen (2 halve dagen en 1 hele dag). Zij 
kunnen dan al een beetje wennen. Deze kijkmo-
menten worden minimaal 4 weken voordat de leer-
ling 4 jaar wordt door de groepsleerkracht met de 
ouders afgesproken. Ook wordt er een intakege-
sprek gepland, waarbij  leerkracht en ouders de 
voorschoolse ontwikkeling van de leerling bespre-
ken en relevante gegevens uitgewisseld worden.  
Vanaf het begin wordt de ontwikkeling van de leer-
lingen nauwgezet m.b.v.de doelen van het leerling-
volgsysteem Digikeuzebord gevolgd. Materialen 
kunnen zo op ontwikkelingsniveau aangeboden 
worden. Dit betekent dat de leerlingen binnen die 
groepen tijdens de werktijden individueel, in twee-
tallen of in kleine groepjes met verschillende werk-
jes op allerlei plaatsen in de klas bezig zijn. 
Het beginnende lezen, rekenen en schrijven wordt 
spelenderwijs gestimuleerd. 
Het onderwijs gebeurt thematisch, dat wil zeggen 
dat de leerdoelen vanuit het leerlingvolgsysteem 
van het Digikeuzebord gekoppeld worden aan op-
drachten en activiteiten van het gekozen thema. In 
een schooljaar zijn er een aantal vaste thema’s 
(denk bijvoorbeeld aan: Sint, Kerst, Carnaval, Pa-
sen) en een aantal wisselende thema’s vanuit di-
verse methoden zoals o.a. Kleuterplein en Kleuter-
universiteit die jaarlijks vastgesteld worden. 
Om de eigen verantwoordelijkheid en zelfstandig-
heid te trainen, wordt het Digikeuzebord ingezet. 
De leerlingen geven hierop met behulp van picto-
grammen en andere afbeeldingen aan met welke 
opdracht zij gedurende de werktijd aan de slag 
gaan. Door de structuur van het werkbord krijgen 
de leerlingen inzicht in de activiteiten die ze doen, 
de keuzes die ze maken en de manieren van sa-
menwerken met andere leerlingen. Binnen de 
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groepen 1-2 worden de eerste werkvormen van 
Structureel Coöperatief werken aangeleerd, waar-
bij de kinderen met en van elkaar leren en sociale 
vaardigheden worden aangeleerd. 

V.V.E  

Vanaf augustus 2002 is onze school betrokken bij 
de Voor- en Vroegschoolse Educatie (V.V.E.). Uit-
gangspunt is hierbij is om de leerlingen direct aan 
te spreken op hun eigen talenten. De leerlingen 
kiezen de werkjes waarmee ze aan de slag gaan, 
in een omgeving die door de leerkracht zo uitda-
gend mogelijk ingericht is. De leerkracht stimuleert 
de eigen keuzes van de leerling, observeert wat er 
gebeurt en begeleidt de leerling in het vinden van 
nieuwe uitdagingen. De leerling wordt op deze ma-
nier steeds meer zelf verantwoordelijk voor het ei-
gen leerproces en bereikt gestelde doelen langs 
zelf uitgestippelde wegen.  

Stap naar groep 3 

Minimaal driemaal tijdens de kleuterperiode wordt 
met de ouders over de leerling gesproken. Dit ge-
beurt aan de hand van observatiegegevens over 
werk en gedrag.  
Met behulp van de registratie, middels het Digikeu-
zebord worden de leerlingen gevolgd in hun ont-
wikkeling en wat dit betekent voor de instap in 
groep 3.  
Om de stap naar groep 3 te vergemakkelijken zijn 
er door het jaar heen diverse activiteiten waarbij 
de groepen 2 en 3 samenwerken. Daarnaast vin-
den er eind schooljaar twee kijk- en doe-momen-
ten plaats voor de “groep drieërs in de dop”. Zij er-
varen dan al wat er van hen verwacht wordt in 
groep 3.  

Bij de overstap van groep 2 naar 3 wordt gekeken 
naar de totale ontwikkeling van de individuele leer-
ling. Als de leerling er aan toe is om in te stromen 
in groep 3, dan gebeurt dit aan het begin van een 
schooljaar. De mogelijke overstap naar groep 3 
wordt altijd met de ouders besproken. 

5.2 Onderwijs in de groepen 3 t/m 8 

Vanaf groep 3 kent de school vaste jaargroepen. 
Dit houdt in dat leerlingen van ongeveer dezelfde 
leeftijd bij elkaar in een groep zitten. 
Dit betekent niet dat alle leerlingen in een groep op 
hetzelfde moment, op dezelfde manier, op de-
zelfde bladzijde met hetzelfde bezig zijn. De vaste 
jaargroep geeft de structuur waarbinnen gediffe-
rentieerd gewerkt wordt, rekening houdend met 
verschillen tussen de leerlingen. 
Binnen de veilige omgeving van de groep beste-
den we veel aandacht aan het zelfstandig en zelf-
verantwoordelijk leren van iedere leerling. Steeds 
meer wordt iedere leerling verantwoordelijk voor 
het eigen leerproces. Leerkrachten werken met 
een   
instructietafel die in iedere groep te vinden is. De 
leerkracht geeft daar extra uitleg, hulp aan de leer-
lingen die dat nodig hebben. Gedurende de tijd dat 
de leerkracht deze “verlengde instructie” geeft, zijn 
de overige leerlingen zelfstandig bezig. Afhankelijk 
van de opdracht mogen zij daarvoor al dan niet 
met elkaar overleggen. Door gebruik te maken van 
een “niet storen teken” (een rood stoplicht) is het 
de leerlingen duidelijk wat ervan hen op dat mo-
ment verwacht wordt. 
We maken gebruik van allerlei werkvormen Struc-
tureel Coöperatief Leren. Hiermee leren de leer-
lingen in interactie met elkaar allerlei communica-
tieve en sociale vaardigheden maar ook verschil-
lende denkstrategieën. Door met elkaar in gesprek 
te raken, leren leerlingen van elkaar: ze leren door 
te doen. Daartoe zitten de leerlingen in groepjes 
van vier, teams genaamd. De opdrachten die ze 
krijgen, zijn zodanig gesteld, dat alle ”teamleden” 
gericht moeten samenwerken om tot resultaat te 
komen. 
Door het gebruik van de instructietafel en de vele 
samenwerkingsvormen van Structureel Coöpera-
tief Leren, slagen we erin om steeds meer tege-
moet te komen aan de verschillen in belang-
stelling, niveau en tempo tussen de leerlingen en 
realiseren we ons doel: interactief onderwijs op 
maat binnen de groep. 

Vakgebieden 

De leerstof wordt, verdeeld over allerlei vakgebie-
den, aangeboden met behulp van methodes, die 
op elkaar afgestemd zijn. 
Hieronder ziet u een totaaloverzicht. 
 

Vakgebied Methode 

Levensbeschouwing-
Catechese 

Losse groepsprojecten 
Lessen uit de methode “Kleur” 
Voorlezen van Bijbelverhalen 
 

Technisch lezen Groep 3: Veilig Leren Lezen 
Groep 4 t/m 8: Karakter 
  

Begrijpend lezen Groep 4 t/m 8: Nieuwsbegrip 
Groep 5, 6, 7 en 8: Junior Ein-
stein 

Taal-Speling TaalActief versie 4 
 

Rekenen Wereld in Getallen 
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Schrijven Groep 1-7 Pennenstreken 

Aardrijkskunde Blink 5-6-7-8 

Geschiedenis Blink 5-6-7-8 

Natuur en Milieu Blink 5-6-7-8 

Engelse Taal Take it Easy, groep 5-6-7-8 
 

Lichamelijke 
opvoeding 

Bewegen samen regelen 
 

Muzikale vorming 1 2 3 Zing 
 

Handvaardigheid Laat maar zien 

Tekenen Laat maar zien 

Sociaal Emotionele 
Ontwikkeling 

Kanjertraining 

5.3 Onderwijs aan nieuwkomers 

Het voorporTAAL  

Een goede beheersing van de Nederlandse taal is 
een belangrijke voorwaarde om leerstof over te 
brengen. Voor Nieuwkomers is het van belang dat 
de Nederlandse taal intensief wordt aangeboden. 
Anderstalige kleuters worden opgevangen in het 
voorporTAAL. Voor de leerlingen van het voorpor-
TAAL is het vaak de eerste kennismaking met Ne-
derland en de Nederlandse taal. Het bieden van 
een veilige sfeer geeft leerlingen de kans om zich 
open te stellen om de taal eigen te maken. In het 
voorporTAAL wordt gewerkt met LOGO 3000, een 
methode speciaal  ontwikkeld voor de doelgroep 
anderstalige kleuters en wordt ook aangeboden 
aan de ouders. De thema’s bij het VoorporTAAL 
die aan bod komen sluiten zoveel mogelijk aan bij 
de thema’s in de groep. Op De Duinsprong wordt 
het voorporTAAL verzorgd door juffrouw Angelique 
Span. 

De Taalklas 

Nieuwkomers vanaf groep 3 vangen we structureel 
op in een speciaal daarvoor ingerichte  taalklas. 
Het doel van de taalklas is om de leerling zoveel 
mogelijk thuis-nabij onderwijs aan te bieden. De 
leerlingen volgen in de ochtend de lessen in de 
taalklas en volgen in de middag de lessen in een 
reguliere groep..  
De basis voor de Nederlandse taal wordt gelegd in 
de taalklas, waardoor de nieuwkomers een betere 
aansluiting vinden in het regulier onderwijs. Uit-
gangspunt is dat nieuwkomers zich de Neder-
landse taal zo goed mogelijk eigen maken in een 
periode van 1 jaar. In onze aanpak blijft taal niet 
alleen beperkt tot les in de Nederlandse taal. Bij 
alle onderwijsactiviteiten ligt de klemtoon op de 
verwerving van het Nederlands. De mondelinge 
taalvaardigheid vormt hierbij de basis van ons aan-
bod.  
Het onderwijs aan nieuwkomers vraagt om maat-
werk. Het programma wordt afgestemd op de leef-
tijd van de leerling, het aantal weken onderwijs dat 
de leerling al gevolgd heeft in de taalklas en op het 
aantal jaar onderwijs in de eigen taal. Voor alle 

leerlingen van de taalklas wordt een ontwikkelings-
perspectief opgesteld om hun ontwikkeling nauw-
lettend te volgen. 

 

5.3 Extra onderwijsactiviteiten 

Visie op Bewegingsonderwijs 

Op de basisschool is het onderwijs in bewegen ge-
richt op het aanleren van een verantwoorde 
deelname aan onze hedendaagse beweegcultuur 
passend binnen de belevingswereld van onze leer-
lingen.  
 
Het doel van het bewegingsonderwijs is de leer-
lingen breed te introduceren in die beweegcultuur: 

- Ervoor zorgen dat alle leerlijnen aan bod 
komen, zodat alle leerlingen voldoende ba-
sisvaardigheden ontwikkelen om mee te 
kunnen doen aan spel- en beweegactivitei-
ten die thuis, op school en in de omgeving 
plaats vinden.  
 

Bewegingsonderwijs is, net als andere vakken, een 
leervak.  
In een veilig en vertrouwd pedagogisch klimaat bie-
den we alle leerlingen de mogelijkheid te groeien 
naar een positieve, zelfbewuste en zelfstandige be-
weger, die ook in groepsverband respectvol om kan 
en durft te gaan met zichtzelf en de ander. Daarin 
nemen we plezier in het bewegingsonderwijs als uit-
gangspunt, omdat plezier in hoge mate bepalend is 
voor buitenschoolse deelname aan sportactiviteiten 
nu en later. Vanuit onze aandacht voor leerlingen 
die speciaal meer of minder aanleg hebben voor 
deelname aan onze bewegingscultuur, adviseren 
wij leerlingen en hun ouders met betrekking tot 
eventueel aanvullende groeimogelijkheden op dit 
gebied.  
 

 
Concrete uitvoering 
Alle leerlingen van de groepen 1 t/m 8 zijn op mini-
maal twee momenten in de week bezig met bewe-
gingsonderwijs. We streven naar het aansprekende 
wijze aanbieden van de volgende twaalf leerlijnen:  
balanceren, springen, klimmen, schommelen, dui-
kelen, hardlopen, tikspelen, doelspelen, mikken, 
jongleren, stoeispelen en bewegen op muziek. 
Daarbij stellen we passende ontwikkeldoelen per 
leerling en werken we aan zogenaamde regule-
ringsdoelen: elkaar helpen, op veiligheid 
letten, elkaars mogelijkheden respecteren en ei-
gen mogelijkheden verkennen. Deze doelen gel-
den zowel motorisch als sociaal emotioneel. 
 
Om aan deze doelen te kunnen voldoen, maken 
we gebruik van verschillende methodes (Basisles-
sen bewegingsonderwijs deel 1 en 2, basislessen 
bewegingsonderwijs in de speelzaal en Leerplan 
intensief bewegingsonderwijs) en speciaal voor 
Scala ontwikkelde lessenreeksen middels de digi-
tale portal ‘bewegen samen regelen’ die voor alle 
Scala leerkrachten toegankelijk is. 
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Het werken met leerlijnen en duidelijke tussendoe-
len vraagt deskundige leraren die 
affiniteit hebben met bewegen en de leerlingen 
goed kunnen begeleiden.  Daarom worden de 
gymlessen door een vakleerkracht gegeven en 
kunnen alle Scala scholen gebruik maken van de 
expertise van het Sport- en beweegteam, dat aan-
gestuurd wordt door vakbekwame en ervaren do-
centen bewegingsonderwijs. 
 

De gouden gymregel is:” In de gymles maken we 
onszelf en de ander beter”.  Alle afspraken om-
trent veiligheid, bewegingsplezier, intensiteit, leer-
resultaat en samenwerken vloeien daaruit voort. 
Vanuit het perspectief ‘opvoeden doe je samen’, 
vragen wij alle ouders, leerlingen en leerkrachten 
om bij te dragen aan de praktische naleving van: 

• We gymmen in passende gymkleding en 
op gymschoenen 

• Lange haren zetten we altijd vast met een 
elastiekje 

• Alle sieraden doen we uit; deze op gymda-
gen thuislaten, vinden we nog beter 

• We krijgen altijd een taak in de gymles, 
dus brengen we, wanneer we geblesseerd 
zijn, toch onze gymschoenen mee. 

Interne Communicatie Technologie: ICT 

Voor het onderwijs waar De Duinsprong voorstaat, 
is frequent gebruik van computers en digitale 
schoolborden een voorwaarde. De school beschikt 
over een computernetwerk waarin een honderdtal 
devices onderling verbonden zijn. De groepen 1, 2 
en 3 werken met iPads. In de groepen 4 en 5 is 
het rekenwerkboek, het taalwerkboek en het spel-
lingwerkboek vervangen door het werken met ta-
blets. De groepen 6, 7 en 8 werken voor bovenge-
noemde vakgebieden met Snappet online op lap-
tops. 
De school beschikt over een internet en e-mailpro-
tocol. Daarin is vastgelegd waaraan iedere gebrui-
ker van de computers op onze school zich te hou-
den heeft. U kunt dit protocol inzien bij de directie 
of lezen op de website van de school:  
 www.deduinsprong.nl 
Een ICT-beleidsplan is in ontwikkeling. 

Uitstapjes en bijzondere activiteiten 

In elke groep vinden regelmatig uitstapjes plaats. 
Soms ter ontspanning, bv. verjaardagen leerkrach-
ten en uitstapjes aan het eind van het schooljaar, 
maar ook ter ondersteuning van het lespro-
gramma, bijvoorbeeld: herfstwandelingen en ex-
cursies naar een museum, naar een historische 
stadskern, enz.  Deze educatieve uitstapjes wor-
den in de groep voorbereid en achteraf volgt een 
verwerking. Een overzicht van uitstapjes of school-
reisjes wordt opgenomen in de kalender van So-
cial Schools. 
 

De leerlingen van groep 8 sluiten de basisschool-
periode af met het schoolkamp en een afscheids-
avond. Zij logeren tijdens het schoolkamp een 

aantal nachten onder begeleiding van enkele 
teamleden op een kampeerboerderij.  
 

Huiswerk 

Regelmatig krijgen 
de leerlingen van De 
Duinsprong in eni-
gerlei vorm huiswerk 
mee naar huis.  
 

In de groepen 1-2 is 
geen sprake van 
huiswerk. Uiteraard 
kunt u uw kind hel-
pen door gratis lid te 
worden van de bibli-
otheek, waar u boe-
ken en speel/leermaterialen kunt lenen. Door veel 
voor te lezen, stimuleert u de taal- en denkontwik-
keling en de beginnende geletterdheid van uw 
kind.   
In groep 3 staat vooral het lezen centraal, het huis-
werk daar is vooral voor de ouders: voorlezen, 
liefst elke dag (en daar mag u gedurende de 
schoolloopbaan lang mee doorgaan).Een 
leeslogboek wordt ingezet om samen te lezen. 
 

Vanaf groep 4 wordt er gewerkt met een vertel-
beurt. Ook kunt u helpen door de tafels te oefenen 
en veel te lezen.  In de groepen 5 staan boekbe-
sprekingen en het maken van een spreekbeurt 
maar ook het oefenen van de tafels centraal. Dit 
wordt in groep 6 uitgebouwd naar het maken van 
een werkstuk of het voorbereiden van een presen-
tatie. In groep 7 wordt twee keer per week maak-
werk meegegeven naast het leren van Engels. 
Vanaf groep 7 werken de leerlingen met een 
agenda.  
 

Ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs krij-
gen alle leerlingen in groep 8 op vaste dagen in de 
week huiswerk voor rekenen en taal. Daarnaast 
moeten zij thuis regelmatig leren voor een proef-
werk. 
 

In alle groepen kan het voor sommige leerlingen 
wenselijk zijn dat er ook thuis extra aandacht be-
steed wordt aan bepaalde oefenstof. Dit wordt 
door de leerkracht 
vooraf met de ou-
ders doorgesproken. 

Leren met Ouders 

Het belang van een 
goede samenwer-
king tussen school 
en ouders wordt on-
derstreept. Vooral 
voor leerlingen met 
een ondersteunings-
vraag is een goede samenwerking van het groot-
ste belang. De Duinsprong wil op een open en eer-
lijke manier communiceren met de ouders. 

http://www.bsdeduinsprong.nl/
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De school ziet de ouders als educatief partner. 
Daarbij gaan wij uit van een wederzijdse betrok-
kenheid van ouders en school om de schoolloop-
baan van het kind te ondersteunen. In een gelijk-
waardige relatie worden beslissingen ten aanzien 
van het kind gezamenlijk genomen, uiteraard met 
inachtneming van de verschillende eindverant-
woordelijkheden van ouders en school. 
Een aantal ouders wordt daadwerkelijk ingezet via 
LMO (Leren Met Ouders) om samen met de leer-
kracht de leeropbrengsten van hun kind te verho-
gen. 
 

6. Interactief onderwijs op maat 
Omdat de ontwikkeling van iedere leerling anders 
verloopt, werkt de school binnen de vaste jaar-
groep aan mogelijkheden om aan die ontwikke-
lingsverschillen tegemoet te komen, we willen in-
teractief onderwijs op maat aanbieden. 

6.1 Interactief op maat binnen de groep 

Onderwijs op maat binnen de groep wordt door de 
groepsleerkracht zelf verzorgd. Dit gebeurt o.a. 
door het toepassen van wisselende organisatievor-
men en gedifferentieerde instructie- en verwer-
kingsmomenten binnen de groep. Het zelfstandig 
werken en zelfverantwoordelijk leren van de leer-
lingen wordt gestimuleerd, dit komt tot uiting bij het 
hoekenwerk, het werken met een weektaak en ta-
kenbord of het in kleine groepjes aanpakken van 
een bepaalde leermoeilijkheid (samenwerken). 

Basisleerstof en gedifferentieerde instructie 

Iedere leerling krijgt in elk schooljaar de basisleer-
stof aangeboden, deze stof is voor alle leerlingen 
inhoudelijk hetzelfde. Daarvoor worden de metho-
des als leidraad gehanteerd. De mate waarin en 
de manier waarop de leerlingen deze stof aange-
boden krijgen of gaan verwerken, is verschillend. 
Wat betekent dit voor de praktijk? Als voorbeeld 
nemen we een rekenles: De leerkracht legt kort uit 
wat de bedoeling is waarna de leerlingen die daar 
voldoende aan hebben aan de slag gaan. 
De leerkracht geeft 
vervolgens extra uit-
leg aan de leer-
lingen die daar nog 
behoefte aan heb-
ben, daarna gaan 
ook die leerlingen 
aan de slag. 
De leerkracht volgt 
het proces en houdt  
een klein groepje 
leerlingen apart om 
met hen de basis-
stof in kleine stapjes te behandelen. 

Zelfstandig werken, zelfverantwoordelijk leren 

De zojuist beschreven werkwijze, vereist dat de 
leerlingen gewend zijn aan zelfstandig werken. Dit 
betekent dat zij in staat moeten zijn om rustig door 

te gaan met hun werk, soms alleen, soms in groep-
jes, terwijl de leerkracht enkele medeleerlingen 
helpt. Dit betekent ook dat zij, na beëindiging van 
de basisstofopdracht, zelfstandig vervolgwerk moe-
ten pakken en daarmee verdergaan. De leerkracht 
heeft de klas zo ingericht dat de leerlingen precies 
weten waar het vervolgwerk ligt. 
Steeds meer worden de leerlingen op deze manier 
zelf medeverantwoordelijk voor hun leerproces, zo 
leren hoe ze hun eigen werk moeten nakijken en 
hoe fouten bespreekbaar gemaakt kunnen worden. 
Tevens leren ze verantwoord keuzes te maken bij 
het vervolgwerk. 

Herhalingswerk of verdiepingsstof 

Dit vervolgwerk is niet voor alle leerlingen het-
zelfde. Sommige leerlingen werken door met her-
halingsstof. Dit is basisleerstof, waarbij de opga-
ven van dezelfde aard of iets moeilijker zijn. An-
dere leerlingen, die in deze stof geen uitdaging 
meer zien, gaan aan de slag met nieuwe leerstof. 
Het is verdiepingsstof die vaak los staat van de ba-
sisleerstof en waarin een 
beroep gedaan wordt op 
hun probleemoplossend 
vermogen. Voor een aan-
tal leerlingen is de basis-
stof nog te ingewikkeld, 
zij krijgen dan remedi-
erende oefenstof. Met be-
hulp daarvan wordt de 
basisstof in een andere 
vorm, in kleine stapjes, 
aangeboden. 

Aansluiten bij de ontwikkeling 

Door de hierboven beschreven werkwijze is de 
leerkracht in staat om aan te sluiten bij het ontwik-
kelingsniveau van iedere leerling Er wordt daarom 
steeds meer gebruik gemaakt van methodes en 
ondersteunende materialen, die deze zelfstandige 
en zelfverantwoordelijke manier van leren bij ie-
dere leerling stimuleren en die de leerkracht de 
mogelijkheden geeft om alleen daar, waar het no-
dig is, bij te sturen. 

6.2. Interactief, op maat met ondersteu-
ning 

Door interactief onderwijs op maat met ondersteu-
ning sluiten we nog beter aan op de begeleidings-
behoeften van leerlingen die extra steun en aan-
dacht nodig hebben. Wij willen ervoor zorgen dat 
ook deze leerlingen tot eind groep 8 optimaal voor-
bereid worden op de overstap naar het voortgezet 
onderwijs. 
Daarvoor heeft de school een ondersteunings-
structuur opgezet, die gecoördineerd wordt door 
de interne begeleiders. 

Interne Begeleiding 

De interne begeleider is een medewerker die 
groepsleerkrachten ondersteunt en begeleidt in de 
aanpak van leer- en gedragsproblemen in de 
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groep. Daarnaast bewaakt de IB’er de ondersteu-
ningsstructuur van de school, adviseert de school-
leiding over de inzet van de ondersteuning en de 
daarbij behorende acties. Verder draagt hij/zij zorg 
voor de dossiervorming van de leerlingen. 

Ondersteuningsstructuur 

De afstemming op iedere leerling gebeurt op ver-
schillende manieren. Met de meeste leerlingen kan 
de groepsleerkracht voldoende vooruit. In som-
mige gevallen lukt het niet of moeizaam om vol-
doende af te stemmen op de leerling. Vaak heb-
ben zowel leerkracht als leerling extra ondersteu-
ning nodig om verder te komen De volgende stap-
pen zijn dan mogelijk. Niet altijd zullen ze allemaal 
doorlopen worden, dit verschilt per leerling, per si-
tuatie. 

Signalering in de groep 

De basis voor de afstemming ligt in de eigen groep 
van de leerling. Door regelmatige observaties en 
het bijhouden van de vorderingen signaleert iedere 
leerkracht snel welke leerlingen meer aandacht en 
begeleiding nodig hebben. Vaak vinden er dan al 
extra gesprekken met de ouders plaats, zodat deze 
op de hoogte zijn van de veranderingen in de bege-
leiding van hun leerling. 

Groepsbespreking en leerlingbespreking 

Twee keer per schooljaar zijn groepsbesprekingen 
geagendeerd. De leerkracht bespreekt dan met de 
interne begeleider de groep als geheel en de leer-
lingen waar extra aandacht naar uit gaat.  
Twee keer per jaar vindt er een leerlingbespreking 
plaats. 

Pedagogisch didactisch onderzoek 

Op grond van de signalering, de leerlingbespreking 
en/of de groepsbespreking kan besloten worden dat 
er nader pedagogisch didactisch onderzoek van de 
leerling gewenst is. Zo’n onderzoek is bedoeld om 
meer zicht te krijgen op de leerproblemen, de con-
centratie, het welbevinden en/of het gedrag van de 
leerling. Uiteraard worden de ouders vooraf van dit 
onderzoek op de hoogte gesteld en nadien wordt de 
uitslag ervan met hen besproken. Uit het onderzoek 
volgen afspraken voor de verdere aanpak van de 
leerling. 

Individuele hulp 

Op grond van de begelei-
dingsgesprekken, de 
groepsbespreking en/ of 
het pedagogisch didac-
tisch onderzoek kan be-
sloten worden dat de 
leerling gedurende kor-
tere of langere tijd onder 
schooltijd individuele hulp 
nodig heeft.  

Onderzoek door exter-
nen 

Het kan zijn dat alle ge-
boden ondersteuning 

geen of te weinig effect heeft. Dan kan er gekozen 
worden voor een consultatie van de leerling door 
een deskundige. De Duinsprong doet daartoe ge-
woonlijk een beroep op de orthopedagoog/psycho-
loog van Scala. De consultatie kan leiden tot een 
verzoek tot onderzoek. Dit gebeurt in overleg met 
de ouders, die daarvoor dan schriftelijk toestem-
ming moeten geven. Een mogelijk onderzoek 
wordt altijd besproken. Een schriftelijk verslag 
wordt aan ouders en school toegestuurd. De on-
derzoeksbevindingen kunnen leiden tot het geven 
van adviezen waarmee school en ouders aan de 
slag gaan. 
 

6.3. Op maat, keuzes in de schoolloop-
baan 

Normaal gesproken zal een leerling aan het eind 
van het schooljaar overgaan naar de volgende 
groep. Dit is echter niet altijd vanzelfsprekend, het 
gaat soms anders. 
 
 

Nogmaals dezelfde groep 
Indien de ontwikkeling van  de leerling, ondanks 
alle extra ondersteuning en begeleiding, onvol-
doende vooruitgaat of zelfs stagneert, kan de 
school besluiten tot het 
overdoen van dezelfde 
groep. Uiteraard is er, voor-
afgaand aan dit besluit, ge-
sproken met de ouders en 
is er verslag gemaakt van 
de redenen om deze stap 
te zetten. Gewoonlijk gaan 
de ouders mee in het be-
sluit van de school. Als dat 
niet zo is, wordt er een ge-
sprek gepland waarbij de 
directeur aanwezig is. 
Daarin wordt de besluitvor-
ming nogmaals gewogen. 
Bij het overdoen van dezelfde groep krijgt de leer-
ling de basisstof nogmaals aangeboden, de af-
stemming op de leerling is echter heel anders dan 
het jaar ervoor. Zo kunnen er delen van de leerstof 
overgeslagen worden, zo kan de leerling meer in-
geschakeld worden om andere leerlingen te hel-
pen (vaak goed voor het zelfbeeld). Steeds wordt 
er ingeschat of de leerling er baat bij heeft. Vaak is 
het overdoen van een groep voor leerlingen die 
het gevoel hebben, altijd op de tenen te moeten lo-
pen een goede stap. 

Overstap met aangepast programma 

De school kan, uiteraard na overleg met de ou-
ders, besluiten om een leerling met de eigen groep 
mee te laten gaan, hoewel de leerling de basisstof 
onvoldoende beheerst. Dit zal betekenen dat de 
leerling in de volgende groepen bij enkele vakken 
met een aangepast programma gaat werken. Bij 
een dergelijk besluit zijn altijd stappen uit de eer-
der beschreven ondersteuningsstructuur gezet. 
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Ook hier dient weer een goede inschatting ge-
maakt te worden van het welbevinden van een 
leerling. 

Groep overslaan 

Het is mogelijk dat een leerling een groep over-
slaat. Het gaat daarbij meestal om leerlingen met 
een meer dan gemiddelde begaafdheid, die bij 
leeftijdsgenoten geen aansluiting vinden en waar-
voor de leerstof toch te weinig uitdaging biedt. 
School en ouders overleggen samen, voordat de 
school een besluit neemt om te versnellen. Daarbij 
zal meestal een psycho-diagnostisch onderzoek 
door een externe instantie plaatsgevonden heb-
ben. 
 

Husselen van groep 5 naar groep 6 

Jaarlijks worden de groepen 5 gehusseld naar de 
groepen 6. Dit doen we om een aantal redenen.  
 

• De keuze eind groep 5 is gemaakt omdat wij 
de periode groep 3 t/m 8 dan precies in 
tweeën knippen. De groepen draaien dan al 3 
jaar in dezelfde samenstelling. 

• Wij zijn van mening dat het, sociaal gezien, 
goed is voor de leerlingen als zij de volgende 3 
jaar in een andere samenstelling verder gaan. 
Het kan lucht geven, nieuwe relaties en vriend-
schappen krijgen een kans en nieuwe uitda-
gingen kunnen op hun weg komen.  

• Het biedt ons de mogelijkheid de didactische en 
pedagogische zorgvragen die in de jaren van 
groep 3, 4 en 5 duidelijk zijn geworden evenre-
dig te verdelen over de groepen 6. Ook een 
eventuele scheefgroei van leerlingaantallen per 
groep en de verdeling jongens/meisjes kan 
rechtgetrokken worden. 

Overgang naar het voortgezet onderwijs 

Aan het eind van groep 8 gaan de leerlingen naar 
een school voor voortgezet onderwijs. Gedurende 
het laatste schooljaar op De Duinsprong is de uit-
eindelijke schoolkeuze uitgebreid aan de orde ge-
weest. Halverwege groep 7 ontvangen alle leer-
lingen een pré-advies gebaseerd op de resultaten 
van het leerlingvolgsysteem. 

6.4. Passend Onderwijs 

Samenwerkingsverband 

Het Samenwerkingsverband omvat alle basisscho-
len en scholen voor speciaal basisonderwijs in de 
gemeenten Aalburg, Heusden, Loon op Zand en 
Waalwijk. Sinds 1 augustus 2014 is het samenwer-
kingsverband verantwoordelijk voor de toelaat-
baarheid en de bekostiging van leerlingen in het 
speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. Om 
goed te kunnen bepalen wat nodig is voor een 
leerling heeft het samenwerkingsverband daar een 
speciale commissie voor, de Toelatings- en ad-
viescommissie (TAC). Voor leerlingen die gewoon 

in het basisonderwijs blijven maar ook extra onder-
steuning nodig hebben geeft de TAC ook adviezen 
aan de scholen en kan verder voor een korte peri-
ode extra hulp bieden. Deze hulp wordt geboden 
voor leerlingen die meer nodig hebben dan de af-
gesproken ondersteuning die alle scholen moeten 
kunnen bieden, de zogeheten basisondersteuning.  
Het is de taak van het basisonderwijs, naast per-
soonlijke ontwikkeling, om de leerlingen zo goed 
mogelijk voor te bereiden op hun verdere leer- en 
ontwikkelingsloopbaan. Iets wat wij samen met ou-
ders en andere betrokkenen de komende jaren op 
zullen bouwen. 
 

Zorgplicht 

Vanaf 1 augustus 2014 worden de besturen ver-
antwoordelijk voor de uitvoering van de zorgplicht. 
Dat is in de wet geregeld. Het betekent dat scho-
len alles moeten doen om aan iedere leerling goed 
onderwijs te geven. Het kan echter zijn dat de on-
dersteuningsbehoefte van een leerling voor een 
school te groot is. De school heeft alles al gedaan 
wat mogelijk was, maar het lukt niet om de leerling 
echt te ondersteunen. Op dat moment moet de 
school op zoek naar een school die wel in staat is 
om de gevraagde ondersteuning te bieden. Uiter-
aard worden ouders daarvan uitgebreid op de 
hoogte gehouden. Het is de bedoeling dat door de 
zorgplicht alle leerlingen op een passende plaats 
onderwijs krijgen. Geen leerling tussen wal en 
schip! 
 
Het kan zijn dat bij de aanmelding van uw kind bij 
een school deze al vaststelt dat de ondersteu-
ningsbehoefte te groot is. Ook dan heeft die school 
zorgplicht en moet ze op zoek naar een school die 
wel in staat is een passende plaats te bieden voor 
uw kind. 

De ouders 

Het belang van een goede samenwerking tussen 
school en ouders wordt onderstreept. Vooral voor 
leerlingen met een ondersteuningsvraag is een 
goede samenwerking van het grootste belang. Alle 
scholen willen op een open en eerlijke manier 
communiceren met de ouders. 
De scholen zien de ouders als educatief partner. 
Daarbij gaan wij uit van een wederzijdse betrok-
kenheid van ouders en school om de schoolloop-
baan van de leerling te ondersteunen. In een ge-
lijkwaardige relatie worden beslissingen ten aan-
zien van het leerling gezamenlijk genomen, uiter-
aard met inachtneming van de verschillende eind-
verantwoordelijkheden van ouders en school.  
Kortom: ouders en school hebben elkaar hard no-
dig bij de vormgeving van passend onderwijs.  
 
Basisondersteuning 
Iedere school heeft in de afgelopen jaren veel ge-
daan als voorbereiding op de invoering van pas-
send onderwijs. Op iedere school van het samen-
werkingsverband staat de zorg voor leerlingen 
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centraal. De scholen in het samenwerkingsver-
band hebben afspraken gemaakt over wat in ieder 
geval iedere school in het kader van passend on-
derwijs uitvoert. Dat noemen we de basisonder-
steuning. We noemen dan thema’s als: leerling-
volgsysteem, het zo vroeg mogelijk signaleren van 
problemen, omgaan met verschillen tussen leer-
lingen, het geven van gedifferentieerde instructie, 
het voorkomen van pesten, samenwerking met in-
stellingen voor jeugdhulp, het werken met een on-
dersteuningsteam e.d.  
Onze school heeft een eigen schoolondersteu-
ningsprofiel opgesteld. Daarin staat precies be-
schreven wat de school doet. De medezeggen-
schapsraad heeft daar een advies over mogen ge-
ven. 

Extra ondersteuning en aanmelding 

Het kan zijn dat het met uw zoon of dochter niet 
gaat zoals u dat wenst. Als de school in het kader 
van de basisondersteuning alles heeft gedaan wat 
mogelijk is dan moet de school een beroep kunnen 
doen op extra ondersteuning en middelen.  
Door een aanmelding bij de Toelaatbaarheids- en 
adviescommissie (TAC) kan de school een aan-
vraag indienen voor extra ondersteuning. Het is 
bedoeling dat de TAC maatwerk gaat leveren en 
precies gaat aangeven wat de school en de leer-
ling nodig hebben. De TAC stelt de school midde-
len en/of menskracht ter beschikking om meer 
passend onderwijs voor deze leerling mogelijk te 
maken. Wij noemen dat een arrangement. De 
school vraagt dat arrangement aan bij de TAC. 
 
Het kan ook zijn dat de ondersteuningsbehoefte 
van uw zoon of dochter te groot is voor het regulier 
onderwijs. Samen met de ouders, de huidige 
school en de leden van de TAC wordt dan geke-
ken naar een plaats op het speciaal basisonder-
wijs of het speciaal onderwijs. Daarvoor is vanaf 1 
augustus 2014 een toelaatbaarheidsverklaring no-
dig. 

Ontwikkelingsperspectief 

Als de school extra ondersteuning (middelen en/of 
menskracht) ontvangt van het Samenwerkingsver-
band dan moet dat op een goede manier worden 
ingezet. Daar is een plan voor nodig. Dat plan heet 
een Ontwikkelingsperspectief.  
De school schrijft in dat plan hoe zij de extra on-
dersteuning gaat inzetten. 

Bij conflict of geschil 

Het  is denkbaar dat u als ouder het niet eens bent 
met een maatregel over uw kind. De eerste stap is 
dan dat u in contact treedt met de schoolleiding en 
uw standpunt kenbaar maakt. We hopen dat het 
mogelijk is om het probleem op te lossen.  
Indien dat niet lukt, is het denkbaar dat een bemid-
delaar of ‘een derde persoon’ wordt ingeschakeld. 
Dat kan bijvoorbeeld een van de onderwijsconsu-
lenten zijn. De overheid heeft extra middelen hier-
voor ter beschikking gesteld en via de site: 

www.onderwijsconsulenten.nl kunt u in contact ko-
men met deze organisatie. 
 
De school zelf is voor de behandeling van klachten 
tevens aangesloten bij een onafhankelijke klach-
tencommissie. Deze commissie onderzoekt de 
klacht en beoordeelt of deze gegrond is. De klach-
tencommissie brengt advies uit aan het schoolbe-
stuur en kan aan haar advies aanbevelingen ver-
binden.  
 
Het kan ook zijn dat u het niet eens bent met een 
beslissing van de TAC van het Samenwerkings-
verband. Het Samenwerkingsverband zelf heeft 
een adviescommissie van deskundigen samenge-
steld. Deze commissie adviseert over bezwaar-
schriften betreffende beslissingen van het samen-
werkingsverband over de toelaatbaarheid van leer-
lingen tot het speciaal onderwijs. Indien u hiervan 
gebruik wenst te maken verzoeken wij u contact 
op te nemen met het Samenwerkingsverband.  
 
Voor meer informatie over de landelijke klachten-
regelingen in het kader van passend onderwijs 
verwijzen wij u naar de site: www.onderwijsge-
schillen.nl/passend-onderwijs/ 
 

Leerlingvolgsysteem 

De leerlingen van de groepen 1 en 2 werken met 
het leerlingvolgsysteem Digikeuzebord. Leerkrach-
ten kunnen de ontwikkeling van de leerlingen vol-
gen aan de hand van de doelen en bijbehorende 
taken die de kinderen maken via de planning van 
het Digikeuzebord.  
Schooljaar 2021-22 stappen we over naar het IEP-
volgsysteem voor de groepen 3 t/m 8. Het IEP- 
volgsysteem houdt rekening met de mogelijkheden 
van een kind.  Niet door een kind af te rekenen op 
wat het niet kan, maar door inzicht te geven in 
waar een kind nu staat en aan te geven hoe het 
zich verder kan ontwikkelen om te worden wie het 
is. Door betekenisvol toetsen brengt het IEP leer-
lingvolgsysteem de ontwikkeling én de talenten 
van het complete kind in kaart.  
De toetsoverzichten worden doorgesproken met 
de intern begeleider tijdens de groepsbesprekin-
gen, zo wordt de ontwikkeling van de groep en van 
iedere individuele leerling in de gaten gehouden. 
Soms kunnen deze toetsgegevens mede aanlei-
ding zijn om de leerling extra zorg te geven. 
In groep 8 wordt de IEP Eindtoets afgenomen. 
 
Daarnaast wordt de sociaal-emotionele ontwikke-
ling in kaart gebracht via de Klimaatschaal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.onderwijsconsulenten.nl/
http://www.onderwijsgeschillen.nl/passend-onderwijs/
http://www.onderwijsgeschillen.nl/passend-onderwijs/
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Scores Klimaatschaal schooljaar 2019-20 en 
2020-21 uitgedrukt in percentages 
 
 

 okt-19 mei-20 okt-20 apr-21 

Kwaliteit van de 
onderlinge leer-
lingenrelaties 84,1 90,5 84,7 83 

Sfeer in de klas 94,3 95 98,3 97,1 

Orde in de klas 91,1 94,1 88,7 91 

Kwaliteit van de 
Interactie leer-
kracht - leer-
lingen 95,7 95,6 94 93,5 

 

Orthotheek 

Op school zijn allerlei extra leermaterialen aanwe-
zig, die door de leerkrachten gebruikt kunnen wor-
den voor leerlingen, die problemen hebben met de 
leerstof. In overleg met de intern begeleider wordt 
bepaald welke materialen het beste gebruikt kun-
nen worden. Deze materialen staan bij elkaar in 
enkele kasten: de orthotheek. 

Waardering en rapportage 

Wij willen de leerlingen op onze school leren dat zij 
gewaardeerd worden voor de inzet die zij hebben, 
voor het gedrag dat zij vertonen en voor de presta-
ties die zij leveren. De nadruk ligt daarbij op de 
dingen die het leerling goed gedaan heeft. Dat la-
ten we blijken in woord en gebaar. Ook maken we 
dankbaar gebruik van allerlei beloningsmiddelen 
als krullen, stempels, stickers en belonings-
kaartjes. 
We geven de leerlingen ook aan waar ze zich nog 
kunnen verbeteren, soms in een kort gesprekje, 
soms middels een opmerking onder een gemaakt 
werkje. 
 

Rapporten 

Tweemaal per jaar ont-
vangen de ouders van 
de leerlingen uit de groe-
pen 2 t/m 8 een rapport 
met daarin de schrifte-
lijke weergave van de 
vorderingen van hun kind  
In groep 2 wordt het rap-
port gevuld vanuit het 
portfolio van het Digikeu-
zebord.  In groep 3 wor-
den de prestaties ge-
waardeerd met een 
woord. Daarbij maken 
we gebruik van de vol-
gende woordwaardering: 
goed, ruim voldoende, 
voldoende, matig en on-

voldoende. 

Vanaf groep 4 wordt er een cijferwaardering ge-
bruikt: 5 t/m 10 en alle halven die daarbij horen, 
geen plussen en minnen. Lager dan een 5 wordt 
gewaardeerd als onvoldoende. Een deel van het 
rapport wordt ingevuld met de eerder vermelde 
woordwaardering. Schooljaar 2021-2022 gaan we 
ons oriënteren op rapportage via een portfolio. 
 

7. Resultaten van het onderwijs 

7.1 Het volgen van de leerlingen 

Voor een goed inzicht in leerresultaten is een aantal 
factoren van belang: 
 

De instroom van leerlingen is medebepalend voor 
de uitstroom. Welke aanleg hebben de leerlingen? 
Hoe is hun thuissituatie? In welke omgeving 
groeien ze op? Wat is er in het voorschoolse ge-
beurd? De antwoorden op die vragen zijn een deel 
van de bagage waarmee de leerlingen binnenko-
men. 
 

We zijn steeds beter in staat om veel leerlingen 
met al hun “eigen-aardigheden” te begeleiden op 
onze school. We verwijzen minder leerlingen naar 
het speciaal basisonderwijs. Dit heeft gevolgen 

voor onze uit-
stroomcijfers. 
Doen we het 
goed of slecht 
als we steeds 
minder leer-
lingen verwij-
zen? 
 

Vanaf de eer-
ste schooldag 
worden de 
prestaties van 
de leerlingen 
gevolgd mid-
dels observa-
ties en toet-

sen. De resultaten hiervan worden opgeslagen in 
de leerlingenmap. Zo zien we of iedere leerling 
vooruitgaat op zijn eigen niveau en hoe dit is gere-
lateerd aan het gemiddelde niveau. We voeren bij-
stellingen in het programma door, verzorgen zo-
veel mogelijk interactief onderwijs op maat om uit 
ieder leerling te halen wat erin zit. 
Doen wij het goed of slecht als het leerling indivi-
dueel vooruitgaat maar daarbij niet de eindtermen 
van de groep haalt? 
 

Aan het einde van de schoolloopbaan op de basis-
school worden de leerlingen getoetst met behulp 
van de IEP-eindtoets. Het resultaat dat de leerling 
behaalt op deze toets bepaalt mede naar welke 
vorm van voortgezet onderwijs hij/zij of zij het 
beste kan gaan.  
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Samenvattend kunnen we stellen dat het voor ons 
belangrijk is dat we uit iedere leerling kunnen ha-
len wat erin zit, dat we het beste in hen naar boven 
halen. We willen bereiken dat iedere leerling vanuit 
onze school door kan groeien in een vorm van on-
derwijs die voor hem of haar het beste is. 
Dat betekent dat onze uitstroom heel gevarieerd 
is. Er gaan leerlingen naar: het Voortgezet Speci-
aal Onderwijs (VSO), het Voorbereidend Middel-
baar Beroeps-Onderwijs (VMBO-B/K/T), het Hoger 
Algemeen Vormend Onderwijs (HAVO) en het 
Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs (VWO). 
 

7.2 Uitstroom 

Schooladviezen schooljaar  2020-2021 

 

Advies Aantal 
Percen-
tage 

PRO 1 2% 

VMBO B 1 2% 

VMBO B/K 5 8% 

VMBO K 3 5% 

VMBO K/T 9 14% 

WMBO T 2 3% 

VMBO T/HAVO 10 16% 

HAVO 6 9% 

HAVO/VWO 6 9% 

De schooladviezen zijn binnen de norm van 75% 
bij VMBO-B, VMBO-K en VMBO-T/HAVO, namelijk 
70%. Opvallend veel leerlingen hebben een VMBO 
T-advies gekregen. 58% van onze leerlingen heb-
ben een HAVO-advies of hoger gekregen. 
Met vergelijkbare scholen scoren we gemiddeld. 

Uitstroomgegevens Voortgezet Onderwijs  

 

VO-school 
Aan-

tallen 

Percen-
tage 

d'Oultremontcollege 36 56% 

Overlaat 13 20% 

Walewyck 6 9% 

Mollercollege 7 11% 

Met 1 2% 

Leijpark 1 2% 

IEP Eindtoets  

De scores van 2020-21: 

 
Gemid-
delde 
score 

Landelijk Ge-
middelde 

Schoolnorm (ge-
wogen leerlingen 
9%) 

84,4  79,7 78,7 

 
8 September 2020 heeft de inspectie De Duin-
sprong bezocht en gewaardeerd met een GOED. 
Op de website van onze school, www.deduin-
sprong.nl vindt u een link naar het inspectierap-
port van onze school. 

8. Het klimaat van de school 

8.1 Een veilig schoolklimaat 

Als leerlingen met plezier naar school gaan, ont-
wikkelen ze zich beter en gaat het leren meer van-
zelf. Ze moeten zich op school veilig en op hun ge-
mak voelen. Niet alleen binnen de muren van hun 
klas, maar ook in de rest van het schoolgebouw en 
op het schoolplein. Het gaat zelfs nog een stapje 
verder. Ook de omgeving van de school is belang-
rijk. Op weg van huis naar school kan immers van 
alles gebeuren. Op De Duinsprong werken we aan 
de aspecten van een veilig schoolklimaat, waarbij 
we de afspraken daarover vastleggen en regelma-
tig evalueren. 

8.2 Een gezonde school 

Een Gezonde School is een school die aandacht 
heeft voor de gezondheid van zijn leerlingen, maar 
ook van de medewerkers en de omgeving om de 
school heen. Wij hechten waarde aan veel bewe-
gen en een gezond tien uurtje, maar ook een pest-
protocol, gezonde traktaties, rookbeleid en seksu-
ele voorlichting kunnen bijdragen aan een gezond 
leefklimaat. 

Thema’s van een gezonde school.  

Binnen Een Gezonde School zijn er 8 thema’s. 

• Voeding 

• Sport en bewegen 

• Sociaal- emotionele ontwikkeling 

• Hygiëne, huid en gebit 

• Relaties en seksuele vorming 

• Fysieke veiligheid 

• Milieu 

• Mediawijsheid 

Omdat niet alle thema’s tegelijkertijd kunnen wor-
den aangepakt is er een keuze gemaakt voor de 
volgende drie thema’s: Sport en Bewegen – Voe-
ding – Sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 

Sport en Bewegen wordt vormgegeven door het 
Sport- en Beweegteam van Scala.  
 
Activiteiten voor dit vignet zijn o.a. de inhoud van 
de bewegingslessen die dekkend zijn voor de 
kerndoelen - alle leerlingen krijgen twee keer per 

http://www.deduinsprong.nl/
http://www.deduinsprong.nl/
https://www.gezondeschool.nl/po/werken-aan-gezondheidsthema-s/voeding/
https://www.gezondeschool.nl/po/werken-aan-gezondheidsthema-s/sport-en-bewegen/
https://www.gezondeschool.nl/po/werken-aan-gezondheidsthema-s/sociaal-emotionele-ontwikkeling/
https://www.gezondeschool.nl/po/werken-aan-gezondheidsthema-s/hygiene-huid-gebit-en-gehoor/
https://www.gezondeschool.nl/po/werken-aan-gezondheidsthema-s/relaties-en-seksuele-vorming/
https://www.gezondeschool.nl/po/werken-aan-gezondheidsthema-s/fysieke-veiligheid/
https://www.gezondeschool.nl/po/werken-aan-gezondheidsthema-s/milieu/
https://www.gezondeschool.nl/po/werken-aan-gezondheidsthema-s/mediawijsheid/
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week een gymles – een jaarlijkse sportdag voor 
alle leerlingen – aanbod van sportactiviteiten na 
school – deelname aan de Koningspelen – gast-
lessen van verschillende sport- en beweegaanbie-
ders én een voor bewegen en sport ingericht 
schoolplein.  
 
Voor het vignet Gezonde-School-Voeding is een 
start gemaakt door de afspraak rondom ‘gruiten’ in 
de kleine pauze. Alle leerlingen brengen een stuk 
fruit of groente mee als tussendoortje tijdens de 
kleine pauze (een bruine/ volkoren boterham met 
kaas is natuurlijk ook goed!). 
 
Meer informatie is te vinden op www.Gezonde-
school.nl/primair-onderwijs  
Ons voedingsbeleid is opgenomen achter in de 
schoolgids.  
 
Verder willen wij dat leerlingen, ouders en perso-
neelsleden zich veilig voelen op De Duinsprong. 
Wij accepteren daarom geen grensoverschrijdend 
gedrag. Wij willen agressie, geweld en (seksuele) 
intimidatie voorkomen en hebben daartoe een 
aantal zaken nader uitgewerkt. We willen op een 
actieve, positieve manier sociaal gedrag van onze 
leerlingen stimuleren. Dit gebeurt o.a. in de lessen 
van de Kanjertraining, die een vast onderdeel vor-
men van het lesprogramma in alle groepen. 

Pesten nee, daar doen wij niet aan mee 

Op verschillende plaatsen in onze schoolgebou-
wen hangt het Anti-pestprotocol “pesten nee, daar 
doen wij niet aan mee”. Hierop staan belangrijke 
regels en afspraken die het pesten op onze school 
tegengaan. Regelmatig worden ze met de leer-
lingen besproken. In de groepen hebben de leer-
lingen deze regels op een eigen manier uitge-
werkt. De groepen 7 en 8 hebben een anti-pest-
club.  
De school heeft ook een protocol waarin regels en 
afspraken staan voor een verantwoord en veilig 
gebruik van internet en e-mail. U kunt de tekst van 
dit document terugvinden op onze website: 
www.deduinsprong.nl  

 

8.3 Meldcode kindermishandeling en/of 
huiselijk geweld 

Scholen hebben de plicht een meldcode Kinder-
mishandeling en Huiselijk Geweld te hanteren. De 
meldcode gaat over alle vormen van leerlingen-
mishandeling. We zijn als school verplicht om kin-
dermishandeling en huislijk geweld te melden wan-
neer er geen hulp op gang gebracht wordt.  
Signalen van leerlingenmishandeling en huiselijk 
geweld worden in kaart gebracht en besproken 
met collega’s. Daarna wordt de casus ingebracht 
in het Zorgteam van de school. Hier worden de 
vervolg-stappen bepaald. 
Op de website http://www.rijksoverheid.nl vindt u 
meer informatie over de meldcode. Ook is er een 
app beschikbaar. 

8.4 Vertrouwenspersonen 

Interne contactpersonen 
Om het sociaal veilige klimaat nog beter te waar-
borgen heeft de school enkele contactpersonen 
aangesteld tot wie de leerlingen, de ouders en het 
personeel zich kunnen wenden als er onverhoopt 
iets gebeurt wat in strijd is met de vastgestelde ge-
dragsregels. Bij deze interne contactpersonen 
kan men terecht met vragen, opmerkingen of ver-
moedens van grens- overschrijdend gedrag. De in-
terne contactpersonen regelen dat er jaarlijks via 
een project aandacht besteed wordt aan een so-
ciaal veilig schoolklimaat. Daartoe zijn  zij lid  van 
de werkgroep “Preventie Machts Misbruik”, samen 
met collega’s van de andere basisscholen in 
Heusden. 
 
Bij de interne contactpersonen kan men terecht 
met vragen en opmerkingen, maar ook kan men 
daar een officiële klacht indienen. De interne con-
tactpersonen hebben over deze zaken geheim-
houdingsplicht en mogen alleen verdere actie 
ondernemen met toestemming van de ouders. 
De interne contactpersonen zijn Moniek van Balkom 
en Mieke van Balkom. 
 
Externe vertrouwenspersonen 
De externe vertrouwenspersoon is twee keer per 
jaar aanwezig bij het netwerk van interne vertrou-
wenspersonen. De externe vertrouwenspersoon 
kan gevraagd worden om advies en bemiddeling 
bij een probleem op school. Ook leerkrachten kun-
nen gebruik maken van de expertise van de ex-
terne vertrouwenspersoon.  
De externe vertrouwenspersoon heeft een zoda-
nige positie dat deze niet verbonden is aan een 
schoolbestuur of individuele school. Daardoor is 
een grote mate van objectiviteit gewaarborgd. 
Deze externe vertrouwenspersoon neemt de 
zaak verder in behandeling en kan terecht bij di-
verse hulp- verlenende instanties of de speciaal 
hiervoor in het leven geroepen klachtencommissie. 
 
Bij klachten van algemene aard is de groeps-
leerkracht de eerstaangewezen persoon bij wie ou-
ders terecht kunnen. In eerste instantie blijft de 
schoolleider daarbij op de achtergrond. In het ge-
val dat de klacht onvoldoende wordt verholpen, 
ligt de weg naar de schoolleider open. Mocht ook 
na deze stap het probleem niet naar tevreden-
heid zijn opgelost dan komt de klachtencommis-
sie in het vizier.  
Vanuit de organisatie VKO (tel. 070-3925508) 
wordt meer informatie verstrekt over hoe te han-
delen in geval van klachten. 
VKO is gevestigd in de Haag en de commissie is 
telefonisch te bereiken en via een postbus. 
82324, 2508 EH. Secretaris is dhr. Nentje. Op de 
website www.gcbo.nl staat het reglement van de 
klachtencommissie 
 
Belangrijke gegevens 
Irma van Hezewijk en Annemies de Waal zijn onze ex-
terne vertrouwenspersonen.  Zij zijn bereikbaar via 

http://www.gezondeschool.nl/primair-onderwijs
http://www.gezondeschool.nl/primair-onderwijs
http://www.bsdeduinsprong.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.gcbo.nl/
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E irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl  
T 06 5464 7212  
W www.vertrouwenswerk.nl  
 
E anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl  
T  06 3364 6887 

W www.vertrouwenswerk.nl  
  
 
Veilig Thuis (Advies en meldpunt huiselijk geweld 
en kindermishandeling) 0800- 2000 
 
De vertrouwensinspecteur  
Ouders, leerlingen, docenten, directies en be-
sturen, maar ook vertrouwenspersonen, kun-
nen de vertrouwensinspecteur van de Inspec-
tie van het Onderwijs raadplegen wan-
neer zich in of rond de school (ernstige) pro-
blemen voordoen op het gebied van:  
  

Seksuele intimidatie en seksueel misbruik (zeden-
misdrijven), Psychisch en fysiek geweld en Discri-
minatie en radicalisering. Meldingen die binnen 
deze bovengenoemde categorieën vallen, kunnen 
voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur. 
Deze zal luisteren, informeren en zo nodig advise-
ren. Uw melding wordt geregistreerd in een ver-
trouwelijk dossier van de vertrouwensinspecteur. 
Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook advi-
seren in het traject naar het indienen van een for-
mele klacht of het doen van aangifte. In het geval 
dat er een vermoeden is van seksueel mis-
bruik (zedenmisdrijf) dan geldt in een aantal geval-
len de meld-, overleg- en aangifteplicht.  
De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tij-
dens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op 
het nummer: 0900 111 3 111 (lokaal tarief)  
 
 

8.5 Klachtenprocedure  

Wij nemen uw klachten serieus 

Als school vinden wij het belangrijk dat uw kind 
zich prettig voelt op school en in een veilige omge-
ving kan leren. 
Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met 
de leerkracht of de school, dan kunt u dat bespre-
ken met de leerkracht van uw kind. Komt u er sa-
men niet uit, dan is de volgende stap dat u in con-
tact treedt met de schoolleiding en uw standpunt 
kenbaar maakt. We hopen allemaal dat het dan 
lukt om tot een oplossing te komen.  
Indien dit niet lukt, is het denkbaar dat een bemid-
delaar of ‘een derde persoon’ wordt ingescha-
keld. 
 
Wanneer u een klacht heeft, volg dan onderstaand 
schema: 
Klager: Klacht over: Klagen bij: 
leerling ander leerling eigen leraar 
 eigen leraar eigen leraar, 

andere leraar, di-
rectie 

 andere leraren eigen leraar 
 schoolse zaken eigen leraar, di-

rectie 
 grensoverschrij-

dend gedrag: 
agressie, pesten, 
seksuele intimida-
tie 

eigen leraar, 
andere leraar, di-
rectie, interne 
contactpersoon, 
externe. vertrou-
wenspersoon 

ouder ander leerling leraar eigen leer-
ling, directie, IB-
er 

 leraar eigen leer-
ling 

leraar eigen leer-
ling, directie 

 schoolse zaken leraar eigen leer-
ling, directie, IB-
er 
algemeen direc-
teur 

 directeur algemeen direc-
teur 

 grensoverschrij-
dend gedrag: 
agressie, pesten, 
seksuele intimida-
tie 

leraar eigen leer-
ling, directie, in-
terne contactper-
soon, externe 
vertrouwensper-
soon algemeen 
directeur. 

 
 
Nadrukkelijk willen we ook stellen dat niet altijd 
de interne contactpersonen of externe vertrou-
wenspersonen direct benaderd hoeven te worden. 
Vaak biedt een gesprek met de eigen leerkracht 
of directeur al een oplossing. 
 
Bemiddelaar of ‘derde persoon’ bij een klacht 
of geschil  
Wanneer u er bij klacht of geschil niet met de 
school uitkomt dan is het denkbaar dat een be-
middelaar of ‘een derde persoon’ wordt inge-
schakeld. 
Dat kan bijvoorbeeld een van de onderwijsconsu-
lenten zijn. De overheid heeft extra middelen hier-
voor ter beschikking gesteld en via de site:  
www.onderwijsconsulenten.nl kun in contact ko-
men met deze organisatie. 
 
We hopen als school dat u, wanneer u overweegt 
een klacht in te dienen bij een externe instantie, 
eerst contact zoekt met de directeur van de school. 
 
Klachtencommissie: 
De school zelf is voor de behandeling van klach-
ten tevens aangesloten bij een onafhankelijke 
klachtencommissie. Deze commissie onderzoekt 
de klacht en beoordeelt of deze gegrond is. De 
klachtencommissie brengt advies uit aan het 
schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelin-
gen verbinden. 
 
Het kan ook zijn dat u het niet eens bent met 
een beslissing van de TAC van het Samenwer-

mailto:irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vertrouwenswerk.nl%2F&data=04%7C01%7C%7C6c1c21cd8f934d7721d508d931a4912c%7Cc6b19b3f8e4242a09125dca7d784d56b%7C0%7C0%7C637595405138504544%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=R2683fQjkOktJSYL9mqREaGOSXhs9QIdb4bzBmGb5c8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vertrouwenswerk.nl%2F&data=04%7C01%7C%7C6c1c21cd8f934d7721d508d931a4912c%7Cc6b19b3f8e4242a09125dca7d784d56b%7C0%7C0%7C637595405138504544%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=R2683fQjkOktJSYL9mqREaGOSXhs9QIdb4bzBmGb5c8%3D&reserved=0
mailto:anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl
tel:0633646887
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vertrouwenswerk.nl%2F&data=04%7C01%7C%7C6c1c21cd8f934d7721d508d931a4912c%7Cc6b19b3f8e4242a09125dca7d784d56b%7C0%7C0%7C637595405138504544%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=R2683fQjkOktJSYL9mqREaGOSXhs9QIdb4bzBmGb5c8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vertrouwenswerk.nl%2F&data=04%7C01%7C%7C6c1c21cd8f934d7721d508d931a4912c%7Cc6b19b3f8e4242a09125dca7d784d56b%7C0%7C0%7C637595405138504544%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=R2683fQjkOktJSYL9mqREaGOSXhs9QIdb4bzBmGb5c8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.onderwijsinspectie.nl%2Fonderwerpen%2Fvertrouwensinspecteurs%2Fzedenmisdrijven&data=04%7C01%7C%7C6c1c21cd8f934d7721d508d931a4912c%7Cc6b19b3f8e4242a09125dca7d784d56b%7C0%7C0%7C637595405138514531%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=la4gFAT85QI2Ff7hgPzCBmMuikHpUcJxmfIK6JiIhDM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.onderwijsinspectie.nl%2Fonderwerpen%2Fvertrouwensinspecteurs%2Fzedenmisdrijven&data=04%7C01%7C%7C6c1c21cd8f934d7721d508d931a4912c%7Cc6b19b3f8e4242a09125dca7d784d56b%7C0%7C0%7C637595405138514531%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=la4gFAT85QI2Ff7hgPzCBmMuikHpUcJxmfIK6JiIhDM%3D&reserved=0
http://www.onderwijsconsulenten.nl/
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kingsverband PO 30-10. Het Samenwerkingsver-
band PO 30-10 zelf heeft een adviescommissie van 
deskundigen samengesteld. Deze commissie ad-
viseert over bezwaarschriften betreffende beslis-
singen van het samenwerkingsverband over de 
toelaatbaarheid van leerlingen tot het speciaal on-
derwijs. Indien u hiervan gebruik wenst te maken 
verzoeken wij u contact op te nemen met het Sa-
menwerkingsverband PO 30- 10. 
 
Voor meer informatie over de landelijke klachten-
regeling in het kader van passend onderwijs ver-
wijzen wij naar de site: www.onderwijsge-
schillen.nl/passend-onderwijs/ 
 

Klachtenregeling SCALA, hoe handelen bij een 
klacht? 

Stichting SCALA is aangesloten bij geschillencom-
missie GCBO. 
 
GCBO 
t.a.v. de Landelijke Klachtencommissie voor het 
Katholiek Onderwijs 
Postbus 82324 
2508 EH Den Haag 
T. 070 386 16 97 
E. info@gcbo.nl 
I. www.gcbo.nl 
 

9. Veiligheid 

9.1 Een fysiek veilige school 

De Duinsprong probeert een fysiek veilige school 
te zijn. Daarmee bedoelen we dat er aandacht is 
voor de meer technische aspecten van een veilig 
schoolklimaat zoals een goed toegankelijk school-
gebouw, een speelterrein met veilige speeltoestel-
len en een verkeersveilige schoolomgeving. In ie-
dere ruimte van de school hangt het brand- en ont-
ruimingsplan. Als er een calamiteit zou plaatsvin-
den, weten de leerlingen en leerkrachten wat ze 
moeten doen. Er wordt regelmatig een ontruiming 
geoefend. 

9.2 Spannend Speelplein 

De Duinsprong heeft een uniek speelplein voor de 
leerlingen gerealiseerd. Het is zo geworden dank-
zij de inzet van veel ouders, veel personeelsleden 
en niet te vergeten, de leerlingen zelf. Zo kon een 
droom verwezenlijkt worden: het Spannend Speel-
plein. Verspreid over het hele terrein staan speel-
toestellen, die voldoen aan de normen van de keu-
ringsdienst. Zo zijn de klim- en springtoestellen ge-
bouwd op een ondergrond van kunstgras. De leer-
lingen kunnen verder gebruik maken van o.a. tafel-
tennistafels, basketbalnetten, hinkelhokken, 
schommels, een pannaveld en een zandbak. 

 

Jong en oud gescheiden 

Het speelplein bestaat uit twee delen. De leer-
lingen uit de bovenbouw (de groepen 5- 6 en de 
groepen 7-8) spelen apart van de leerlingen uit de 
groepen 1-2 en 3 en 4. Deze hebben ieder een ei-
gen speelruimte. Dit komt de veiligheid en de over-
zichtelijkheid voor met name de jongere leerlingen 
ten goede. 

9.3 Brabants Verkeers Veiligheids La-
bel 

De Duinsprong beschikt sinds eind 2003 over het 
Brabants Verkeers Veiligheids Label (B.V.L.). Kin-
deren vormen een zeer kwetsbare groep in het 
verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden kin-
deren betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan 
een hele schoolklas laat daarbij het leven. Kin-
deren moeten daarom leren veilig aan het verkeer 
deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen 
te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, 
is er een keurmerk in het leven geroepen. Het La-
bel met het beeldmerk Seef de Zebra toont aan 
dat onze school zich inzet/gaat inzetten voor ver-
keerseducatie en verkeersveiligheid rond de 
school.  
Dat betekent dat de school voldoende activiteiten 
ontwikkelt om alle leerlingen zo veilig mogelijk 
naar school te laten komen. Daartoe heeft de 
school een verkeerscommissie die bestaat uit ou-
ders en leerkrachten. Deze commissie zorgt er-
voor dat aspecten van de verkeersveiligheid 
rondom de schoolgebouwen regelmatig onder de 
aandacht gebracht worden bij leerlingen, leer-
krachten en ouders. Kijk voor meer informatie op 
www.bvlbrabant.nl. 
 

10. Ouderbetrokkenheid 

10.1 Samenwerking met ouders 

Basisschool De Duinsprong hecht eraan om een 
nauwe samenwerking aan te gaan met ouders. De 
Duinsprong heeft voldaan aan de 10 criteria van 
Ouderbetrokkenheid 3.0 en is in juni 2018 gecerti-
ficeerd.  De 10 criteria zijn: 
 
1. De school heeft met ouders een heldere visie op 
samenwerking geformuleerd. Uit alle informatie 
van de school aan ouders blijkt hoe belangrijk de 
school het samenwerken met ouders vindt. Ook in 
het gedrag van de medewerkers van de school is 
de visie op ouderbetrokkenheid zichtbaar.  
2. De school laat zien dat leraren, leerlingen en 
ouders actief betrokken worden bij het schoolbe-
leid. Bijvoorbeeld door middel van panelgesprek-
ken met ouders, een leerlingenraad, een brain-
storm tussen leraren, leerlingen en hun ouders 
over een bepaald beleidsthema, enzovoort. Lera-
ren, leerlingen en ouders weten wat er met hun in-
breng gebeurt.  
3. Op school is aan alles te merken dat leraren, 
leerlingen en ouders welkom zijn op school.  

http://www.onderwijsgeschillen.nl/passend-onderwijs/
http://www.onderwijsgeschillen.nl/passend-onderwijs/
http://www.onderwijsgeschillen.nl/passend-onderwijs/
mailto:info@gcbo.nl
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.gcbo.nl&data=02%7C01%7Cheidi.smits%40scalascholen.nl%7Cc35c74d6ea40430b58da08d81909e344%7Cc6b19b3f8e4242a09125dca7d784d56b%7C1%7C0%7C637286877550243859&sdata=opq7Ow1AW7udCa3zCq6N3SGTKmr%2Bx02GGEWDjDFflw4%3D&reserved=0
http://www.bvlbrabant.nl/
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4. Ouders en leraren werken voortdurend samen 
om het leren en een gezonde ontwikkeling van 
leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op 
school.  
5. Gesprekken tussen leraren, leerlingen en ou-
ders worden vanuit gelijkwaardigheid gevoerd. Ie-
dereen heeft zijn eigen actieve inbreng. Leerlingen 
zijn zoveel mogelijk bij alle gesprekken aanwezig. 
De plaatsen waar gesprekken worden gevoerd zijn 
voor iedereen comfortabel en gelijkwaardig en er 
is voldoende tijd voor alle deelnemers.  
6. Leraren, leerlingen en ouders voelen zich ver-
antwoordelijk voor elkaar en zijn daarop aan-
spreekbaar. Zo wordt er respectvol over elkaar ge-
sproken zowel binnen als buiten de school. Voor 
leraren, leerlingen en ouders die buiten de groep 
dreigen te vallen voelt iedereen zich verantwoor-
delijk.  
7. Het leerlingendossier is toegankelijk voor lera-
ren en ouders. Indien ouders het dossier willen in-
kijken, kan er een afspraak gemaakt worden met 
de leerkracht. 
8. De school laat zien open te staan voor verbeter-
suggesties en gaat op een transparante manier 
om met klachten. Iedereen kan zien welke (offici-
eel) gemelde klachten er zijn en wat er met deze 
klachten gebeurt. Natuurlijk worden privacyregels 
hierbij in acht genomen.  
9. De opkomst bij verplichte bijeenkomsten met 
ouders en leraren (en leerlingen) is > 80%. De 
mate van verantwoordelijkheid, betrokkenheid en 
samenwerking komt onder meer tot uiting in dit cri-
terium.  
10. Wetten en schoolregels worden door de school 
actief en helder duidelijk gemaakt en door ieder-
een nageleefd (zoals leerplicht, ouderbijdrage, om-
gangsregels, enzovoort). De school heeft het ba-
sisarrangement van de inspectie. 
 
Vanuit de werkgroepen zijn de volgende activitei-
ten reeds in gang gezet: 
 

• Kick-off & kijkavond 

• Deze avonden 
worden gehouden aan 
het begin van het school-
jaar. Ouders maken dan 
kennis met de nieuwe 
leerkracht van hun leer-
ling en kunnen een blik 
werpen op het lesmateri-
aal dat gebruikt gaat wor-
den. De leerkracht geeft 
informatie over de hoofd-
lijnen van het jaarpro-

gramma. 

• Verwachtingsgesprekken.  
Samen met ouders en kinderen vanaf groep 5 pra-
ten we over de wederzijdse verwachtingen en ma-
ken afspraken over de communicatie.  

• Rapportavonden groep 2 t/m 8 
Deze worden gehouden nadat de leerlingen het 
eerste rapport heeft meegekregen. Het gaat hierbij 
om de 10-minuten gesprekken. Ouders kunnen 

dan gedurende die tijd met de leerkracht van ge-
dachten wisselen. Vanaf groep 5 zijn de leerlingen 
aanwezig bij dit gesprek. 

• Oudergesprekken groep 1 
Gelijktijdig met de rapportenavonden worden er 
10-minuten gesprekken gehouden met de ouders 
van alle leerlingen uit groep 1. 

• Adviesgesprekken 
in groep 8: In januari/ 
februari worden de 
ouders met de leerling 
van groep 8 uitgeno-
digd voor het defini-
tieve advies VO. 

•  Individuele ge-
sprekken. Er zijn altijd 
wel aangelegenheden 
waarover u met de 
leerkracht van uw 
leerling of de directie 

zou willen spreken. Uiteraard is dat mogelijk. 
Hiervoor moet dan wel een afspraak gemaakt 
worden.  
 

• Ouderpanel 

Minimaal 1 keer per jaar wordt u via een ouderpa-
nel uitgenodigd om in gesprek te gaan met de di-
recteur en het MT over actuele onderwerpen U zal 
gevraagd worden naar uw mening over zaken die 
op school spelen, maar u kunt zelf ook gespreks-
punten aandragen. 
 

• Leerlingenraad.  

Sinds april 2016 heeft De Duinsprong een leerlin-
genraad. Deze komt minimaal 4 keer per jaar bij 
elkaar om zaken te bespreken die de leerlingen 
bezighouden. Leerlingen uit de groepen 5 tot en 
met 8 nemen deel aan deze leerlingenraad. 

10.2 Informatievoorziening 

Basisschool De Duinsprong kent verschillende uit-
gaven om ouders en leerlingen op de hoogte te 
houden van allerlei actuele aangelegenheden en 
de algemene gang van zaken op school. 
 

• De schoolgids 
De schoolgids staat als geheel op onze website. 
Op verzoek kan hij/zij als papieren versie worden 
verstrekt. 

• Social Schools 
Dit is de naam van onze communicatietool. Na de 
eerste schooldag ontvangt u een inlogcode. Via 
Social Schools kunt u de agenda van de school 
bekijken, mailberichten ontvangen, gesprekken 
plannen met de groepsleerkrachten en smsberich-
ten ontvangen. Daarnaast plaatsen leerkrachten 
regelmatig foto’s van groepsactiviteiten, zodat u 
‘mee kunt kijken’ in de groep. 

• Groepsinfo 
Tijdens de Kick-off ontvangt u van de groepsleer-
kracht een groepsinfo. Hierin staat de informatie 
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die specifiek voor de betreffende groep is. Via de 
website is ook veel informatie over de verschil-
lende groepen te bekijken. 

• De website: www.deduinsprong.nl  
De inhoud van de site wordt voortdurend geactua-
liseerd. U vindt er alle van belang zijnde informatie 
van onze school. Hier is ook informatie te lezen 
over de Oudervereniging en de Medezeggen-
schapsraad van onze school. 

• Facebookpagina 

De Duinsprong heeft ook een Facebookpagina om 

nieuws met ouders te delen. Zoek ons maar eens 

op! https://www.facebook.com/Basisschool-de-

Duinsprong-182371808583432/ 

10.3 AVG 

Stichting Scala heeft als doel dat kinderen zich op-
timaal kunnen ontwikkelen. Om dat doel te berei-
ken is het nodig om gegevens van de kinderen 
vast te leggen en op andere manieren te verwer-
ken. Stichting Scala vindt het belangrijk om zorg-
vuldig om te gaan met deze gegevens en neemt 
haar verantwoordelijkheid hierin 
Waarom verwerken wij gegevens van uw kind? 
Stichting Scala verwerkt persoonsgegevens van 
uw kind om onze verplichtingen als onderwijsin-
stelling te kunnen nakomen. Zo hebben wij bijvoor-
beeld de gegevens nodig om uw kind aan te mel-
den als leerling op onze school en om de leerre-
sultaten bij te houden. Daarnaast hebben wij de 
wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door 
te sturen naar andere partijen, zoals DUO (minis-
terie van Onderwijs) en de leerplichtambtenaar. 
Wij verwerken gegevens van uw kind voor het uit-
voeren van de onderwijsovereenkomst die we met 
u en uw kind hebben of voor het nakomen van 
onze wettelijke verplichtingen. In sommige geval-
len verwerken wij gegevens omdat wij het belang-
rijk en gerechtvaardigd vinden om dat te doen. Wij 
maken daarbij altijd een afweging tussen ons be-
lang en het belang en de privacy van uw kind. U 
mag hier bezwaar tegen maken. We gaan hier dan 
graag met u over in gesprek. 
In de overige gevallen zullen wij u toestemming 
vragen om gegevens van uw kind te verwerken. 
Uw toestemming kunt u op elk moment intrekken 
of alsnog geven.  De volledige privacy toelichting 
kunt u vinden op de website van onze school.  

10.4 De oudervereniging 

De betrokkenheid van de ouders speelt een grote 
rol op De Duinsprong. 
De oudervereniging van De Duinsprong is een 
zelfstandige vereniging en coördineert en finan-
ciert vele activiteiten op school. Een belangrijk 
aandachtspunt is de communicatie tussen de ou-
ders en het bestuur van de oudervereniging, dit 
willen we zo goed mogelijk laten verlopen. 
 

Het bestuur van de oudervereniging is de schakel 
tussen ouders enerzijds en de medezeggen-
schapsraad, het team, de directie en het schoolbe-
stuur anderzijds. Samen met het team en directie 

coördineert het bestuur o.a. de organisatie rond 
sinterklaas, kerst en carnaval, het schoolverlaters-
kamp in groep 8, de coördinatie van de groepsou-
ders, uitstapjes en educatieve excursies voor de 
leerlingen en organiseert de schoolfotograaf. Voor 
de bekostiging van deze activiteiten wordt een vrij-
willige ouderbijdrage gevraagd. 
Verder houdt de oudervereniging u via schriftelijke 
informatie (via Social Schools) op de hoogte van 
alles wat er op schoolgaande is. Bovendien zijn er 
ook altijd zaken die speciale aandacht en/of actie 
vragen, zoals de verkeersproblematiek rondom de 
twee locaties. 

Lid worden 

Het lidmaatschap van de oudervereniging staat 
open voor alle ouders/verzorgers. Eénmaal per 
schooljaar laat de penningmeester van de ouder-
vereniging een schrijven uitgaan waarin ouders 
verzocht wordt de vrijwillige ouderbijdrage voor 
festiviteiten en schoolreis over te maken op de 
bankrekening van de OV. Zonder deze contributie 
inkomsten, kunnen er o.a. geen uitstapjes, educa-
tieve excursies of de grotere vieringen ten be-
hoeve van de leerlingen plaatsvinden. De hoogte 
van deze ouderbijdrage wordt tijdens de jaarlijks 
terugkerende algemene ledenvergadering vastge-
steld en bedraagt schooljaar 2021-2022 €28,- per 
kind. Stichting Leergeld kan hulp bieden voor ge-
zinnen met minder financiële mogelijkheden.  

Het bestuur van de oudervereniging legt jaarlijks in 
de Algemene Ledenvergadering aan de leden ver-
antwoording af over het gevoerde en te voeren fi-
nancieel en algemeen beleid.  
 

Voor meer informatie over het lidmaatschap en de 
werkzaamheden van de oudervereniging verwijzen 
wij naar de “Informatiebrochure Oudervereniging”. 
Deze brochure wordt automatisch verstrekt kort na 
de eerste schooldag van uw leerling. 
Als u contact wilt opnemen met de oudervereni-
ging, is de snelste weg via: ov@deduinsprong.nl  

Groepsouders 

Aan het begin van ieder schooljaar wordt er door 
de ouders voor iedere groep twee groepsouders 
gekozen. Deze ouders regelen samen met de leer-
kracht de ouderhulp bij diverse activiteiten voor de 
eigen groep. Voor al dit werk wordt vaak de hulp 
ingeroepen van andere ouders.  
Ook kunnen groepsouders en andere ouders, op 
verzoek van het team, actief zijn in de groep. Ou-
ders assisteren dan de leerkracht bij een aantal 
schoolse activiteiten.  

http://www.bsdeduinsprong.nl/
https://www.facebook.com/Basisschool-de-Duinsprong-182371808583432/
https://www.facebook.com/Basisschool-de-Duinsprong-182371808583432/
mailto:ov@deduinsprong.nl
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Ouderhulp 

Op onze school is de hulp van ouders en/of an-
dere vrijwilligers onmisbaar. Op allerlei manieren 
worden deze hulpouders ingezet. Bij het meren-
deel van deze activiteiten is de klassenouder de-
gene die de ouderhulp coördineert, m.u.v. de 
hoofdluis controles en het ophalen van oud-papier. 
 

Ouders kunnen ingezet worden voor: 

• Uitstapjes 
De school organiseert voor iedere groep min-
stens één uitstapje per schooljaar. Ouders ver-
zorgen het vervoer en begeleiden de leer-
lingen bij deze uitstapjes. 

• Techniekochtenden/ middagen groep 1-2-
3 

Enkele ochtenden per jaar assisteren ouders 
bij technieklessen 

• Festiviteiten in de groep 
Soms is de hulp gewenst bij een viering in de 
groep. Het kan gaan om de verjaardag van de 
leerkracht of een feestelijke groepsactiviteit in 
het kader van een bepaalde viering. 

• Poetsavonden 
Ieder schooljaar krijgen de lokalen en leerma-
terialen een intensieve poetsbeurt. Dit wordt 
gedaan door de leerkracht met hulp van ou-
ders.  

• Groep overstijgende festiviteiten 
Hierbij gaat het bijvoorbeeld om vieringen als 
sinterklaas, kerstmis, carnaval of iets speciaals 
zoals een lustrumviering van de school. 

• Het ophalen van oud papier 
Iedere derde zaterdag van de maand wordt 
door de school oud papier opgehaald in de 
wijk. Dit is een gezamenlijke activiteit van 
teamleden en hulpouders. De opbrengst wordt 
gebruikt voor schoolse zaken, waar de leer-
lingen van profiteren, bijvoorbeeld de financie-
ring van het onderhoud van de speeltoestellen. 

• Verkeersaangelegenheden 
De school heeft een verkeerscommissie waar 
teamleden en ouders deel van uitmaken. Re-
gelmatig ondernemen zij acties om leerlingen 
en ouders bewust te houden hoe belangrijk 
veilig gedrag in het verkeer is. Hulpouders 
kunnen bijvoorbeeld worden ingezet bij fiets-
controles, verlichtingsacties, parkeergedrag 
rond de schoolgebouwen of bij de afname van 
het praktisch verkeersexamen in groep 7. 

• Sport en speldagen 
Bij de sport- en speldagen is ouderhulp nodig. 
Voor de groepen 1 t/m 4 wordt daarbij meer 

een beroep gedaan op ouders dan bij de ho-
gere groepen. 

• Hoofdluis controles 
Iedere eerste week na een vakantie worden 
alle leerlingen gecontroleerd op hoofdluis. Dit 
gebeurt door enkele ouders, die daartoe een 
korte instructie van de GGD ontvangen heb-
ben. 

10.5 Overblijven 

De school heeft een continurooster (8.30-14.30 u). 
Dit houdt in dat de leerlingen op school eten. Leer-
lingen eten 15 minuten in de klas en zijn daarna 20 
minuten buiten om te spelen. Dit gebeurt in twee 
delen vanwege de grootte van de school. Zowel tij-
dens de lunch als het buiten spelen wordt door de 
leerkrachten toezicht gehouden. 

10.6 Medezeggenschapsraad 

Op 23 september 1992 is de wet voor de mede-
zeggenschap (WMS) van kracht geworden. Deze 
wet houdt in dat er op iedere school een medezeg-
genschapsraad (MR) moet zijn. De MR is bedoeld 
om de belangen van de school zo goed mogelijk te 
behartigen en daarmee een wettelijk recht van in-
spraak of instemming te geven aan ouders en 
teamleden bij beleidszaken. 
Ook heeft de MR het recht om over alle school-
aangelegenheden te spreken en desgewenst aan 
het bestuur voorstellen te doen over alle zaken die 
de school aangaan. Het bestuur is verplicht om op 
deze adviezen te reageren. 
 

De MR bestaat uit twee geledingen, te weten een 
oudergeleding en een personeelsgeleding; er 
moeten evenveel ouders als personeelsleden lid 
zijn van de MR. In de wet is geregeld voor welke 
beleidsbeslissingen het bestuur en/of de school in-
stemming nodig heeft, dan wel advies moet vragen 
aan een of beide geledingen van de MR. 
Op onze school bestaat de MR uit maximaal vijf 
ouders en vijf personeelsleden. Er wordt gewerkt 
met een rooster van aftreding. 
De vergaderingen van de MR zijn openbaar, tenzij, 
naar het oordeel van een aantal MR-leden, een 
bepaalde zaak behandeling in besloten vergade-
ring behoeft. Graag aanmel-
den via mail of via een van 
de MR-leden.  
Als het bestuur en de MR 
van mening blijven verschil-
len over een bepaalde zaak 
kunnen zij zich wenden tot 
een geschillencommissie. 
De MR vergadert ongeveer 8 
maal per schooljaar. De data 
staan in de agenda van So-
cial School. 
De MR is bereikbaar via 
mr@deduinsprong.nl  

mailto:mr@deduinsprong.nl
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10.7 GMR 

Naast de medezeggenschapsraad per school is er 
ook een gemeenschappelijke medezeggenschaps-
raad (GMR). De leden van de GMR worden geko-
zen door de verschillende medezeggenschapsra-
den van scholen die onder het bestuur SCALA val-
len. Deze raad bespreekt situaties en voorstellen 
van het bestuur die “school overstijgend” zijn. De 
bestuurskracht van het schoolbestuur wordt hier-
mee versterkt, doordat het bestuur niet meer aan 
alle afzonderlijke medezeggenschapsraden in-
stemming of advies hoeft te vragen over zaken die 
voor alle scholen dezelfde gevolgen hebben.  
Alleen voor aangelegenheden die specifiek voor 
een bepaalde school van belang zijn, zal het be-
stuur instemming of advies vragen aan de mede-
zeggenschapsraad van de betreffende school. Bij 
de instelling van de GMR is vastgesteld welke be-
voegdheden worden overgedragen van de MR 
naar de GMR. Er is 4 keer per jaar een voorzitters-
overleg tussen GMR en MR’en, hierin worden za-
ken besproken die van gezamenlijk belang zijn.  
 

11.Samenwerkende Instellingen 
Het verzorgen van goed onderwijs kun je als 
school niet alleen af. Daarom is er een aantal an-
dere instellingen waarmee de school samenwerkt. 
Enkele instellingen worden hierna besproken. 

Peuterspeelzaal 

Eén van de belangrijkste 
'toeleveranciers' van onze  
leerlingen en bovendien 
inpandige locatie van peu-
teropvang is peuterzaal 
De Vennerakkers. Doordat 
de peuterspeelzaal zich in 
het gebouw van het Duin-
sprongetje bevindt, vindt 
er makkelijk en structureel overleg plaats en wor-
den er samenwerkingsactiviteiten met de kleuter-
groepen georganiseerd. 
  

Jeugdgezondheidszorg 

Bij de GGD Hart voor Brabant, waar de jeugdge-
zondheidszorg onder valt, psychologen, pedago-
gen, gezondheidsvoorlichters kunnen adviseren. 
De samenstelling van het JGZ-team en een over-
zicht van de werkzaamheden, vindt u op de web-
site. Meer info: www.ggdhvb.nl  

Wat doet de GGD Jeugdgezondheidszorg? 
Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen vol-
gen tijdens vaste contactmomenten de groei en de 
ontwikkeling van uw leerling. U ontvangt thuis een 
uitnodiging voor zo’n contactmoment, dat voortaan 
plaatsvindt op het consultatiebureau bij u in de 
wijk.   

Wat gebeurt er tijdens een contactmoment?  
Als uw leerling 5/6 jaar is: De teamassistente meet 
de lengte en het gewicht en test ook de oren en de 

ogen. Daarna bespreekt de jeugdarts met u de ge-
zondheid en de ontwikkeling van uw leerling.  

Als uw leerling 9/10 jaar is: De jeugdverpleegkun-
dige meet de lengte en het gewicht. Daarna be-
spreekt zij met u de groei en de ontwikkeling van 
uw leerling. De jeugdverpleegkundige geeft ook de 
DTP en BMR-vaccinaties. Op www.ggdhvb.nl/mijn-
leerling leest u meer informatie over deze vaccina-
ties. Uiteraard kunt u tijdens deze contactmomen-
ten al uw vragen stellen!  
Samenwerking met school   
De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen onder-
houden ‘korte lijntjes’ met school. Onze jeugdart-
sen en jeugdverpleegkundigen nemen ook deel 
aan de Zorg Advies Teams op school.   
 

De GGD doet meer!  

• Het volgen en stimuleren van de spraak-
en taalontwikkeling van basisschoolleer-
lingen is een belangrijke taak van school 
en van de jeugdgezondheidszorg. Vanaf 
1-1-2016 breiden we het taalspraakonder-
zoek bij jonge leerlingen op het consulta-
tiebureau uit en onderzoekt de jeugdarts 
alle leerlingen van 5-6 jaar.  

• De GGD voert in overleg met school ook 
projecten uit rondom een gezonde leefstijl. 
Denk hierbij aan projecten over ‘gezonde 
voeding’ en ‘bewegen’.   

• De GGD biedt leerkrachten en interne be-
geleiders daarnaast ondersteuning en ad-
vies bij vraagstukken rondom veiligheid op 
school en bij ingrijpende gebeurtenissen.  

• Heeft u vragen? Wilt u tips of adviezen 
over de opvoeding van uw kind? Of heeft u 
twijfels over de gezondheid van uw kind? 
Maak dan een afspraak met de GGD 
Jeugdgezondheidszorg via tel. 0900 – 46 
36 443, bereikbaar elke werkdag van 8.00 
tot 17.00 uur. Kijk ook eens op onze web-
site: www.ggdhvb.nl/mijnleerling.  Of is dit 
stukje voor leerkrachten? 

Schoolmaatschappelijk werk 

Het schoolmaatschappelijk (Juvans) werk biedt 
daar waar nodig ondersteuning. Zij hebben een 
spreekuur binnen de schooltijden maar zijn ook 
bereikbaar op andere tijden.  

Bibliotheek 

Voor de ontwikkeling van de leerling is het erg be-
langrijk dat het kennismaakt met goede boeken. 
Via de plaatselijke bibliotheek kunnen leerlingen 
ook thuis de beschikking krijgen over een groot 
aantal voor hun leeftijd geschikte boeken. Het is 
raadzaam leerlingen lid te laten worden van de bi-
bliotheek. Dit lidmaatschap is gratis. 

http://www.ggdhvb.nl/
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Activiteiten van het leesbevorderingsproject “De 
Rode Draad” worden door de bibliotheek opgezet. 
Meer info: www.bibliotheekheusden.nl  

Stichting Leergeld Heusden. 

Kan uw leerling vanwege financiële problemen niet 
meedoen met bepaalde activiteiten dan kan Leer-
geld Heusden u van dienst zijn!! 
 
Stichting Leergeld Heusden ondersteunt leerlingen 
en jongeren in de leeftijd tussen 4 en 18 jaar die 
opgroeien in gezinnen met beperkte financiële 
middelen. Na aanmelding gaan we in gesprek met 
ouder(s) om een goed beeld te krijgen van de aan-
vraag. Dat kan zijn op het terrein van onderwijs, 
zwemlessen, cultuur en welzijn. 
Denk aan een noodzakelijke fiets, computer voor 
basisschoolleerlingen, dansles, muziekles, school-
reisjes, ouderbijdrage, etc. 
Ouders kunnen telefonisch of via de website con-
tact opnemen met de Stichting Leergeld Heusden. 
Medewerkers van scholen kunnen ouders verwij-
zen naar Leergeld Heusden en helpen bij het in-
dienen van een aanvraag. 
Vraag op school naar onze folder met uitleg.  
Belangrijk bij het indienen van een aanvraag is dat 
uw leerling beschikt over een Heusdenpas. 
Kijk op de website, www.leergeld.nl/heusden of bel 
06 47 99 02 63. De coördinator, Nelly La Brijn, zal 
u graag verder helpen. 
We hebben al veel leerlingen (209 in 2016) de 
kans kunnen bieden deel te nemen aan diverse 
activiteiten. Zonder de financiële ondersteuning 
van Leergeld Heusden was dat voor hen niet mo-
gelijk geweest. 

Trefpunt cultuureducatie Heusden 

Om de cultuureducatie op de school goed vorm te 
geven, heeft De Duinsprong contacten met de 
plaatselijke aanbieders van kunst en cultuur. Dit 
gebeurt met ondersteuning van het Trefpunt cul-
tuureducatie Heusden. 

12. Verlofregelingen 
Om verschillende redenen kan het soms gebeuren 
dat uw leerling gedurende een korte of langere tijd 
niet naar school kan komen. 

Uw leerling is ziek, wat dan? 

Als uw leerling ziek is of naar de dokter of tandarts 
moet, geef dit dan liefst vóór schooltijd door aan 
de school. Tracht schoolverzuim zoveel mogelijk te 
voorkomen. Probeer het bezoek aan dokter, spe-
cialist of tandarts dan ook buiten schooltijd te plan-
nen. Ziekmeldingen worden via Social Schools ge-
meld. 
 

Langdurig ziek. 
Als uw kind wegens ziekte de school gedurende 
langere tijd niet mag of kan bezoeken, zal het toch 
onderwijs moeten volgen (tenzij de ernst van de 
ziekte dit niet toelaat). Samen met de school wordt 

onderzocht hoe dit onderwijs het beste plaats kan 
vinden. Daarbij kan de school een beroep doen op 
de onderwijsbegeleidingsdienst in de regio. 
Academische ziekenhuizen hebben een eigen 
Educatieve Voorziening. Als uw leerling onver-
hoopt moet worden opgenomen in een dergelijk 
ziekenhuis, kan de school contact opnemen met 
de Educatieve Voorziening, verbonden aan het be-
treffende ziekenhuis. Met hen wordt de verdere 
begeleiding van uw leerling doorgesproken. 
De onder-
wijsonder-
steuning 
aan zieke 
leerlingen 
brengt 
geen kos-
ten met 
zich mee. 

Extra vakantie/ verlof 

In de loop van het schooljaar zijn er diverse vakan-
ties en vrije dagen gepland In het kader van de 
leerplichtwet dient u uw vakantie(s) te plannen in 
de aangegeven schoolvrije periodes. 
Het is soms mogelijk om buiten deze vastgestelde 
periodes extra vrije dagen of extra vakantieverlof 
aan te vragen. Dit kan alléén vanwege zwaarwe-
gende redenen. Voor alle scholen in de gemeente 
Heusden geldt hiervoor een uniforme regeling. In 
het kort komt deze hierop neer: 

• Alle extra verlof moet schriftelijk worden aan-
gevraagd. Formulieren zijn verkrijgbaar bij de 
directie én via de website. 

• Op alle aanvragen krijgt u schriftelijk antwoord. 

• De directeur van de school kan extra verlof 
verlenen tot hooguit 10 dagen in het school-
jaar. Als langer extra verlof nodig is, dient dit 
voorgelegd te worden aan de leerplichtambte-
naar van de gemeente Heusden die daarover 
beslist. 

• Extra vakantieverlof wordt hooguit éénmaal 
per schooljaar verleend. Het mag niet langer 
duren dan 10 dagen en niet plaatsvinden in de 
eerste twee lesweken van het schooljaar. 

• Alle niet aan-
gevraagd ver-
lof, wordt be-
schouwd als 
ongeoorloofd 
en gemeld bij 
de leerplicht-
ambtenaar. 
Deze kan u 
daarvoor een 
boete opleggen. 

Gegevens 
 
Rk Bs De Duinsprong 
Schimmelpenninckstraat 22 
5151 CL Drunen 
 
Telefoon:   0416 320281  

http://www.bibliotheekheusden.nl/
http://www.leergeld.nl/heusden
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(De Duinsprong: groepen 3-8) 
 
0416 373401  

(’t Duinsprongetje : groepen 1-2) 
 
0416-320281 

(de Zijsprong: groepen 5) 
 
Website  www.deduinsprong.nl  
E-mail   info@deduinsprong.nl 
Oudervereniging ov@deduinsprong.nl 
MR   mr@deduinsprong.nl  
 
Facebook  bsdeduinsprong 
 
QR-code website  

 
  

http://www.deduinsprong.nl/
mailto:info@deduinsprong.nl
mailto:ov@deduinsprong.nl
mailto:mr@deduinsprong.nl
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Groepsbezetting 2021-2022 

Groep Namen Werkdagen 

1-2 a Joriza Bertels 
Laurie van den Broek 

Ma-di-woe 
Do-vr 

1-2 b Laura v.d. Thillart 
Marieke Cornelisse 

Ma-di 
Wo-do-vr 

1-2 c Joyce v.d. Hooven Ma-di-wo-do-vr 
 

1-2d Esther Kuijsters 
Moniek v. Balkom 

Ma-di-wo 
Do-vr 

1-2 e Maartje Smits Ma-di-wo-do-vr 
 

1-2 f Vacature Ma-di-wo-do-vr 
 

3a Mieke van Balkom Ma-di-wo-do-vr 
 

3b Sarah Langerak Ma- di-wo-do-vr 
 

3c Juliette van Beurden 
Joyce van Beers 

Ma-di-wo (om en om) 
Wo (om en om)-do-vr 

4a  Iris van Kruisbergen 
Marieke Berenschot 

Di-wo 
Ma-do-vr 

4b Mandy van Schaik 
Ilona Geradts 

Ma-di-wo 
Do-vr 

4c Esther Gerritsen 
 

Ma-di-wo-do-vr 
 

5a  Teddy de Bruin 
Christine Stritzko 

Ma-di 
Wo-do-vr 

5b Monique Deckers 
Elise van der Heijden 

Ma-di 
Wo-do-vr 

6a Eleen van Roosemalen 
Willy Duister 

Ma-di-wo 
Wo-do-vr 

6b Elcke de Jong Ma-di-wo-do-vr 
 

6c Sanne Krol Ma-di-wo-do-vr 
 

7a  Chantal van Erp 
Sabine Groenenboom 

Ma-di- wo (om en om) 
Wo (om en om)- do- vr 

7b Mayke Vermeulen 
Teddy de Bruin 

Ma-di-do-vr 
Wo 

7c Tamara Arendse Ma-di-wo-do-vr 
 

8a Laura Leeuwenburgh 
Merel Hommel 

Ma-di-wo-vr 
Do 

8b Merel Hommel 
Joyce Blaas 

Ma-di-wo (om en om) 
Wo (om en om)-do-vr 

8c Koen van Bokhoven Ma-di-wo-do-vr 
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Maandag (Jaap) 
 
8.30 uur groep 4a 
9.10 uur  groep 4b 
9.50 uur                 groep 4c 
10.30 uur groep 5a 
11.10 uur groep 5b 
11.50 uur groep 6a 
12.35 uur pauze 
13.00 uur groep 6b 
13.45 uur groep 6c 

Dinsdag  (Joyce)  
optie 5 kleutergroepen 
 

8.30 uur groep 3a 
9.10 uur groep 3b 
9.50 uur groep 3c 
10.30 uur groep 1/2a 
11.10 uur groep 1/2b 
11.50 uur calvingroep 
                       (Joyce pauze) 
12.30 uur groep 1/2c 
13.10 uur groep 1/2d 
13.50 uur groep 1/2e 

Woensdag (Jaap) 
 
8.30 uur groep 8a 
9.10 uur groep 8b 
9.50 uur groep 8c 
10.30 uur groep 7a 
11.10 uur groep 7b 
11.50 uur groep 7c 
 

Donderdag (Jaap) 
 
8.30 uur groep 6a 
9.05 uur groep 6b 
9.40 uur groep 6c 
10.15 uur groep 3b 
10.55 uur groep 3c 
11.35 uur groep 3a 
12.15 uur   pauze 
12.30 uur groep 4c  
13.10 uur groep 4a 
13.50 uur groep 4b 

Vrijdag (Jaap) 
 
8.30 uur groep 7b 
9.10 uur groep 7c 
9.50 uur groep 7a 
10.30 uur groep 5a 
11.10 uur groep 5b 
11.50 uur pauze 
12.30 uur groep 8c 
13.10 uur groep 8a 
13.50 uur groep 8b 
 

 

http://portal.skogu.nl/scholen/jozef/Afbeeldingen/gymnastiek.jpg

