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Voorwoord  

Beste ouders,  
Voor u ligt de gids van kindcentrum (hierna te noemen KC) de Samenstroom. Het KC biedt 
kinderdagopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en basisonderwijs onder één 
dak. Over al deze onderdelen vindt u informatie in deze gids. De kindcentrumgids bevat 
algemene informatie. De gids wordt elk jaar aangepast aan de actuele situatie. 
Veranderingen van beleid, structuur en organisatie zijn erin opgenomen. In deze gids staat 
hoe we werken met de kinderen, wat wij daarbij belangrijk vinden en op welke manier we 
kinderen begeleiden die speciale zorg nodig hebben. De gids staat op de website van het 
KC. Als u graag een papieren gids heeft, dan kunt u deze bij de conciërge van het KC 
ophalen.  

Het jaarboekje met kalender 

Bij deze kindcentrumgids hoort een jaarlijkse bijlage: het “jaarboekje met kalender”. In deze 
bijlage staat de praktische informatie die elk jaar anders is.  
U vindt in het jaarboekje de namen van de teamleiders, leerkrachten en de pedagogisch 
medewerkers. Hierin staan de groepsindeling met de leerkrachten, de gymtijden, vakanties 
en vrije dagen. Een verkort jaarverslag over het kalenderjaar 2019-2020 en de vooruitblik 
voor het schooljaar 2020--2021 staan ook in het jaarboekje. In het boekje staan ook de 
gegevens over kinderdagopvang, peuterwerk en de buitenschoolse opvang. 
Het tweede deel bestaat uit de jaarkalender waarin gegevens over activiteiten per dag 
staan vermeld. 
 
Alle ouders krijgen op het eind van het schooljaar het jaarboekje met daarin de gegevens 
voor het komende schooljaar. Wij staan open voor suggesties en opmerkingen van u als 
ouders of van andere lezers. Geef uw reactie door aan de teamleiders van ons KC of aan een 
pedagogisch medewerker, leerkracht, een lid van de KCraad of oudervereniging. Bij het 
maken van een nieuwe kindcentrumgids kunnen we dan gebruik maken van uw 
opmerkingen of aanbevelingen. 
 
Alle actuele informatie over ons KC is ook terug te vinden op onze website: 
www.kcsamenstroom.nl Wij raden u aan deze website regelmatig te bezoeken.  
 
Deze gids en schoolgids zijn gemaakt door het MT van het KC. Alle zaken worden nog 
besproken in de teams en KCraad. Mogelijk komen er nog aanpassingen. Via de nieuwsbrief 
‘Sam en Sam’ houdt het KC de ouders op de hoogte van de ontwikkelingen. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Team de Samenstroom 
 
 

  

http://www.kcsamenstroom.nl/
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1 Kindcentrum de Samenstroom  
 

1.1  Gegevens over het kindcentrum 

Adresgegevens 
Adres:  Predikant Swildensstraat 35  

  5421 VA Gemert 
Telefoon:  0492 361419 
E-mail:  info.samenstroom@stichtinggoo.nl   
Informatie:  www.kcsamenstroom.nl 
 
Teamleiders:   Mw. Mandy van Grunsven 
                           Dhr. Harm van Hal  
    

1.1.1 Van school naar kindcentrum 
KC de Samenstroom komt voort uit de voormalige Michaëlschool, gelegen aan de Pastoor 
Attendorenstraat, de voormalige Ds. Swildensschool, gelegen aan de Valeriusstraat, en de 
stichting Fides Kinderopvang met peuterspeelzaal Hanneke en Janneke en kinderopvang. De 
Michaëlschool was een katholieke school. De Ds. Swildensschool was een protestants-
christelijke school. Het bestuur van de toenmalige stichting Zicht-Fides heeft in 2013 het 
besluit genomen de twee scholen te laten fuseren met ingang van 1 augustus 2014 en 
sindsdien is KC de Samenstroom een interconfessionele school. Het besluit om een KC op te 
richten waarin ook de dagopvang, peuterspeelzaal en BSO van Fides Kinderopvang 
vertegenwoordigd zouden zijn, was al eerder genomen. De kinderen van de Samenstroom 
komen vooral uit de wijken rondom het KC. De wijk Doonheide zorgt nog steeds voor een 
toestroom van leerlingen. In toenemende mate komen ook kinderen uit straten die verder 
van het KC liggen.  

1.1.2 Missie 
Wij zien het als onze opdracht er aan bij te dragen dat kinderen zich breed ontwikkelen en 
bovenal hun persoonlijkheid optimaal ontwikkelen zodat zij op hun eigen manier voldoende 
toegerust zijn op het leven, leren en werken in de maatschappij van de toekomst. Onze 
missie luidt daarom als volgt: 

 
 

1.1.3 Kernwaarden 
 
Binnen KC De Samenstroom staan de volgende kernwaarden centraal die zichtbaar en 
voelbaar naar voren komen in de pedagogische aanpak en het didactische aanbod van KC 
De Samenstroom. 
 
Pedagogisch kernwaarden 
 
Veiligheid 
Hierbij gaat het om fysieke en emotionele veiligheid. Om ieders talent tot bloei te laten 
komen is veiligheid een essentieel fundament. Veiligheid betekent voor ons; jezelf (mogen) 
zijn, oog voor elkaar hebben, geborgenheid bieden en voelen, respect hebben voor elkaar 
en de omgeving. 

Op KC de Samenstroom zorgen we met elkaar voor een veilig 
pedagogisch klimaat waarin kinderen van 0 tot 13 jaar kennis, begrip en 
vaardigheden verwerven die zij nodig hebben om de volgende stap in de 

persoonlijke ontwikkeling te zetten.  
 

mailto:info.samenstroom@stichtinggoo.nl
http://www.kcsamenstroom.nl/
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Gezamenlijke verantwoordelijkheid 
Onder het dragen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid verstaan wij dat iedereen de 
verplichting voelt om te zorgen dat het goed gaat met jezelf, de ander en de omgeving. Dat 
betekent dus dat ieder verantwoordelijk is voor het eigen gedrag en dat we elkaar daarop 
aanspreken.  
 
Openheid 
Wij vinden goede relaties tussen alle betrokkenen binnen het KC belangrijk. Openheid zorgt 
hierbij voor wederzijds begrip. Door transparantie in communicatie geven wij duidelijkheid 
in processen, beslissingen, mogelijkheden en beperkingen. Dit verwachten we van iedereen, 
ook ouders zijn hierbij een wezenlijke partner.  
 
Verdraagzaamheid 
In ons KC komen mensen met verschillende achtergronden dagelijks met elkaar in 
aanraking. Dit maakt het noodzakelijk dat wij van eenieder verwachten om onderlinge 
verschillen te accepteren.  
 
Didactische kernwaarden  
 
Betrokkenheid 
Betrokkenheid zien wij als een essentiële voorwaarde om tot leren en ontwikkeling te 
komen. Daar waar betrokkenheid zichtbaar is, geven kinderen het beste van zichzelf, zijn ze 
op hun niveau bezig en bewegen zij zich op de grens van hun kennen en kunnen. 
Betrokkenheid is niet zozeer een individueel kenmerk van het kind, maar het resultaat van 
de interactie tussen factoren uit de speel-leeromgeving (inhoud en organisatie van de speel- 
en leeractiviteiten en werkvormen) en factoren in het kind zelf (zelfvertrouwen, 
nieuwsgierigheid en exploratiedrang). 
 
Betekenisvol  
Kinderen leren gemakkelijker wanneer wordt uitgegaan van een voor hen herkenbare 
situatie die hun interesse wekt. In ons KC bieden wij ons speel- en leeraanbod binnen een 
betekenisvolle context, waardoor de kinderen uitgedaagd worden tot zelfstandig spelen, 
werken en leren. 
 
Mede-eigenaarschap 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen een actieve bijdrage leveren aan hun eigen 
leerproces. Uiteraard zijn er verschillen in wat je mag verwachten van een kind per 
leeftijdscategorie en diens ontwikkelingsniveau. Niet alleen de pedagogisch medewerker en 
leerkracht dragen verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van een kind, ook het kind zelf 
(en zijn of haar ouders/verzorgers) draagt hiervoor verantwoordelijkheid. 
 
Kernzinnen 
Voortvloeiend uit de hierboven genoemde kernwaarden zijn zes kernzinnen ontstaan die 
duidelijk maken wat wij belangrijk vinden voor het realiseren van een goed pedagogisch 
klimaat. Wij verwachten dat iedereen (teamleden, kinderen en ouders) zich hieraan 
verbindt en elkaar er op aanspreekt. 
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1.1.4 Visie 
Om kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen zorgen wij voor een veilig pedagogisch 
klimaat dat gekenmerkt wordt door gezamenlijke verantwoordelijkheid, openheid en 
verdraagzaamheid. Binnen dit pedagogisch klimaat bieden wij opvang en onderwijs dat 
betekenisvol is voor kinderen en waar betrokkenheid en mede-eigenaarschap zichtbaar zijn. 
Dit doen we door aan te sluiten op de kenmerken, interesses, talenten, behoeften en 
mogelijkheden van kinderen.  
 
Wij zijn van mening dat het jonge kind het beste tot leren komt door middel van spel. Dit 
omdat spelen een natuurlijke bezigheid is van jonge kinderen waarbij ze door middel van 
experimenteren, ontdekken en onderzoeken verwonderd raken en leren over zichzelf, over 
anderen en de wereld om hen heen. Wij zien het daarom als onze taak om deze natuurlijke 
bezigheid van jonge kinderen te benutten om te komen tot leeractiviteiten. In de 
groepsruimtes van de dagopvang en peuterwerk en in de klaslokalen van de groepen 1/2 is 
dit duidelijk terug te zien door de verschillende speelhoeken die aanwezig zijn, maar ook in 
het dagprogramma is er veel tijd voor de kinderen om spelend te leren. Om de jonge 
kinderen betrokken te maken werken we met thema’s die dicht bij de beleving van 
kinderen staan.  
 
Bij de oudere kinderen, vanaf groep 3, maakt het spelend leren plaats voor het meer 
formele leren en worden kinderen steeds meer verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. 
Om betrokkenheid en mede-eigenaarschap van de oudere kinderen te stimuleren wordt op 
school gewerkt met leerdoelen en thema’s waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod 
komen en waarbij de kinderen zoveel mogelijk zelf (samen) op onderzoek uitgaan, 
experimenteren, ontdekken en verwonderd raken en zodoende, net als de jongste 
kinderen, ook leren over zichzelf, de ander en de wereld om hen heen. De oudste kinderen 
maken daarbij steeds meer gebruik van moderne leermiddelen en krijgen de regie om zelf 
de route uit te stippelen om gestelde leerdoelen te behalen.  
 
Om de ontwikkeling van kinderen en het leren door kinderen te stimuleren nemen de 
pedagogisch medewerkers en leerkrachten de rol van coach en zijn zij nabij om waar nodig 
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te helpen. Zij stemmen hun handelen af op de mogelijkheden van kinderen door activiteiten 
aan te bieden die kinderen laten bewegen op de grens van hun kunnen, ofwel door middel 
van activiteiten die het kind niet te veel maar ook niet te weinig uitdagen. Wij geloven dat 
er telkens nieuwe dingen te leren zijn en daarom kijken we altijd naar een volgende stap in 
de ontwikkeling van een kind.  

1.1.5 Van 0-13 jaar in één Kindcentrum 
KC de Samenstroom biedt opvang en onderwijs onder één dak.  Het bestaat uit twee 
horizontale dagopvanggroepen (0-2 jaar en 2-4 jaar), een groep voor peuterwerk gedurende 
vijf ochtenden per week, drie groepen voor buitenschoolse opvang en 19 lokalen voor 
onderwijs. Kinderen kunnen zodoende binnen hetzelfde gebouw doorstromen. Opvang en 
school zorgen er samen voor dat die overgangen zo soepel mogelijk verlopen.  
 
Het KC heeft een centrale ontmoetingsruimte, de aula. Alle kinderen, ouders en teamleden 
ontmoeten elkaar daar. Naast de aula bevindt zich het speellokaal. Dat heeft een wand die 
bij grote activiteiten helemaal open kan, zodat aula en speellokaal dan één geheel zijn. De 
lokalen liggen in twee verdiepingen rondom de aula. De looproutes vormen één geheel met 
de aula.  
Vaak mogen kinderen in groepjes samenwerken of even een taak afmaken. Daarvoor is dan 
wel een rustige werkplek nodig. Daarom zijn er op de verdieping tussen de lokalen 
geschikte werkruimtes. In die werkruimtes staan ook de computers van de groepen. 

1.1.6 Kindvolgsysteem KIJK 
De opvang en het onderwijs op de Samenstroom leggen een breed fundament voor de 
verdere persoonsontwikkeling en schoolloopbaan van alle kinderen. De ontwikkeling van 
kinderen hoort ononderbroken te verlopen. Het goed volgen van de ontwikkeling van de 
kinderen is daarbij een voorwaarde. Om dit goed te kunnen doen en om de overgang van 
opvang naar school zo goed mogelijk te laten verlopen werken we in de kinderdagopvang, 
peuterspeelzaal en de onderbouw met het kindvolgsysteem KIJK! 0-7 jaar. Met behulp van 
het observatie- en registratiesysteem KIJK! observeren pedagogisch medewerkers en 
leerkrachten op systematische wijze verschillende aspecten van de ontwikkeling van 
kinderen. Zij observeren of een kind goed in zijn vel zit, of het zich uitgedaagd voelt door 
verschillende activiteiten en of er signalen zijn die wijzen op een risico voor de ontwikkeling. 
Aan de hand van aan aantal ontwikkelingslijnen maken pedagogisch medewerkers en 
leerkrachten zichtbaar wat het kind al kan en weet en welke volgende stap in zijn 
ontwikkeling mogelijk is. Zo kunnen zij beter inschatten hoe zij daarbij kunnen 
ondersteunen: zij stellen doelen en stemmen hun handelen daarop af. 

1.1.7 Activiteiten met een vast karakter 
Jaarlijks terugkerende activiteiten: 
Soms organiseert de Samenstroom alleen, soms organiseren ouders en KC samen een 
activiteit. Op de volgende pagina staat een opsomming.  
 
In het jaarboekje met jaarkalender vindt u deze activiteiten terug met de juiste datum.  
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Activiteit 

 

Dag-
opvang 
Peuter-

werk 

gr. 
1-2 

gr. 3 gr. 4 gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 

september september september 
   algemene    
   ouderavond 

 x x x x x x x x     x 

november eerste cijferlijst 
 
 

      x 

december sinterklaas x x x x x x x x 

december kerstviering x x x x x x x x 

februari eerste rapport   x x x x x  

februari 
  advies- 
 gesprekken V.O. 

       x 

februari carnaval x x x x x x x x 

maart 
aanmelden 

nieuwe 
leerlingen 

        

april 
centrale 

eindtoets 
       x 

april koningsspelen x x x x x x x x 

juni schoolkamp        x 

juni / juli tweede rapport   x x x x x  

Juni /juli  schoolreisje  x x x x x x  

juni / juli 
eindejaars  
activiteit 

x x x x x x x x 

juni / juli 
afscheidsmusical 

door gr. 8 
 x x x x x x x 

juni / juli afscheid groep 8        x 
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1.1.6 Activiteiten met een minder vast karakter 
Door het jaar heen zijn er voor verschillende groepen 
of voor de hele Samenstroom, activiteiten die buiten 
het KC om plaatsvinden. Maar die activiteiten horen 
er voor ons wel echt bij. In het kader van de 
programma’s en thema’s in de klas worden door alle 
groepen activiteiten georganiseerd: 
herfstwandelingen, bezoek aan de bibliotheek, naar 
de speeltuin, de boerderij, het kasteel, het 
Rijksmuseum, Roefeldag, Oorlog- en Verzetsmuseum 
in Overloon enzovoorts.  
 

1.2 Overkoepelend bestuur 

 
Stichting GOO 
Kiindcentrum de Samenstroom  is een locatie van de Stichting GOO. Binnen de Stichting 
GOO vindt samenwerking plaats tussen teams voor opvang en onderwijs op meerdere 
locaties; de samenwerking versterkt de kwaliteit van opvang en onderwijs en de 
dienstverlening. De Stichting GOO is een bestuurlijke en organisatorische koepel; de 
bestuurder, Ab Groen, is in formele zin het bevoegd gezag.  
 
Stichting GOO samen voor opvang en onderwijs verzorgt opvang en primair onderwijs op 13 
locaties, waarvan één locatie voor speciaal basisonderwijs en opvang in de gemeenten 
Gemert-Bakel en Boekel. Tevens hebben we in deze gemeenten twee peuterwerk- en 
opvanglocaties bij een andere scholenkoepels. In de gemeente Laarbeek hebben we nog 3 
locaties met opvang/peuterwerk/buitenschoolse opvang. In totaal werken bij Stichting GOO 
ruim 500 medewerkers die opvang en onderwijs verzorgen voor zo’n 4000 kinderen. De 
locaties hebben ieder een teamleider en locaties zijn organisatorisch ingedeeld in vier 
clusters met ieder een clusterdirecteur. Het stafbureau in Gemert staat onder leiding van 
Inge van Horen. Op stichtingsniveau is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
(GOO-Raad) en een Raad van Toezicht. 
 
Op alle locaties wordt gewerkt vanuit de gezamenlijke GOO-visie en ambitie. En elk 
kindcentrum geeft hier met een eigen karakter en sfeer invulling aan. Alle kinderen, 
ongeacht hun achtergrond, zijn welkom. In onze kindcentra werken opvang en onderwijs 
integraal samen. 
 
Stafbureau GOO 
Bezoekadres : Valeriusstraat 33 (5420 AD) Gemert 
Postadres  : Postbus 157 (5421 TR) Gemert  
Telefoonnummer :  088-0088500  
E-mail  : info@stichtinggoo.nl 
Website  : www.stichtinggoo.nl 
 
Bestuurder: 
Ab Groen 
 
Clusterdirecteuren:  Locaties cluster: 
Mireille Janssen  KC De Bakelaar, KC De Kastanjelaar, KC De Klimboom 

http://www.stichtinggoo.nl/
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    Femke Verhaaren KC De Samenstroom, KC De Havelt, KC De Dompelaar, 
kinderopvang Laarbeek 

Argo van den Bogert KC Octopus, KC De Regenboog, KC St. Cornelius 
Erik Verhoeven  KC Berglaren, KC Het Venster, KC Kleinerf, BSO en Peuterwerk      
                                                ‘t Einder                                                                                       
   
Expertisecentrum                KC SBO Petrus Donders 
 
Dagelijks bestuur van de GOO-Raad 
Dolf Bakkers, voorzitter 
Henk Veneberg, secretaris 
Kim van den Boogaard 
 
De Raad van Toezicht wordt gevormd door de volgende personen: 
Mark Booy, voorzitter 
John Bloemers, vicevoorzitter 
Monique Klaassen, lid 
Jan van den Crommenacker, lid 
Hans Wijgers, lid 
 
Bestuursbeleid en ambitieverhaal 
Het bestuur stelt beleid vast dat met inbreng vanuit de organisatie (teams, teamleiders en 
clusterdirecteuren, stafbureau) gedegen wordt voorbereid. Het gaat dan om het maken van 
gezamenlijke afspraken op basis waarvan een KC kan opereren, bijvoorbeeld het financieel 
beleid en het personeelsbeleid. Er zijn ook zaken die bestuurlijk worden georganiseerd of 
besluiten die van direct belang zijn voor ouders; dit gebeurt in overleg met en na 
advisering/instemming van de GMR/GOO Raad. 
Stichting GOO vervult met de uitvoering van opvang en onderwijs een belangrijke 
maatschappelijke rol. We doen dat in verbinding met maatschappelijke partners in de 
kernen en gemeenten waar onze kindcentra zijn gevestigd en we zoeken daarbij ook 
verbinding met regionale en nationale partners. 
 
RUIMTE VOOR HELDEN: ons ambitieverhaal. 
 
Onze drie kernwaarden en ambities: 
LEF -> ontwikkelen omdat we lef hebben. 
VERBINDING -> samenwerken om te verbinden. 
NIEUWSGIERIG -> kijken, luisteren & doen omdat onze nieuwsgierigheid om positieve 
actie vraagt. 
 
Onze zes doelstellingen: 
1. We staan bekend als een aantrekkelijke, innovatieve en betrokken werkgever. 
In onze lerende organisatie gaat het eerst om cultuur en dan om structuur. We 
ondersteunen elkaar door samenwerking aan onze doelen. We zijn onderscheidend 
in de manier waarop we professionals de ruimte geven. Jonge professionals boeien 
en binden we in een vroeg stadium en betrekken we bij werving en selectie van onze 
nieuwe medewerkers. 
 
2. We bieden keuzevrijheid aan ouders een leerlingen. 
We bieden ouders en kinderen de keuze uit onderscheidende onderwijsconcepten en 
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garanderen daarbinnen een breed aanbod en mogelijkheden, zodat kinderen kunnen 
kiezen hoe ze willen leren en wat ze willen leren. We laten kinderen mede-eigenaar 
worden van hun eigen leerproces. 
 
3. We creëren brede en wederkerige ontwikkelingsmogelijkheden. 
We onderscheiden ons door de unieke samenwerking tussen alle GOO kindcentra. 
Ontwikkeling van opvang en onderwijs wordt samen opgepakt, waarbij we kijken 
naar wat de veranderende maatschappij vraagt. Onze kindcentra staan tevens in 
verbinding met voortgezet onderwijs en relevante instanties en bedrijven. 
 
4. We zijn regisseurs van talentonwikkeling. 
We onderscheiden ons door verbinding tussen pedagogisch handelen en 
onderwijsinhoud. We werken samen met het VO en onderzoeken een aanbod 
van 10 tot 1 4 ja ar. We zetten talenten flexibel in om collega’s en kinderen te 
enthousiasmeren en te verbinden in hun intrinsieke motivatie en ontwikkeling. 
 
5. We innoveren door permanent leren en verbeteren. 
We leren van en met elkaar omdat wij nieuwsgierig zijn naar wat er beter kan. 
We hebben gedefinieerd wat GOO kwaliteit inhoudt en bieden een 
passend kwaliteitssyteem met audits, cyclische monitoring en verbeteracties. 
De dialoog is leidend en niet het protocol. Elk KC heeft een goed beeld 
van de eigen kwaliteit, we verbeteren voortdurend en verzamelen Good Practices. 
 
6. We borgen professionele ontwikkeling. 
We bieden ruimte voor ontplooiing en ontwikkeling van medewerkers door 
professionele dialoog, ontwikkelingsgerichte gesprekcyclus, individuele coaching en 
verbinding met kwaliteitszorg. Daarnaast bieden we een intern scholingsaanbod 
middels een GOO Academy. We zijn op alle niveaus een nieuwsgierige en lerende 
organisatie. 
 

   1.3 Pedagogische lijn 

    1.3.1 Uitgangspunten 

• Kinderen zijn het belangrijkst. Bij alle besluiten die genomen worden, staat het belang 
van het kind voorop. 

• Alle medewerkers van de Samenstroom werken professioneel samen om voor elk kind 
een passende en leerrijke omgeving te creëren. 

• Kinderen kunnen zich op de Samenstroom naar vermogen ontwikkelen. 

• De Samenstroom wil voldoende uitdaging bieden zodat kinderen zin hebben om naar 
ons toe te komen en succeservaringen kunnen opdoen.  

• Plezier en gezelligheid zijn belangrijk in het KC. 

• Samenwerken en zelfstandigheid worden bevorderd. 

• Het KC wil samenwerken met ouders en ouders helpen bij een goede opvoeding. 
 

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zich kan ontwikkelen binnen een sociaal veilige      
omgeving.  
Het versterken van een veilig pedagogisch klimaat op KC De Samenstroom is dan ook een 
belangrijke pijler van het KC.  
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Vanaf schooljaar 2017-2018 staan kernzinnen centraal (zie hoofdstuk 1.1) en laten we deze 
door middel van activiteiten in de praktijk tot uiting komen. Na elke vakantie wordt er een 
boost gegeven aan deze kernzinnen, zodat ze blijven leven. Dit is belangrijk om het voor de 
kinderen, maar zeker ook voor ouders en medewerkers van het KC warm te houden. Wij 
willen laten zien dat we voor deze kernzinnen staan en dat iedereen ziet dat we ze uitdragen. 
We hebben voor deze activiteiten een pakkende titel gekozen, namelijk “Do Good Feel Good”. 
 

1.3.2 Het kindcentrum in de omgeving  
Het KC heeft een maatschappelijke functie. Het KC zorgt 
ervoor dat de kinderen een basis leggen voor 
ontwikkeling tot evenwichtige volwassenen die zich 
bewust zijn van hun maatschappelijke rol. Het KC zorgt er 
ook voor dat kinderen kennis hebben van de 
multiculturele samenleving en hier een zinvolle bijdrage 
aan kunnen leveren. De samenleving doet regelmatig een 
beroep op scholen en kindcentra om een maatschappelijk 
probleem te helpen oplossen. De Samenstroom neemt 
die verantwoordelijkheid en zal duidelijke keuzes maken 
uit de onderwerpen die door de samenleving aan ons worden aangeboden. 

1.3.3 Pestprotocol 
Binnen de Samenstroom wordt gehandeld volgens het protocol dat bij de kinderen en het 
team bekend is. Het zijn enkele korte, duidelijke regels die regelmatig met de kinderen 
besproken worden.  
 

 

Pesten is niet leuk 
Gedragsregels 

1. Wij gaan op een LEUKE manier met elkaar om en luisteren naar elkaar. 
2. Doe NIETS bij een ander wat hij / zij niet prettig vindt, dus niet slaan, uitlachen, 

roddelen of iemand buitensluiten. 
3. Is er ruzie, probeer deze dan SAMEN op te lossen door te praten. Na het 

uitpraten kunnen we ook weer vergeven en vergeten. 
4. ALLE kinderen zijn verantwoordelijk voor een goede sfeer, gebeurt er iets, of zie 

je iets gebeuren wat je niet prettig of gevaarlijk vindt, dan meld je dit bij de 
meester of juf.  

5. Als je iets meldt bij de meester, juf of pm-er dan is dat GEEN klikken. 
 
Pesten: 

1. Pesten is iets ANDERS dan plagen. 
2. Gepest worden is niet leuk. Je kunt er heel ONGELUKKIG van worden. 
3. Gepest worden is NOOIT je eigen schuld. Het kan iedereen overkomen. 
4. Pesten kun je meestal niet in je EENTJE stoppen. 
5. Word je gepest, praat er dan thuis ook over, je moet het NIET GEHEIM houden. 

 
Als er pestgedrag gemeld wordt: 

1. De meester, juf of pm-er heeft een GESPREK met alle kinderen die er bij 
betrokken zijn.  

2. Samen proberen we tot een OPLOSSING te komen. Hier worden afspraken over 
gemaakt. 
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3. Helpt dat niet en blijft het pesten doorgaan, dan wordt de pester GESTRAFT en 
worden de ouders van de betrokken kinderen ingeschakeld. 

 
Doorgaans is bovenstaande manier van handelen voldoende om een sfeer van 
geborgenheid te creëren, waarin plagerijen, ruzietjes en onenigheid snel worden opgelost. 
Toch kan een situatie ontstaan, waarin pesterijen hardnekkig blijven bestaan. Wanneer zo'n 
situatie wordt gesignaleerd door kinderen, een leerkracht of pedagogisch medewerker, 
door de ouders van het slachtoffer of anderen is het belangrijk om een goed plan te maken. 
In zo’n plan krijgen de volgende punten aandacht: 

▪ De leerkracht of pedagogisch medewerker zal altijd duidelijk stelling nemen tegen 
het pesten. 

▪ Het pesten moet onmiddellijk stoppen. Het team neemt direct maatregelen. 
▪ Het slachtoffer van het pesten, mag nooit het slachtoffer worden van de 

maatregelen tegen het pesten. 
▪ Het slachtoffer krijgt hulp. Dat kan hulp zijn van de leerkracht of pedagogisch 

medewerker, van andere kinderen, van de interne begeleider of van de directie van 
de school. 

▪ De daders krijgen straf en krijgen hulp om hun gedrag te verbeteren. 
▪ De ouders van de betrokken kinderen worden betrokken bij het zoeken naar 

oplossingen. 
▪ Het KC (teamleider, teamlid of interne begeleider) maakt samen met de kinderen en 

hun ouders een plan om het pesten te stoppen en om tot betere relaties te komen. 
Als dat niet op korte termijn lukt zal de school hulp van derden inschakelen. 
In het plan worden doelen geformuleerd en worden de gewenste resultaten van 
gedragsverbetering beschreven. Er wordt een tijdpad gemaakt. Er komt een 
opsomming van acties die door betrokkenen worden ondernomen. Er wordt direct 
een communicatiesysteem gemaakt. Er wordt een evaluatiedatum gepland. 

▪ Indien nodig neemt het KC maatregelen om de sfeer in de groep te verbeteren. 

1.3  Praktische zaken in het KC 

1.4.1 Ouderbulletin Sam en Sam  
Sam en Sam is een informatiebulletin dat door het KC om de twee schoolweken via 
Ouderportaal van Basisonline verstuurd wordt aan alle ouders. Het bevat steeds actuele 
informatie aangaande het totale KC of van derden. Ook wijzigingen/aanpassingen van de 
kindcentrumgids of het jaarboekje worden via de Sam & Sam gecommuniceerd. Er kunnen 
ook extra bulletins worden verstuurd wanneer speciale berichtgeving aan ouders 
noodzakelijk is. Ouders en belangstellenden kunnen zich via de website van het KC 
inschrijven om de digitale Sam en Sam te ontvangen.  

1.4.2 Verkeersplan 
Fietsen 
Wij adviseren ouders om hun kinderen zoveel mogelijk te voet naar het KC te laten gaan. 
Wanneer kinderen zo ver weg wonen dat dat niet kan, mogen ze met de fiets komen. Onze 
fietsenstalling is beperkt en wij zijn niet aansprakelijk voor schade of diefstal. 
 
 
Brengen en halen van kinderen 

Let op! 

• De school ligt in een 30 km zone. 
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• In de Sportlaan geldt een stopverbod. U mag er met de auto niet stoppen om een kind 
in of uit te laten stappen!! 

• Veiligheid hangt veel samen met het verkeersgedrag van de ouders die kinderen 
komen halen en brengen. 

• Indien nodig zal de school de politie vragen om handhavend op te treden. 
 

    Met de auto brengen en halen 

• U gebruikt eventueel de kiss and ride strook vóór de school. U mag daar niet parkeren. 
Wel een kind laten uitstappen. U mag daar niet met de auto wachten op uw kind. 

• U parkeert bij voorkeur op de grote parkeerplaatsen dicht bij de school aan de 
Predikant Swildensstraat of aan de Pastoor Attendorenstraat. Eventueel helpt u uw 
kind met oversteken of u brengt uw kind naar de speelplaats achter de school. 

• Gelieve niet de Sportlaan in te rijden en te parkeren op de parkeerplaatsen in de 
Sportlaan. Dit zorgt voor extra verkeer en overlast voor aankomende en vertrekkende 
kinderen en ouders op de fiets of lopend.  

• U haalt uw kind op bij de wachtzones op de speelplaats achter de school. 
 
Met de fiets brengen en halen 

• Kinderen die met de fiets komen, weten waar ze hun fiets moeten neerzetten.  

• Ouders gebruiken de oprit naar de sporthal en ze wachten op de speelplaats.  

• A.u.b. niet vóór de poortjes van de speelplaats gaan staan. Op die manier kan iedereen 
via de poortjes de speelplaats verlaten.  

• We leren kinderen niet te fietsen op de speelplaats. We verwachten dat ouders het 
goede voorbeeld geven. 

 
Overig 

• Leerkrachten van de groepen 1 en 2 brengen de kinderen op de speelplaats en kijken 
even of de kinderen hun ouders kunnen vinden. 

• Oudere kinderen komen zelf naar buiten. Ze gaan zelf hun ouders opzoeken of gaan 
zelf naar huis.  

• Geeft u deze informatie a.u.b. ook door aan opa’s en oma’s en anderen die uw kind 
komen brengen of halen.  

• Ouders van de kinderen van de groepen 4 (die in de units zitten) kunnen indien 
gewenst ook aan de voorkant van de school gaan staan.   

 

1.4.3 Verjaardagen en traktaties 
Een verjaardag is voor een kind echt af, als die ook in het KC wordt gevierd. Dat doen we 
dan ook. Kinderen willen daarbij graag trakteren. Wilt u de traktatie a.u.b. beperken tot een 
kleinigheidje, liever geen snoep. In veel snoepgoed, frisdranken en ijs zitten geur-, kleur-, 
smaak- en andere stoffen, die vaak erg slecht zijn. Gelukkig gaan steeds meer mensen 
bewuster hiermee om. Trakteren is niet; proberen om het meeste, mooiste, lekkerste, 
origineelste en/of duurste uit te delen. Voor leuke ideeën over een gezonde traktatie staat 
een voorbeeldmap bij de conciërge. Loopt u gerust eens binnen om deze te bekijken.  

1.4.4 Gevonden voorwerpen 
Gevonden voorwerpen worden centraal verzameld. Bij de conciërge staat hiervoor een 
doos. Wij bewaren de gevonden voorwerpen twee weken. Ouders en kinderen kunnen 
spullen ophalen die gevonden zijn. Wat overblijft wordt gebruikt of verwijderd. 
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1.4.5 Mobieltjes 
De kinderen mogen in het KC geen mobiele telefoons gebruiken. Dit is vooral bedoeld om 
ongewenst gedrag hiermee (b.v. foto’s maken) te voorkomen. Kinderen mogen altijd met 
de normale telefoon bellen als dat nodig en/of gewenst is.  
 
In uitzonderingsgevallen vinden ouders het nodig om hun kind een mobieltje mee te geven 
voor onderweg of omdat ze na schooltijd ergens heen moeten. Dan geldt de volgende 
gedragsregel: “Kinderen geven hun mobieltje direct bij het binnenkomen aan de leerkracht 
of pedagogisch medewerker in bewaring. Na schooltijd of BSO vragen ze het terug.” 
”Wanneer kinderen doelbewust hun mobieltje wel meebrengen, maar niet afgeven, dan 
heeft het KC de gedragsregel dat het mobieltje enige dagen op de Samenstroom blijft.” Dus: 
De medewerkers zullen de kinderen altijd helpen, maar…..geen mobieltje. 
 
1.4.6 Beleid m.b.t. sponsoring 
De Samenstroom staat sponsoring toe onder bepaalde voorwaarden : 

- Het moet organisatorisch mogelijk zijn. Tot sponsoring van nieuwe projecten kan alleen 
worden overgegaan in overleg met bestuur, directie en medezeggenschapsraad. 

- De continuïteit van gesponsorde projecten moet gewaarborgd zijn. 
- Er mogen geen verplichtingen ontstaan waaraan het KC niet kan of wil voldoen. 
- Er mag passieve, onopvallende reclame tegenover staan, b.v. in de vorm van een 

advertentie. 
- Er mag geen reclame worden gemaakt voor zaken die de geestelijke en / of lichamelijke 

gezondheid schaden. 
Sponsors kunnen worden gezocht voor: inrichting van het gebouw en de omgeving, 
medefinanciering van drukwerk, buitenschoolse activiteiten, aanschaffen van extra 
materialen en voor activiteiten voor een goed doel.  

     1.4.7 Privacy beleid en data lekken 
Op KC de Samenstroom gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is 

vastgelegd in het privacyreglement van de organisatie stichting GOO, waar ons KC deel van 

uitmaakt. 

• De gegevens die over kinderen/leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij 

maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en 

begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het 

privacyreglement kunt u precies lezen wat voor ons KC de doelen zijn voor de 

registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders 

(zoals bij de inschrijving voor opvang en/of school). Daarnaast registreren 

pedagogische medewerkers, leraren en ondersteunend personeel van onze school 

gegevens over onze kinderen/leerlingen, bijvoorbeeld ontwikkelingen, cijfers en 

vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat 

nodig voor de juiste begeleiding van een kind/leerling, zoals medische gegevens 

(denk aan dyslexie of ADHD).  

• De kindgegevens worden opgeslagen in (digitale) administratiesystemen als ESIS of 

KOCON. De ontwikkelingen/vorderingen van de kinderen worden vastgelegd in het 

KIJK observatie -en registratiesysteem en het leerlingvolgsysteem LVS-CITO. Deze 

programma’s zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers 

van ons KC.  
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• Omdat KC de Samenstroom onderdeel uitmaakt van stichting GOO, worden daar ook 

(een beperkt aantal) persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de 

gemeenschappelijke administratie. 

• Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor 

is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te 

kunnen identificeren als die inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke 

afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de 

leerling gegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat 

misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen.  

 

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Hen wordt 

ook toestemming gevraagd voor de verwerking van de persoonsgegevens van hun kinderen. 

Dit doen wij door middel van het AVG-formulier (algemene verordening 

gegevensbescherming) via het ouderportaal waar we ouders tijdens de intake- en/of 

kennismakingsgesprekken op wijzen. Eenmaal gegeven toestemming kan te allen tijde 

worden ingetrokken. Als gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. 

Wijzigingen dienen door ouders doorgegeven te worden. Als de gegevens die zijn 

opgeslagen niet meer toereikend zijn voor het doel om deze gegevens te 

verwerken(bewaren), zullen deze gegevens worden verwijderd.  

 

In het privacyreglement van de stichting GOO staat uitgebreid beschreven hoe we op onze 

kindcentra omgaan met kindgegevens, en wat de rechten zijn van ouders en kinderen. Dit 

reglement is met instemming van de GMR vastgesteld.  

U kunt hiervoor de website van de stichting GOO raadplegen: www.stichtinggoo.nl   

 
Meldpunt datalekken  
 
Per 1 januari 2016 is de nieuwe wetgeving bescherming persoonsgegevens van kracht 
gegaan met: meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat (school) organisaties 
direct melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig data 
lek hebben.  
Bij een data lek gaat het om toegang of vernietiging, wijziging of vrijkomen van 
persoonsgegevens bij de (school) organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze 
organisatie. Bij een data lek zijn de persoonsgegevens blootgesteld aan verlies of 
onrechtmatige verwerking, dus aan datgene waartegen de beveiligingsmaatregelen 
bescherming moet bieden.  
Bij Stichting GOO is hiervoor een procedure melding en afhandeling datalek opgesteld.  
Deze procedure is met instemming van de GMR vastgesteld. U kunt hiervoor de website van 
de Stichting GOO raadplegen: www.stichtinggoo.nl  
 
 
 

http://www.stichtinggoo.nl/
http://www.stichtinggoo.nl/


 20 

 
 
 

1.4.8 Internet protocol 
 

Je mag alleen internetten als je daarvoor toestemming krijgt van de leerkracht of 
pedagogisch medewerker.  
Daarbij gelden de volgende afspraken:  

• Geef nooit persoonlijke informatie door op Internet zoals: je achternaam, adres en 
telefoonnummer. Doe dit ook niet met het (werk)adres van je ouders of van school 
zonder toestemming van je leerkracht/pedagogisch medewerker. 
Je spreekt dus ook nooit met iemand af die je “online” op Internet hebt.  
 

• Verstuur nooit een foto of iets anders van jezelf per e-mail zonder toestemming.  
 

• Bij gebruik van een zoekmachine gebruik je normale woorden (zoektermen).  
Je zoekt geen woorden die te maken hebben met grof woordgebruik, seks, geweld 
of discriminatie. Bij twijfel overleg je met je leerkracht/ pedagogisch medewerker. 
 

• Kom je per ongeluk op een “foute” site of ergens waar je je onprettig bij voelt, zeg 
het gewoon tegen je leerkracht/ pedagogisch medewerker. Dit kan gebeuren.  
 

Wij gaan op een positieve manier om met Internet en e-mail. Wij gebruiken het dus 
niet om anderen te pesten.  

• Op vragen om te “downloaden” is het antwoord altijd nee, ook bij muziek of 
plaatjes. Je mag dus geen bestanden downloaden. Als je twijfelt overleg je met je 
leerkracht/ pedagogisch medewerker.  

• Op school bekijken wij geen filmpjes op internet zonder toestemming van de 
leerkracht/ pedagogisch medewerker. 

• Chatten is op school altijd verboden. We gebruiken mailprogramma’s op de goede 
manier. 

• Je hebt respect voor iemands privacy. Je hebt dus niets te zoeken in bestanden of 
gegevens die niet van jou zijn.  

 
De Samenstroom registreert alle sites die geopend worden. 
Doelbewust verkeerd gebruik van de computer heeft tot gevolg, dat: 

• Je een maand lang geen gebruik meer mag maken van een computer.  
• Jouw e-mailadres en gebruikersnaam verwijderd zullen worden.  
• Je ouders zullen hierover worden ingelicht.  
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2 Kinderopvang 

2.1 Dagopvang, peuterwerk en 
buitenschoolse opvang 

2.1.1 Horizontale groepen 
Binnen KC De Samenstroom wordt gewerkt met horizontale kinderopvanggroepen. Dit wil 
zeggen dat kinderen met leeftijdsgenootjes in een groep zitten. De dagopvang heeft 2 
groepen; een groep voor kinderen van 0-2 jaar en een groep voor kinderen van 2-4 jaar. 
Peuterwerk heeft groepen waar kinderen van 2 tot 4 jaar komen. De BSO heeft 3 groepen; 
een groep voor kinderen van 4-6 jaar, een groep voor kinderen van 5-8 jaar en een groep 
voor kinderen van 7-12 jaar. Voordelen van horizontale groepen zijn o.a. dat er meer rust 
en regelmaat geboden kan worden, de hygiëne en veiligheid makkelijker te garanderen is, 
kinderen meer vriendjes hebben in dezelfde leeftijd en daardoor meer kunnen spelen op 
hun eigen niveau, de pedagogisch medewerkers beter kunnen inspelen op het 
ontwikkelingsniveau van de kinderen en dat zij zich kunnen specialiseren in de bijzondere 
kenmerken en behoeften van de specifieke leeftijdscategorie. 
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2.1.2 Pedagogische hoofddoelen 
Goede kinderopvang levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen en 
daarmee aan die van de maatschappij. Voor het bieden van verantwoorde kinderopvang 
dragen de pedagogisch medewerkers dagelijks zorg voor het realiseren van de volgende 
pedagogische hoofddoelen: 
 
Het bieden van fysieke en emotionele veiligheid 

o Het bevorderen van de persoonlijke competenties 
o Het bevorderen van de sociale competenties 
o Het overdragen van algemeen aanvaarde waarden en normen 
o Samenwerken met ouders 

 
Dit doen zij door op een sensitieve en responsieve manier met kinderen om te gaan, respect 
te tonen voor de autonomie van kinderen, grenzen te stellen en structuur te bieden voor 
het gedrag van kinderen. Daarnaast dagen de pedagogisch medewerkers kinderen 
spelenderwijs uit in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, cognitieve 
vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat te 
stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving. Door kinderen 
te begeleiden in hun interacties en hen spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden bij te 
brengen stellen zij kinderen tevens in staat steeds zelfstandiger relaties met anderen op te 
bouwen en onderhouden. Bovendien stimuleren pedagogisch medewerkers de kinderen om 
op een open manier kennis te maken met de algemeen aanvaarde waarden en normen in 
de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met anderen en een actieve 
participatie in de maatschappij.  
Pedagogisch medewerkers kunnen dit alleen goed doen als er sprake is van een goed 
contact en een goede samenwerking met ouders. Bij het brengen en halen van kinderen 
zorgen zij daarom voor tijd om in gesprek te gaan met ouders.  
Naast deze informele oudercontact momenten organiseren zij ook formele 
contactmomenten, zoals het jaarlijkse oudergesprek waarin tenminste de ontwikkeling en 
het welbevinden van een kind besproken worden.  
 

2.2 Praktische zaken kinderopvang 

2.2.1 Openingstijden en bereikbaarheid 
 
Dagopvang 
Dagopvang wordt aangeboden gedurende het hele jaar van maandag tot en met vrijdag 
met uitzondering van de nationale feestdagen. De standaardopeningstijd voor een hele dag 
dagopvang is van 7.30 – 18.30 uur. Verlengde opvang is mogelijk vanaf 7.00 uur. Naast 
verlengde opvang is het ook mogelijk om een halve dag opvang af te nemen van 7.30 – 
13.00 uur of van 13.00 – 18.30 uur. 
 
Dagopvang groep 1 is bereikbaar via het telefoonnummer 088-0088 558 of het e-mailadres 
kdv1.samenstroom@stichtinggoo.nl. 
 
Dagopvang groep 2 is bereikbaar via het telefoonnummer 088-0088 557 of het e-mailadres 
kdv2.samenstroom@stichtinggoo.nl    
 
 

mailto:kdv1.samenstroom@stichtinggoo.nl
mailto:kdv2.samenstroom@stichtinggoo.nl
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Peuterwerk 
Peuterwerk wordt enkel aangeboden in schoolweken en is gesloten tijdens de 
schoolvakanties. De standaardopeningstijden van peuterwerk zijn van 8.30 uur tot 12.30 
uur van maandag t/m vrijdag. 
 
Peuterwerk is bereikbaar via het telefoonnummer 088-0088 584 of het e-mailadres: 
peuterwerk.samenstroom@stichtinggoo.nl    
 
Buitenschoolse opvang 
Voorschoolse opvang is mogelijk tijdens de reguliere schoolweken van maandag tot en met 
vrijdag van 7.30 uur tot 8.30 uur. Verlengde opvang is mogelijk vanaf 7.00 uur. 
Naschoolse opvang is mogelijk tijdens schoolweken op maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag. Op woensdag wordt naschoolse opvang geboden op locatie ’t Einder. Op vrijdag 
voegen de 3 BSO groepen samen en sluiten er mogelijk kinderen van locatie ’t Einder aan bij 
de BSO van KC De Samenstroom. Voor naschoolse opvang is de BSO geopend van 14.45 uur 
tot 18.30 uur.  
Tijdens schoolvrije dagen en op dagen tijdens de schoolvakanties is de BSO open van 7.30 
uur tot 18.30 uur. Dan is verlengde opvang mogelijk vanaf 7.00 uur of afname van een halve 
dag opvang van 7.30 uur tot 13.00 uur of van 13.00 uur tot 18.30 uur. 
 
BSO Groep 1 en Groep 2 zijn bereikbaar via het telefoonnummer 088-0088 584. BSO Groep 
3 is telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer 06-10483239.  
Daarnaast zijn alle BSO groepen bereikbaar via het e-mailadres 
bso.samenstroom@stichtinggoo.nl  
 

    2.2.2 Extra informatie en aanmelden  
Voor uitgebreide informatie over de dagopvang, peuterwerk of BSO verwijzen wij naar het 
algemeen pedagogisch beleid van Stichting GOO dat te downloaden is op de website van 
Stichting GOO en naar het pedagogisch werkplan dat ingezien kan worden binnen ons KC of 
waar desgewenst een exemplaar kan worden aangevraagd. Wil je zelf eens een kijken hoe 
kinderopvang er uitziet binnen ons KC? Dan ben je van harte welkom. Vraag een rondleiding 
aan via de website van Stichting GOO of kom naar de jaarlijkse info- c.q. inloopavond (zie de 
jaarkalender 2020-2021 voor de datum). Contact opnemen met KC de Samenstroom voor 
meer informatie en direct inschrijven voor kinderopvang kan natuurlijk ook. Inschrijven kan 
via het inschrijfformulier dat op de website van Stichting GOO te downloaden is of te 
verkrijgen via ons KC.  
 

 

mailto:peuterwerk.samenstroom@stichtinggoo.nl
mailto:bso.samenstroom@stichtinggoo.nl
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3. Onderwijs  
 

3.1 Identiteit  

De Samenstroom is een interconfessionele school. Deze waarden komen voor een groot 
deel overeen met algemeen aanvaarde, sociale, maatschappelijke waarden en normen. De 
leden van het team stellen zich als doel om die waarden en normen voor te leven en over te 
dragen aan de kinderen die de school bezoeken. Er is aandacht voor christelijke feesten, 
o.a. Kerst en Pasen. De school vindt het belangrijk om met respect om te gaan met de 
mensen die een ander of geen geloof hebben. Ook daaraan besteden wij aandacht binnen 
ons onderwijsprogramma.  
 

3.2 Waar staat de school voor? 

Uitgangspunten; 
▪ De school biedt onderwijs aan dat voldoet aan de kerndoelen. 
▪ De school werkt aan goede leerprestaties, streefdoel blijft boven het landelijk 

gemiddelde te scoren. 
▪ De school vindt het belangrijk dat kinderen ontdekken waar ze goed in zijn en wil 

kinderen mogelijkheden bieden om de sterke kanten verder te ontwikkelen. 
▪ De school wil kinderen kansen bieden, ook als extra ondersteuning nodig is.  
▪ Ouders en de school zijn samen verantwoordelijk voor een goede ontwikkeling van 

het kind.  
▪ De school communiceert open en eerlijk met kinderen en ouders en verwacht van 

hen dezelfde houding. 
De missie, visie en kernwaarden van ket KC kunt u vinden in hoofdstuk 1.1.2.. 
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3.3 De school als organisatie 

3.3.1 Aantal leerlingen 
Leerlingen op 1 oktober : 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  

307 316 340 345 399 413 437 455 467 482 479 

3.3.2 Veranderingen in de schoolpopulatie 
Sinds het ontstaan van de wijk Doonheide heeft de school een verandering van 
schoolpopulatie doorgemaakt. Door de fusie tussen Michaëlschool en Ds. Swildensschool 
én door verhuizingen naar de wijk rondom de school zien we meer nieuwe leerlingen met 
een buitenlandse achtergrond. Een aantal van deze leerlingen heeft moeite met de 
Nederlandse taal. De school biedt NT2 onderwijs aan, verzorgd door Marianne Nijkamp, 
gedurende twee dagdelen per week wat gesubsidieerd wordt door de gemeente Gemert-
Bakel. 
Ook meer leerlingen van ouders dan voorheen met een MBO achtergrond bezoeken het KC.  

3.3.3 De samenstelling van het team 
Een aantal teamleden werken parttime. Daardoor is het niet altijd mogelijk om één groep te 
koppelen aan één leerkracht. In diverse groepen werken twee leerkrachten. Onze school wil 
steeds de verdeling van de leerkrachten over de groepen zo maken dat de kinderen 
structureel niet met meer dan twee leerkrachten te maken hebben in hun groep. In de 
organisatie van de school zijn maatregelen genomen die ervoor zorgen dat duo partners 
steeds goed op de hoogte zijn van het lesprogramma en de ontwikkelingen van kinderen. 
Op die manier is een vlotte gang van zaken in de groep gewaarborgd. 
 

Teamleden op peildatum 1 oktober 2019  
 

Aantal teamleden 

w.t.f. < 0,4 0,4-0,6 0,6-0,8 > 0,8 

Teamleiders(s)   1 1 

Coördinatoren     2 

Groepsleerkrachten  0 8 6   10 

Interne begeleiders  1 1  

Lerarenondersteuner   1  

Onderwijsassistent   1  

Conciërge 1 1   

Huishoudelijke hulp  2   

Administratie en ICT 1    

In het jaarboekje met de jaarkalender vindt u de namen en de taken van de teamleden. 

3.3.4 De groepsverdeling en passend onderwijs 
De school werkt in de bijna alle groepen met een homogene groep. Komend schooljaar is er 
1  combinatiegroep, namelijk groep 6/7. De school biedt passend onderwijs aan in de 
verschillende groepen. Dat doet de school door te kijken wat de kinderen pedagogisch en 
didactisch gezien nodig hebben. Eén groep kinderen die behoefte heeft aan extra instructie 
en een beperking van de lesstof, één groep kinderen die het gewone programma van de 
groep aan kan en één groep kinderen die behoefte heeft aan verbreding en verrijking.  
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3.3.5 Zelfstandig werken 
De school vindt het van belang om kinderen tot zelfstandigheid op te voeden.   
In de kleutergroepen krijgen de kinderen hun eerste zelfstandige taken in de weektaak. Die 
weektaak wordt geleidelijk uitgebreid. Dat biedt naast het vergroten van de zelfstandigheid 
nog vele andere mogelijkheden. 
▪ Kinderen krijgen de verantwoordelijkheid voor hun leren. Ze leren keuzes maken en 

ervaren de consequenties van die keuzes. 
▪ Het zelfstandig werken biedt veel mogelijkheden om het onderwijs meer aan te passen 

aan de kinderen.  
▪ Sommige kinderen hebben extra hulp nodig bij het zelfstandig leren werken. We zorgen 

ervoor dat kinderen die hulp krijgen. 
▪ De chromebooks helpen bij het aanbieden van onderwijs op maat. De leerkracht kan, 

als de kinderen zelfstandig werken, instructie geven aan een groepje of individuele 
kinderen. 

▪ Leerkrachten geven kinderen niet allemaal dezelfde taken. Sterkere leerlingen krijgen 
grotere taken of taken die voor hen meer uitdaging bieden. Kinderen die een bepaald 
onderdeel extra moeten oefenen krijgen daarvoor aanvullende taken. 

3.3.6 Indeling in groepen 
De kinderen van de 3 groepen 1 zitten in groepen waar de kinderen die in de loop van het 
schooljaar 4 jaar worden gaan instromen. In principe komt er komend schooljaar geen 
instroomgroep. Dit zou alleen kunnen plaatsvinden als door late aanmeldingen het 
leerlingenaantal in de 3 groepen boven de 30 leerlingen zou gaan uitkomen.                          
Elk jaar opnieuw onderzoekt de school nauwkeurig welke groepen geformeerd kunnen 
worden. De school zorgt voor voldoende uren voor de schoolleiding en interne begeleiding. 
Bij het verdelen van de kinderen over de groepen let de school op de verdeling van jongens 
en meisjes, het gedrag van kinderen en kinderen met een individueel programma. Zo zijn er 
in alle groepen goede ontwikkelkansen voor kinderen en mogelijkheden om relaties met 
andere kinderen aan te gaan. 
 

3.4 Het leerstofaanbod 

3.4.1 Het jonge kind  
Spelen is de meest natuurlijke bezigheid van jonge kinderen en van spelen leren ze op de 
meest efficiënte wijze; ze leren over zichzelf, over anderen en over de wereld om hen heen. 
Spelen is het bewegen en het ervaren middels je zintuigen. Dit wordt de sensomotorische 
ontwikkeling genoemd. Bewegen en ervaren zijn de grondleggers van de hele ontwikkeling. 
Hierdoor worden er verbindingen gelegd in de hersenen waardoor het kind leert. Deze 
ontwikkeling zorgt voor de rijping van de hersenen.  
Kinderen hebben vanaf de geboorte tijd en ruimte nodig om zich te ontwikkelen en 
verbindingen te leggen /te rijpen in de hersenen. Ontwikkelingsgebieden van het jonge kind 
zijn te onderscheiden, maar in spel vallen alle ontwikkelingsbieden samen. Een kind 
ontwikkelt zich als geheel, als totaliteit. 
Om grip te krijgen op de omgeving hebben jonge kinderen een natuurlijke drang om de 
wereld om hen heen te leren kennen door experimenteren en onderzoeken.  

    Het proces van spelen leidt uiteindelijk tot een leeractiviteit en naar een precieze   
    constructie maken.  
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De inrichting van het lokaal, de speelplaats, de activiteiten en de  
materiaalkeuze waarmee zij spelen zijn voorwaarden om tot ontdekking te komen en          
verwonderd te raken. Het proces met daarbij de betrokkenheid van het kind is meer van  
belang dan het uiteindelijke product.  
Kinderen hebben daarbij andere kinderen en volwassenen (ouder, pedagogische medewerker 
en leerkracht) nodig. De pedagogische medewerker en/of de leerkracht hebben diverse rollen 
om in te zetten zoals, vrij, begeleidend en geleid. Een samenwerking tussen de ouder en de 
medewerker van het KC is nodig in het belang van het kind.  
Dit alles is nodig om de basis te leggen voor de algehele ontwikkeling en het schoolse leren. 

 

3.4.2 Kennis en vaardigheden 
De school streeft ernaar de kinderen  
vaardigheden aan te leren in de 
kerndoelen. De school wil daarbij voor 
taal, lezen, rekenen en 
wereldoriëntatie minimaal het 
landelijk gemiddelde niveau halen. 
Wij vinden dat kinderen voor het 
vervolgonderwijs toegerust moeten 
zijn met een voldoende hoog kennis- 
en vaardigheidsniveau. 

3.4.2.1 IPC (International Primary 
Curriculum) 
De herijkte visie heeft ervoor gezorgd 
dat we op zoek zijn gegaan naar 
programma’s die mede die visie kunnen bewerkstelligen. Daarbij zijn we uitgekomen bij IPC 
(International Primary Curriculum). 
IPC is een thematisch curriculum voor groepen 3 t/m 8. Voor de groepen 1/2 is er het 
programma-aanbod Early Years, een onderdeel van IPC voor de jongste kinderen. 

 
IPC is een werkwijze met een geïntegreerd aanbod van de vakken geschiedenis, 
aardrijkskunde, natuur en creatieve vakken. Aan de hand van thema’s die aansluiten bij de 
leef- en belevingswereld van kinderen, wordt doelgericht gewerkt. Het stimuleert kinderen 
om vaardigheden zoals b.v. samenwerken, plannen, informatieverwerking te ontwikkelen en 
deze in te zetten om nieuwe kennis en inzichten op te doen.  

 
IPC werkt niet met methodeboeken, maar door middel van units. Deze onderwerpen (er zijn 
er meer dan negentig waaruit je kunt kiezen) komen gedurende een aantal weken in alle zaak- 
en creatieve vakken terug. Elke IPC-unit heeft elke keer dezelfde structuur met een startpunt, 
kennisoogst, thema-uitleg, onderzoeks-en verwerkingsactiviteiten en een afsluiting. Een 
leerwand maakt ook onderdeel uit van het proces. Op zo’n wand wordt voor kinderen én 
ouders visueel gemaakt waar aan gewerkt wordt en is. 

 
IPC wordt vooral op middagen ingezet. De thema’s voor komend schooljaar worden op het 
einde van het schooljaar bepaald, zodat er een jaarplanning voorhanden is voor schooljaar 
2019-2020. Het team heeft het afgelopen schooljaar een drietal vervolgtrainingen gevolgd om 
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IPC goed te kunnen inzetten school breed. Komend schooljaar volgt er nog een 
vervolgtraining.  

 

 3.4.3 Overzicht van de gebruikte methodes  
De school gebruikt nieuwe onderwijsmethoden. Bij de keuze daarvan zijn mogelijkheden voor 
zelfstandig werken en voor differentiatie bepalend. 

 

  0-1 2 3 4 5 6 7 8 

Sociaal-emotionele 
ontwikkeling 

Do Good  
Feel Good 

x x x x x x x x 

Godsdienstige vorming Bijbelverhalen 
bij Leefstijl 

x x x x x x x x 

Taal Kleuterplein 2  x x       
 Staal     x x x x x 

Aanvankelijk lezen Veilig Leren  
Lezen Kim versie 

  x      

Begrijpend / studerend lezen Nieuwsbegrip    x x x x x 

Voortgezet technisch lezen Estafette    x x x x x 

Schrijven Pennenstreken x x x x x x   

Rekenen Bronnenboeken x x       
 Pluspunt versie 4  

Kien 
 
 

 x x x x x x 

IPC  x x x x x x x x 

Engels  Groove me   x x x x x x 

Verkeer Klaarover     x x x  

Bewegingsonderwijs Bronnenboeken x x x x x x x x 

Muziek 123Zing x x x x x x x x 

Handvaardigheid/  
tekenen 

Aanbod 
kunstlokaal 

x x x x x x x x 

 

3.4.4 Lezen  
Lezen is belangrijk. Kinderen die vlot en goed kunnen lezen hebben doorgaans een voorsprong 
op school. U kunt hier als ouders een grote rol in spelen. Uit onderzoek blijkt dat kleuters die 
van kleins af aan met boeken in contact komen, makkelijker zelf leren lezen. En natuurlijk is 
(samen) boeken lezen goed voor de ontwikkeling van taal en concentratie. Omdat de school 
lezen thuis en op school erg belangrijk vindt, heeft de school in het schooljaar 2010-2011 in 
samenwerking met bibliotheek De Lage Beemden een eigen schoolbibliotheek ingericht: 
“BieB4you”. Kinderen van school lenen boeken uit de eigen bibliotheek en gebruiken die op 
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school. Het KC doet mee aan het leesbevorderingsprogramma "Lezen a la Carte" dat door de 
bibliotheek wordt aangeboden. In elke groep wordt hierbij op een andere manier extra 
aandacht geschonken aan boeken en lezen. 

 

3.4.5 Woordenschat 
Om te kunnen lezen en om teksten te kunnen begrijpen moeten de kinderen een aantal 
woorden kennen. Daarom werkt de school aan het uitbreiden van de woordenschat in alle 
groepen. Bij de kleuters gebeurt dat door middel van spelletjes, voorlezen, vertellen, 
woordweb maken en door de kinderen te laten praten.  
Ook in de hogere groepen werkt de school aan het vergroten van de actieve en passieve 
woordenschat. Vooral bij de vakken taal/lezen en wereldoriëntatie.  

3.4.6 Rekenen 
Vanaf augustus 2020 gaan we starten met de nieuwe rekenmethode “Pluspunt versie 4”. Voor 
de betere rekenaars gebruiken we daarnaast Kien, Plustaak rekenen, Rekenpanda en 
Rekentijgers. Voor alle groepen zijn de leerlijnen voor rekenen goed in beeld gebracht en 
gebruikt onze school deze leerdoelen om ervoor te zorgen dat alle onderdelen voldoende aan 
bod komen. De doelen zijn opgenomen in een onderwijsplan rekenen wat twee keer per jaar 
met het team in een schoolbespreking wordt besproken. Er zijn veel materialen aangeschaft 
om goed te kunnen werken aan beginnende gecijferdheid.  

3.4.7 Verkeersonderwijs 
In de meeste groepen wordt aandacht besteed aan het bevorderen van veilig gedrag in het 
verkeer. Daarbij komen natuurlijk alle verkeersregels en borden aan de orde. De regels voor 
voetgangers en fietsers krijgen de meeste aandacht. In de maand april nemen de kinderen van 
groep 7 deel aan zowel het theoretisch als het praktisch verkeersexamen. In nauwe 
samenwerking met 3VO-Afdeling Gemert worden beide examens afgenomen. Voor het 
praktisch examen wordt met hulp van ouders en leden van 3VO binnen de kom van Gemert 
een fietsparcours uitgezet. Het fietsgedrag wordt op een aantal punten beoordeeld. Bij een 
voldoende aantal punten worden de kinderen beloond met een verkeersdiploma. 
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3.4.8 Cultuureducatie 
Cultuureducatie is één van de leergebieden van het primair onderwijs. Het is onontbeerlijk 
voor de ontwikkeling van kinderen om kennis te maken met cultuuruitingen, actuele en 
historische, vertrouwde en minder vertrouwde situaties. Op de Samenstroom zijn we op 
verschillende gebieden en op verschillende momenten bezig met cultuur. Erfgoed komt met 
name aan bod in thematische projecten zoals Jet en Jan, Tweede Wereldoorlog, Hollandse 
Meesters. Daarnaast hebben we een traject afgerond om de beeldende vakken goed op de 
kaart te krijgen. Dat betekent dat we voor tekenen en handvaardigheid lessen hebben 
gemaakt om in iedere jaargroep goede beeldende lessen krijgt die makkelijk aan te passen 
zijn.  
Er is steeds meer aandacht voor media educatie. Het maken van foto’s en filmpjes wordt 
ook regelmatig toegepast bij bijvoorbeeld projecten als de eindmusical. Natuurlijk zijn er 
ook expressieactiviteiten in het kader van de taallessen en de lessen in wereldoriëntatie. Via 
samenwerking met De Eendracht en de andere scholen in Gemert worden de kinderen in 
contact gebracht met de verschillende kunst disciplines drama, dans, beeldende kunst, 
muziek, literatuur en film / fotografie. De werkgroep Kunstbalie is hiervoor in het leven 
geroepen. Zij maken een programma waarbij alle groepen 1 of 2 keer per jaar in aanraking 
komen met kunst. 
Komend schooljaar gaan we in alle groepen starten met de digitale muziek methode “123 
zing”. Er zal ook instrumentarium aangeschaft worden ter ondersteuning bij de lessen van 
de methode. 

 

3.4.9 Sociaal-emotionele ontwikkeling 
Het merendeel van de mensen weet zich aangesproken door een aantal waarden en 
normen zoals : 
▪ persoonlijke integriteit 
▪ met anderen begaan zijn 
▪ dienstvaardigheid 
▪ verantwoordelijkheid 

▪ eerlijkheid 
▪ respect voor de waardigheid van alle 

mensen 

 
Op basis van waarden en normen werken we aan de vorming van sociaal-emotionele 
vaardigheden zoals inlevend vermogen, zelfrespect, zorg voor anderen, betrouwbaarheid, 
uitgestelde behoeftebevrediging e.d. Vanzelfsprekend wordt hierbij rekening gehouden met 
de leeftijd van de leerlingen. Leerkrachten besteden aandacht aan het creëren van een 
positieve sfeer binnen de eigen groep en binnen de school. Alle leerkrachten spannen zich 
in om een sfeer van geborgenheid te scheppen, waarbinnen elk kind zich geaccepteerd 
voelt.  
 
Binnen het KC werken we aan de 6 KC regels die we d.m.v. “Do Good Feel Good” 
activiteiten een boost geven in alle groepen. Ook ouders worden hier nadrukkelijk bij 
betrokken. (zie hoofdstuk 1, paragraaf 1.3.1.) 



 31 

3.4.10 Huiswerk 
In de hoogste groepen wordt aandacht besteed aan het maken van huiswerk. In groep 4, 5 
en 6 wordt daar een voorzichtig begin mee gemaakt en dat wordt in de groepen 7 en 8 
verder uitgebouwd. Ook spreekbeurten, boekenbeurten en het voorbereiden van toetsen 
horen bij het huiswerk.  
De belangrijkste aspecten van het maken van huiswerk vindt de school:  

- Het bevorderen van zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel. 
- Het verlengen van onderwijstijd. 
- Het vergroten van vaardigheden. 
- De voorbereiding op huiswerk in het voortgezet onderwijs. 
Leren van het gebruiken van een agenda en het leren maken van een eigen planning. 
Het huiswerk is niet altijd voor alle kinderen gelijk. De leerkracht houdt rekening met de 
vorderingen van de leerlingen. Soms krijgt een leerling in overleg met de ouders extra taken 
mee naar huis. U kunt uw kind helpen met het huiswerk. Die hulp bestaat vooral uit het 
kind stimuleren en motiveren, een plaatsje geven om rustig huiswerk te maken en om te 
controleren. Hulp kan ook bestaan uit overhoren. De leerling moet het huiswerk natuurlijk 
wel zelf maken. Als u problemen constateert (te veel tijd nodig hebben, taken te 
moeilijk/makkelijk), neem dan contact op met de groepsleerkracht. 

3.4.11 Leren leren 
In de groepen 7 en 8 wordt aandacht besteed aan het project “Leren Leren”. Hierbij is het 
ontdekken van de eigen leerstijl, aanpak van leren en het plannen van huiswerk en toetsen 
onder andere erg belangrijk. Het maken van toetsen is voor sommige kinderen niet altijd 
fijn en geeft stress. Een oorzaak kan zijn dat kinderen nog niet weten hoe ze het leren 
effectief kunnen aanpakken. 
Bij het proces van het “leren leren” vinden we het als school belangrijk dat ouders nauw 
betrokken zijn. Het leren van proefwerken gebeurt namelijk grotendeels thuis. 
Het belangrijkste doel is om de kinderen nog beter voor te bereiden op de Middelbare 
school. Dit doen we met name door te kijken naar het proces van het leren, dus de manier 
waarop geleerd wordt en wat wellicht anders kan. Dit zal een positieve bijdrage leveren aan 
de resultaten van het kind. 
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3.4.12 Actief burgerschap 
Werken aan actief burgerschap komt in het KC met name tot uitdrukking in activiteiten 
binnen en buiten de school waarbij ervaringen worden opgedaan met het dragen van 
verantwoordelijkheid.    
 
Inventarisatie van de verschillende activiteiten binnen het KC: 

• Leerlingen leren de hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en 
de rol van de burger: Blink Wereld 5-8. Aandacht voor Prinsjesdag, verkiezingen en 
excursies. 

• De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde 
waarden en normen: Afspraken en gewoonten liggen vast in de schoolregels en het 
antipestprotocol. 

• Leerlingenraad (zie paragraaf 3.4.13) 

• Schoolomgeving schoonhouden  

• De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse 
multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te 
gaan met verschillende opvattingen van mensen. 

• Er wordt respectvol omgegaan met kinderen met een andere cultuur, huidskleur, 
geloof en taal. 

• Acties/ ten bate van een goede doelen dichtbij en ver weg. Enkele voorbeelden zijn :  
een sponsorloop voor Stichting Leergeld, kerstmarkt t.b.v. onderzoek naar 
medicijnen tegen kanker enz…..  

• Project Kinderpostzegels 

• De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid 
van henzelf en anderen  

• Luizencontrole  

• Contacten GGD  

• Project GGD over roken, alcohol en drugs wordt behandeld in groep 7 en/of 8 

• Project rond het gebruik van social media. 
 

De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en 
als consument (zie verkeersonderwijs) 
 
De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu: 
  

• Klassenhulpjes 
• Oud papier 
• Bezoek natuurcentrum De Specht 
• In en om de school opruimen (project Klien It) 

 

3.4.13 Leerlingenraad 
Wat is er logischer dan degenen om wie het in ons onderwijs gaat, actief te betrekken en 
medezeggenschap te geven bij allerlei schoolse zaken. Daarom is er voor het KC  een 
leerlingenraad. Wat is een leerlingenraad? Een leerlingenraad is een groep van enthousiaste 
kinderen gekozen uit en door de leerlingen van het KC. Een groep die zich inzet voor een 
goede en prettige gang van zaken op de school. In ons geval gaat het om 9 kinderen, telkens 
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één leerling uit de jaargroepen 5 t/m 8. Het is belangrijk dat het KC luistert naar wat leeft 
onder de leerlingen. De leerlingenraad praat daarom regelmatig met één (of meer) 
vertegenwoordiger(s) van de school over onderwerpen die voor allen van belang zijn.  
 

3.5 Organisatie van het onderwijs 

3.5.1 Schooltijden  
De schooltijden zijn voor alle kinderen gelijk.  
 

groep maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Lesrooster      
1 t/m 8 8.30-14.45 uur 8.30-14.45 uur 8.30-12.30 

uur 
8.30-14.45 uur  8.30-12.30 

uur 

Lunchen      

1 en 2 12.30-12.45 uur 12.30-12.45 uur  12.30-12.45 uur  
3 en 4 11.45-12.00 uur 11.45-12.00 uur  11.45-12.00 uur  

5 t/m 8 12.15-12.30 uur 12.15-12.30 uur  12.15-12.30 uur  

Buiten 
spelen 

     

1 t/m 4 12.00-12.30 uur 12.00-12.30 uur  12.00-12.30 uur  

5 t/m 8 12.30-13.00 uur 12.30-13.00 uur  12.30-13.00 uur  

                                                                weektotaal 24,5 uur 

 
• Alle kinderen moeten op tijd op school zijn.  
• De kinderen gaan (met hun ouders) naar de speelplaats. Vanaf 8.20 uur mogen ze naar 

binnen. De ouders hebben even de gelegenheid om een boodschap aan de leerkracht 
door te geven en om hun kind op gang te helpen. Ouders die een boodschap aan de 
leerkracht willen doorgeven, zorgen ervoor dat ze dat vóór 8.30 uur gedaan hebben. 
Om 8.30 wil de leerkracht graag met de groep beginnen. 

• De kinderen mogen niet eerder dan 10 minuten voor schooltijd aanwezig zijn.  
• Bij regenweer mogen de kinderen eerder naar binnen. 
• Honden zien we liever niet op de speelplaats. In de drukte is een ongelukje zo gebeurd. 

Loslopende honden mogen helemaal niet op de speelplaats.  
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3.5.2 Afspraken continurooster: 
➢ Kinderen lunchen in de eigen klas onder begeleiding van de leerkracht.  

➢ Het eten is een niet les gebonden activiteit en duurt 15 minuten.  
➢ De kinderen brengen zelf het brood en drinken mee in broodtrommel + goed sluitende 

drinkbeker.  
➢ Er wordt verwacht dat het eten en drinken gezond is. Er mag geen snoep meegebracht 

worden. Wel belegde boterhammen, groente, fruit en peperkoek. 
➢ Alle afval en overgebleven eten en drinken gaat mee naar huis in het 

broodtrommeltje.  
➢ De tassen met eten worden aan de kapstok gehangen. 
➢ Voor het eten handen wassen eventueel met schoonmaakpompje zonder water. 
➢ Langzame eters in de onderbouw mogen even wat langer blijven zitten.  
➢ Netjes eten en blijven zitten tijdens het eten en drinken.  
➢ Netjes opruimen als je klaar bent met eten en drinken.  

➢ Gelijktijdig beginnen en zoveel mogelijk wachten totdat iedereen klaar is met eten. 

3.5.3 Aanmelden 
De school adviseert u om zich goed te oriënteren op de verschillende scholen in de 
omgeving en om een weloverwogen keuze voor een school te maken. Op aanvraag krijgen 
toekomstige ouders een kindcentrumgids, een kleuterboekje en een jaarboekje met 
jaarkalender. Ook kunnen ouders gebruik maken van de mogelijkheid om de school onder 
lestijd te bezoeken om zo een beeld te krijgen van een normale schooldag. Daarbij heeft u 
de gelegenheid om een directielid te spreken. U kunt hiervoor een afspraak maken. 
In februari worden ouders via een advertentie in het Gemerts Nieuwsblad opgeroepen om 
kinderen die in de loop van het komend schooljaar 4 jaar worden, aan te melden op de 
basisschool van hun keuze . Het is zeer wenselijk als de ouders kinderen die in de loop van 
het komend schooljaar vier jaar worden, aanmelden vóór 1 april. De school kan dan tijdig 
met voorbereidingen voor het komende schooljaar beginnen. Ouders kunnen altijd 
tussentijds kinderen aanmelden. Ze maken daarvoor een afspraak met een directielid van 
de school. De aanmelding vindt plaats door het invullen van het aanmeldingsformulier. 

    3.5.4 Aanname 
Doorgaans worden de leerlingen die zijn aangemeld ook aangenomen. De ouders krijgen 
allereerst een brief en worden daarna uitgenodigd voor een intakegesprek. Vervolgens 
wordt de nieuwe leerling ingedeeld in een groep. De ouders krijgen bericht over de indeling 
in de groep.  
Wanneer uit de antwoorden op de vragen op het aanmeldingsformulier blijkt dat een kind 
geestelijke of lichamelijke beperkingen heeft of op een bepaald gebied extra zorg nodig 
heeft, zal de school onderzoeken of de school voldoende mogelijkheden heeft om die zorg 
te bieden die de leerling nodig heeft. De interne begeleider zal dat onderzoek doen. 
Wanneer de beslissing over aanname is genomen, worden de ouders op de hoogte 
gebracht. In het beleidsplan “Aannamebeleid van kinderen met een handicap” van Stichting 
GOO is verdere informatie over dit onderwerp te vinden.    
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3.5.5 Aannamebeleid en groepsgrootte  
Het aannamebeleid en de groepsgrootte worden in samenspraak met de KCraad 
vastgesteld. Het maximum leerlingenaantal stellen wij voor de groepen 1 t/m 8 op 30. De 
directie heeft beleidsruimte om het aantal leerlingen per groep te vergroten of te 
verkleinen als dit om onderwijskundige, organisatorische of pedagogische redenen nodig is. 
In het aanname- en plaatsingsbeleid van leerlingen houdt de directie rekening met de 
fysieke ruimte op school, het maximum aantal leerlingen per groep, de maximale 
belastbaarheid van een groep (b.v. een groep waarin veel leerlingen extra zorg vragen) en 
het aantal leerkrachten dat beschikbaar is. In bijzondere gevallen kan de directie besluiten 
af te wijken van de hierboven genoemde aantallen.  

    3.5.6 Informatieavond nieuwe leerlingen 
Het KC nodigt ouders van nieuwe leerlingen uit voor een informatieavond op het KC. 
Ouders maken kennis met een aantal leerkrachten en de teamleiders van het KC. Zij krijgen 
daarbij informatie over de uitgangspunten en de dagelijkse onderwijspraktijk. Bovendien 
krijgen ze een rondleiding door het gebouw. Die informatieavond wordt steeds gepland in   
maart.  

3.5.7 Plaatsing in een groep, instroom en doorstroom.  
Nadat een kind is aangemeld en aangenomen, brengt de 
leerkracht van de groep de ouders op de hoogte van de 
plaatsing in de groep. Een kleuter die nog geen 4 jaar is 
mag komen kennismaken om alvast te wennen in de 
toekomstige groep. Kinderen mogen naar school op het 
moment dat ze 4 jaar worden. Dat moment is niet altijd 
een gunstig instroommoment. De leerkracht zal contact 
opnemen met de ouders. In overleg met de ouders 
wordt gekozen voor een instroomdag. Het zal doorgaans 
kort na de dag zijn dat een kind 4 jaar geworden is.  
Kleuters die 4 jaar worden voor 2 oktober, worden 
geplaatst in groep 1. Kleuters die 4 jaar worden na 1 
oktober zijn instromers. In de laatste vier schoolweken 
laat de school geen instromers meer toe. Meer 
informatie hierover kunt u vinden in ons “Beleid 
instroom en doorstroom groep 1-2 “(zie website).  

                                                                                                                                                                 
3.5.8 Leerplicht en verzuim 

Vanaf 5 jaar moet uw kind naar school. Is een hele schoolweek in het begin nog te 
vermoeiend voor uw kind? Dan mag u uw kind 5 uur per week thuishouden tot het 6 jaar 
wordt. Hiervoor heeft u geen toestemming nodig. U moet het wel melden bij de 
schooldirecteur of bij het schoolbestuur. Heeft uw kleuter meer rust nodig? Dan kunt u voor 
nog 5 extra uur vrijstelling aanvragen. U mag uw kind dan maximaal 10 uur per week 
thuishouden tot het 6 jaar wordt. Hiervoor moet u ook weer toestemming vragen aan de 
schooldirecteur. Deze vrijstelling is alleen bedoeld om overbelasting van uw kind te 
voorkomen. Kinderen van 6 jaar en ouder zijn volledig leerplichtig. Leerplichtige kinderen 
moeten naar school. Wanneer kinderen zonder toestemming van de directie niet op school 
zijn, noemen we dat ongeoorloofd verzuim. De school meldt ongeoorloofd verzuim aan de 
leerplichtambtenaar van de gemeente Gemert-Bakel. Ongeoorloofd verzuim is strafbaar. 
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Wanneer kinderen (vaker) ongeoorloofd verzuimen, kan de leerplichtambtenaar samen met 
de Officier van Justitie maatregelen nemen. 

3.5.9 Ziekte en verlof  
Wanneer uw kind ziek is of naar de dokter moet, meldt u dat vóór het begin van de school. 
Graag ziekmeldingen niet telefonisch, maar via het Ouderportaal doorgeven. Leerkrachten 
kunnen zelf in Ouderportaal zien of u kind is ziek gemeld. 
Wanneer u voor uw kinderen verlof nodig heeft, dient u contact op te nemen met een van 
de teamleiders. Verzoeken tot verlof moeten altijd schriftelijk worden ingediend en niet via 
Ouderportaal. Via de website van het KC kunt u een verlofaanvraag downloaden of u kunt 
een verlofformulier verkrijgen bij de administratie of teamleiders. Kinderen van 4 jaar zijn 
nog niet leerplichtig. U hoeft voor hen dus geen verlof te vragen, maar we stellen het wel 
zeer op prijs te weten waarom en wanneer uw kind niet op school is.  
  
Wel verlof mogelijk: 
In bepaalde gevallen is het mogelijk om verlof voor uw kind te krijgen. Soms kan een 
vervangende lestaak worden opgegeven. In de volgende gevallen krijgt uw kind doorgaans 
verlof: ziekte, plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging, verhuizing en 
kennismaking met nieuwe school, bijwonen van een huwelijk van familieleden, ernstige 
ziekte van familieleden, het overlijden van familieleden, bij ambts- of huwelijksjubilea van 
familieleden en om medische redenen. Soms zijn bijzondere gezinsomstandigheden een 
reden voor verlof.  
 
Geen verlof mogelijk: 
Verlof geven in verband met vervroegd op vakantie gaan of verlate terugkeer van vakantie 
is op grond van wettelijke regels niet mogelijk. Het geven van verlof voor uitstapjes en 
vakantie is alleen bij grote uitzondering mogelijk. Alleen in gevallen, waarin de specifieke 
aard van de werkzaamheden van één van de ouders het onmogelijk maakt om een 
gezamenlijke gezinsvakantie te plannen, dan kan eenmalig voor maximaal 10 schooldagen 
extra verlof worden verleend (niet in de eerste twee weken van het schooljaar).  

3.5.10 Schorsing en Verwijdering 
Het komt op de Samenstroom bijna nooit voor dat een leerling wordt geschorst. Dat zal 
alleen maar gebeuren na gesprekken met de leerling, de ouders, de groepsleerkracht en het 
bevoegd gezag. De ouders worden ook schriftelijk op de hoogte gebracht van de reden van 
de schorsing. Natuurlijk houdt de school zich aan de wettelijke regels die gelden voor 
schorsing van een leerling. Alleen in een zeer uitzonderlijk geval zal de school een leerling 
verwijderen. Daarbij houdt de school zich aan de regels gesteld in de Wet Primair 
Onderwijs. De beslissing over verwijdering wordt genomen door het bevoegd gezag. 
Voordat wordt besloten tot verwijdering van een leerling vindt verwijdering niet eerder 
plaats dan dat er een andere school is gevonden, die bereid is de leerling toe te laten. 
Indien aantoonbaar langer dan acht weken gezocht is naar een andere school die bereid is 
de leerling toe te laten, kan toch tot verwijdering worden overgegaan. 

3.5.11 Stagiaires  
Het behoort tot een van de taken van een leraar/lerares basisonderwijs, dat hij/zij  
beschikbaar is voor het vormen en begeleiden van aanstaande leraren. Het komt regelmatig 
voor dat een of meerdere studenten van de PABO voor een korte of langere periode een 
stage verzorgen in de groep van uw kind. Het rooster en het normale lesprogramma kunnen 
soms wijzigingen ondergaan. De eindverantwoordelijkheid binnen de groep is altijd in 
handen van de op dat moment aanwezige groepsleerkracht. De Samenstroom onderhoudt 
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goede contacten met de PABO in Helmond. Verschillende MBO-scholen  leiden op tot 
onderwijsassistent/pedagogisch medewerker. Ook van deze instituten zijn regelmatig 
stagiaires op school of bij peuterwerk en dagopvang. 

    3.5.12 Schoolkamp 
De leerlingen van groep 8 gaan op kamp naar Ameland. Dat is een besluit van het KC. 
We beseffen dat de gevraagde bijdrage van de ouders niet door iedereen zo maar betaald 
kan worden. Daarom hebben we een spaarregeling gemaakt, waarbij kinderen al kunnen 
beginnen met sparen in groep 7. Wanneer het betalen van de bijdrage desondanks 
problemen oplevert, kan het KC de weg wijzen naar een instantie die (een deel van) de 
kosten voor haar rekening neemt. In de gemeente Gemert-Bakel is dat de Stichting 
Leergeld. Het niet kunnen betalen van de bijdrage mag geen reden zijn om een kind niet 
mee te laten gaan. 
 

3.6 Ondersteuning en begeleiding 

KC de Samenstroom zorgt ervoor dat alle kinderen de begeleiding krijgen die ze nodig 
hebben. De groepsleerkrachten werken planmatig aan de doelen van de groep middels 
Opbrengst gericht passend onderwijs. Ze kunnen leerlingen individueel of in een klein 
groepje begeleiden en helpen. 

3.6.1 Beoordelen leervorderingen 
Naast het dagelijks volgen, onderzoekt de school de resultaten van de kinderen op 
verschillende manieren: 

• Via methode gebonden toetsen, om de vorderingen van ieder kind te volgen. De 
leerkracht kijkt de gemaakte toets na en zorgt voor administratie van relevante 
gegevens. 

• Via observaties in de groep tijdens de lessen en op de speelplaats. Dat doet de 
groepsleerkracht, soms met behulp van de interne begeleider. 

• Via de niet-methode gebonden toetsen en observatie-instrumenten. 
Dit zijn landelijke toetsen, waarmee we het resultaat van óns onderwijs vergelijken 
met het onderwijs in Nederland. Deze toetsen van CITO worden op vaste momenten 
in het schooljaar afgenomen, zodat er een goede vergelijking gemaakt kan worden.  
De volgende onderdelen worden op deze manier getoetst: 
- groepen 2 : de toetsen Rekenen voor kleuters en Taal voor Kleuters  
- groepen 3 t/m 8 : spelling, technisch lezen, begrijpend lezen en rekenen 
- groep 7 : de IEP LVS toets met verschillende onderdelen 
- groep 8 : de IEP eindtoets basisonderwijs 

Het verzamelen van de gegevens is nodig om de ontwikkelingen op individueel-, groeps- en 
schoolniveau te volgen. Op die manier kan het onderwijsprogramma beter op de groep 
worden afgestemd.  
Creatieve, muzikale, sportieve, sociale en emotionele ontwikkeling worden niet (of veel 
minder) systematisch getoetst. Toch vormen deze ontwikkelingsgebieden een wezenlijk 
onderdeel van het onderwijsprogramma op onze school. De leerkrachten observeren en 
vormen zich een beeld van deze ontwikkeling.  
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3.6.2 Sociaal-emotionele ontwikkeling 
• Vanaf het schooljaar 2013-2014 brengt de school de sociaal-emotionele ontwikkeling van 

kinderen in kaart met SCOL. De Sociale Competentie ObservatieLijst (SCOL) is een 
leerlingvolgsysteem voor sociale competenties. De werkwijze is als volgt: Leerkrachten 
vullen een vragenlijst in over elk kind. Als dat gedaan is, krijgt de leerkracht een overzicht 
van de leerling en van de groep. In hogere groepen vullen de leerkrachten en de kinderen 
een vragenlijst in.  

• De gegevens dienen ter ondersteuning van een gesprek met de leerling, ouders, voor het 
formuleren van de ondersteuningsbehoefte van de leerling of voor het nemen van 
passende acties voor een hele groep. 
 

3.6.3 Rapporten en portfolio’s  
De kinderen van de groepen 1 en 2 hebben een portfolio. Het portfolio is een  
verzamelmap. Het geeft de ontwikkeling van een kind weer en geeft de leerkracht de 
mogelijkheid om met ouders aan de hand van concreet leerling materiaal te praten over het 
werk en de ontwikkeling van een leerling, houding en interesses. 

    De portfolio's worden in november en in april mee naar huis gegeven om thuis door te  
    bladeren samen met de ouders/verzorgers. Aan het einde van het schooljaar krijgt het kind  
    de map mee naar huis. 
    De kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen een rapport in februari en een op het einde van  
    het schooljaar. Het rapport geeft een beeld van gedrag, werkhouding en leervorderingen  
    van uw kind. Voor gedrag en werkhouding hanteren we een bolletjessysteem. Voor de  
    leervorderingen geven we de uitslagen van de landelijke Cito-toetsen en een waardering  
    voor het werken in de groep. Het rapport is een digitaal rapport. 

3.6.4 Leerlingendossiers 
Van ieder kind houdt de school gedurende de schoolloopbaan een leerlingendossier bij. 
Voor alle leerlingen geldt dat daarin gegevens terug te vinden zijn over aanmelding, 
schoolloopbaan, leerprestaties e.d. Wanneer een leerling apart begeleid is, zijn gegevens 
daarover ook terug te vinden in het dossier. Er staat beschreven wat er specifiek gedaan is, 
op welke datum en door wie dit is uitgevoerd. Ook eventuele hulp van buiten de school 
wordt in het dossier vermeld. Deze gegevens uit het leerlingendossier zijn voor ouders ter 
inzage. Teamleden van de school hebben toegang tot de gegevens.  
 

3.6.5 Interne begeleiding 
De interne begeleiders zorgen ervoor dat extra zorg verleend kan worden aan leerlingen die 
dat nodig hebben. De werkzaamheden zijn onder meer: het in kaart brengen van de 
ondersteuningsbehoeften van specifieke leerlingen, het ondersteunen van leerkrachten bij 
de aanpak van leer- en gedragsproblemen bij leerlingen, ondersteunen bij het opstellen 
groepsoverzichten en andere ondersteuningsplannen, contacten te onderhouden met 
externe hulpverleners en ouders. De interne begeleider heeft ook taken op het gebied van 
beleid en het handhaven van de kwaliteit van de leerlingenzorg. 
De school zorgt ervoor dat de omvang van de interne begeleiding past bij het aantal 
leerlingen van de school. 
Binnen de school zijn extra leermiddelen en materialen aanwezig die bedoeld zijn voor 
kinderen met leer- gedragsproblemen of een ontwikkelingsvoorsprong. De reguliere 
methodes bieden ook diverse mogelijkheden voor een gedifferentieerd aanbod voor zowel 
de zwakkere als de sterkere leerling.  
Wanneer een leerkracht bij een leerling problemen signaleert na observaties, gesprekken 
met ouders en/of de leerling of via het leerlingvolgsysteem, wordt de intern begeleider 
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ingeschakeld om deze problemen nader te bekijken en om een passende aanpak te vinden. 
Meestal wordt de aanpak omschreven in het groepsoverzicht, mocht het groepsoverzicht 
niet toereikend zijn en de ondersteuningsbehoeften uitgebreid dan worden deze 
omschreven middels de vijf velden die door het samenwerkingsverband vastgesteld zijn. 
Het gaat dan om de gebieden: aandacht en tijd, onderwijsmateriaal, ruimtelijke omgeving, 
expertise en samenwerking met andere instanties. De opstelde vijf velden worden altijd 
met ouders besproken.  

3.6.6 Hulp van externe instanties  
Indien nodig wordt door de school hulp van buiten de school ingeschakeld bij het 
onderzoeken van de aard en de ernst van de problemen. Voordat een dergelijk onderzoek 
plaatsvindt, wordt altijd met ouders over de hulpvraag gesproken. Daarna volgt zo nodig 
een psychologisch en/of didactisch onderzoek door een orthopedagoog of 
gedragsspecialist. De ouders geven vooraf toestemming voor zo’n onderzoek en krijgen 
altijd de uitslag. Het onderzoek bevat adviezen over de verdere stappen in de begeleiding 
van de leerling. Specialisten die inbreng kunnen hebben in de begeleiding van leerlingen zijn 
o.a. de schoolarts (GGD), de opvoedondersteuner (gemeente) en het Expertisecentrum TGB 
(Team Gespecialiseerde Begeleiders) van Stichting GOO zetelt in SBO Petrus Dondersschool. 
Daarmee is deze school een onderwijs-zorgcentrum.  Wij maken daarvan gebruik voor o.a. 
intelligentie-onderzoeken, nader onderzoek naar werkhouding, concentratie en gedrag en 
voor het maken van ontwikkelingsperspectieven voor leerlingen. Verder worden 
leerkrachten indien nodig door het TGB in de groep begeleid om met specifieke hulpvragen 
om te kunnen gaan.  
Wanneer het TGB niet kan voldoen aan de hulpvraag van een leerling omdat er bijvoorbeeld 
gedacht wordt aan een ontwikkelingsstoornis dan zal de intern begeleider samen met 
ouders op zoek gaan naar een passende hulpverlener. Hiervoor zal ook de hulp 
ingeschakeld worden van een opvoedondersteuner of een huisarts.  
Wanneer ouders zelf besluiten om het leer-en/of gedragsprobleem van hun kind nader te 
laten onderzoeken dan is de school bereid om hieraan mee te werken. In overleg zal dan 
bepaald worden wat mogelijk is.  

3.6.7 Behandeling, begeleiding en therapie door externe instanties 
In principe hanteert de school als regel dat behandelingen van externen niet onder 
schooltijd plaatsvinden. De reden hiervoor is dat wij het belangrijk vinden dat de groepen zo 
veel mogelijk compleet zijn en de leerlingen voldoende onderwijstijd krijgen. In de praktijk 
blijkt dat dit niet altijd mogelijk is en dan kan de school in overleg met ouders en de externe 
partij besluiten om de behandeling of therapie toch onder schooltijd plaats te laten vinden. 
Wanneer de behandeling onder schooltijd valt streven wij er naar om de behandeling dan 
ook op school plaats te laten vinden. Een voorbeeld hiervan is een dyslexiebehandeling of 
aanbieden van logopedie. Logopediepraktijk Videler biedt de mogelijkheid voor leerlingen 
van onze school die aangemeld zijn voor logopedie om op school de behandeling te volgen. 
Dit is mogelijk op woensdag en vrijdag. Doordat behandelingen en begeleiding op school 
plaatsvinden zijn de lijnen tussen de school en de externe partij vaak kort. Dit zorgt weer 
voor meer afstemming.  

    3.6.8 Doubleren en versnellen  
Soms is het wenselijk dat een kind een jaar langer in een bepaalde groep blijft. Het kan ook 
voorkomen dat een kind eerder dan gebruikelijk doorstroomt naar een volgende groep. In 
beide gevallen worden de mogelijke voor- en/of nadelen en de meerwaarde van een 
dergelijke beslissing uitvoerig met de ouders besproken. De definitieve beslissing over de 
plaatsing in een groep ligt bij de directie.  
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3.6.9 Zorg voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften 
    Binnen het continuüm van zorg zijn vijf niveaus te onderscheiden: 
- De algemene zorg, die elke leerling in de klas bij de eigen leerkracht(en) op de 

basisschool krijgt.  
- De extra zorg in de groep. In eerste instantie door de eigen leerkracht(en) evt. met 

ondersteuning van de interne begeleider en/of remedial teacher/onderwijsassistent. 
- De extra zorg buiten de groep door intern begeleider en/of remedial 

teacher/onderwijsassistent 
- De speciale zorg met inzet van externe deskundigen. 
- De zorg voor leerlingen in de speciale school voor basisonderwijs, wanneer ze in de 

basisscholen onvoldoende geholpen kunnen worden. 
 
Kinderen met specifieke behoeften worden indien mogelijk binnen onze eigen school 
opgevangen door de groepsleerkracht in samenwerking met de interne begeleider. De 
interne begeleider coördineert de leerlingenzorg en zorgt er samen voor dat de 
ondersteuningsbehoeften in kaart gebracht zijn. In enkele gevallen vindt begeleiding van 
een leerling plaats door experts van buitenaf, bijv. een dyslexie-behandelaar. 

3.6.10 Leerlingen met een ontwikkelingsperspectief 
Een enkele leerling lukt het niet om, vaak door diverse redenen, deel te nemen aan het 
reguliere lesprogramma. Het zogenaamde fundamentele niveau wordt door deze leerling 
niet behaald en daarom is het nodig om voor deze leerling een eigen leerlijn op te stellen 
die passend is bij het niveau en de mogelijkheden van de leerling. Voor deze leerlingen stelt 
de school vanaf groep 6 een zogenaamd ontwikkelingsperspectief op met daarin een 
verwacht uitstroomniveau per vakgebied en een analyse van bevorderende en 
belemmerende factoren.  Het ontwikkelingsperspectief is o.a. gebaseerd op onderzoek, 
toetsuitslagen en observaties. Het bevat een uitspraak over het niveau dat de leerling wel 
kan bereiken aan het einde van groep 8. Het ontwikkelingsperspectief wordt door de school 
opgesteld en vastgesteld. Nadat het ontwikkelingsperspectief is opgesteld, biedt de school 
een programma aan de leerling aan dat erop gericht is om het geformuleerde niveau te 
halen. In principe moet voor elke leerling die niet binnen de basisondersteuning van de 
school past een ontwikkelingsperspectief worden opgesteld. Ouders worden bij het 
opstellen van het ontwikkelingsperspectief betrokken.   
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3.6.11 Verwijzing   
Wanneer blijkt dat de ondersteuningsbehoeften van een leerling niet meer passen binnen 
de basisondersteuning en extra ondersteuning die de school kan bieden, is het noodzakelijk 
om aan een andere vorm van onderwijs gaan te denken. Daarbij spelen allerlei belangen 
een rol. Daarom zal de school met ouders een procedure starten om te zoeken naar een 
passendere plek voor hun kind. Hierbij valt te denken aan een andere reguliere school die 
meer of andere expertise in huis heeft, of aan SBO (speciaal basisonderwijs) of SO (speciaal 
onderwijs). Wanneer na onderzoek en overleg een SBO-school of SO-school de meest 
passende plek blijkt te zijn, vraagt de school met ouders een TLV 
(toelaatbaarheidsverklaring) aan bij het samenwerkingsverband. Na goedkeuring ontvangt 
de leerling voor bepaalde tijd het arrangement SBO of SO en wordt de leerling op de 
betreffende school geplaatst. Voor de overstap naar een andere reguliere basisschool is het 
niet nodig om een TLV aan te vragen.  
 
Uitstroom leerlingen naar een vorm van het speciaal (basis) onderwijs : 
 

Schooljaar 13-
14 

14-
15 

15-
16 

16-
17 

17-
18 

18-
19 

19-
20 

naar een 
speciale school  
(SBO of SO) 
 

1 4 4 3 2 6 2 

 

3.6.12 Passend Onderwijs 
Wat is passend onderwijs? 
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig 
hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs 
kunnen volgen, want zo worden ze het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze 
zo goed mogelijk mee in de samenleving. Het speciaal onderwijs verdwijnt niet. Kinderen 
die het echt nodig hebben, kunnen nog steeds naar het speciaal onderwijs. 
Voor meer info, zie: http://www.passendonderwijs.nl/nieuws/animatiefilmpje-passend-
onderwijs-3-minuten-2  
Deze animatie legt in 3 minuten uit wat passend onderwijs inhoudt. 
Onder andere de zorgplicht voor scholen, de samenwerkingsverbanden met reguliere en 
speciale scholen en de verdeling van het geld voor extra ondersteuning komen aan bod. 
Voor uitgebreide info, zie ook: http://www.passendonderwijs.nl  

3.6.13 Samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO 30.08       
De Wet Passend Onderwijs is per 1 augustus 2014 ingegaan. Scholen krijgen daarmee een 
zorgplicht; elk kind heeft recht op passend onderwijs op de eigen school eventueel met 
extra ondersteuning in de klas, op een andere reguliere school of in het speciaal (basis) 
onderwijs. 
Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen 
reguliere en speciale scholen samen een regionaal samenwerkingsverband. De scholen in 
het samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen 
en de bekostiging daarvan. 
Het samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO 30-08 bestrijkt tien gemeenten. De 
(deel)gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten, Boekel, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Laarbeek en Someren. De 
aangesloten onderwijsinstellingen c.q. de schoolbesturen zijn grotendeels gevestigd in 

http://www.passendonderwijs.nl/nieuws/animatiefilmpje-passend-onderwijs-3-minuten-2
http://www.passendonderwijs.nl/nieuws/animatiefilmpje-passend-onderwijs-3-minuten-2
http://www.passendonderwijs.nl/
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deze regio. Ook zijn er enkele schoolbesturen voor met name speciaal onderwijs - die hun 
(hoofd)vestiging buiten de regio hebben, maar wel onderwijs en ondersteuning bieden aan 
leerlingen binnen Helmond-Peelland. Binnen de regio maken ruim 27.000 leerlingen in de 
leeftijd van 4 t/m 14 jaar gebruik van de aanwezige onderwijsvoorzieningen. Het 
samenwerkingsverband heeft verschillende ambitie-doelstellingen geformuleerd. De 
belangrijkste hiervan zijn; het zorgen voor een dekkend netwerk aan voorzieningen om te 
voorzien in een passend ondersteuningsaanbod, goede samenwerking met de zorgpartners, 
het vormgeven van educatief partnerschap met ouders/verzorgers, het verhogen van het 
niveau van de basisondersteuning. En dit binnen transparante afspraken rondom de inzet 
van de beschikbare financiële mogelijkheden. 
 
3.6.14 School ondersteuningsprofiel                                                                                                
De school heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift 
geweest bij de invoering van passend onderwijs. Een ondersteuningsprofiel biedt informatie 
over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat de school verder aan 
ondersteuning biedt. Het legt vast waar de school voor staat. De ondersteuningsprofielen 
van alle scholen van ons samenwerkingsverband tezamen vormen de basis van het 
aantonen van een dekkend aanbod van ondersteuningsvoorzieningen in de regio.  
Op die manier is er voor alle kinderen een plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen 
dat zij nodig hebben.  
 
Op alle scholen van het samenwerkingsverband is de basisondersteuning op orde. Dat wil 
niet zeggen dat er geen verbeteringen plaats kunnen vinden. Elke school maakt daarin eigen 
keuzes. 
Een ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen: 
• de kwaliteit van de basisondersteuning. Dat is de ondersteuning waarop alle kinderen 
kunnen rekenen. 
• de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen het 
eigen personeelsbestand en van buiten de school) 
• de voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden. 
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3.6.15 Hoofdlijnen school ondersteuningsprofiel 
De kwaliteit van onze basisondersteuning 
In veel gevallen slagen we erin goede basisondersteuning te verzorgen. De uitdaging is om 
binnen de groepen voldoende tijd te creëren om aan extra ondersteuningsbehoeften 
tegemoet te komen. Verdere ontwikkeling en deskundigheid van leraren zijn en blijven 
essentiële zaken om kwaliteit van goed onderwijs te realiseren. 
We zien ouders als belangrijke partners. Voor optimale ontwikkeling van kinderen is een 
goede samenwerking noodzakelijk We willen graag een duurzaam sterke school zijn. In het 
kader daarvan zijn we de laatste jaren veel bewuster bezig geweest met opbrengstgericht 
werken. Inmiddels is er een goed systeem gerealiseerd waarbij zowel op school-, als groeps- 
als individueel niveau gewerkt wordt met de kwaliteitscyclus.  
Binnen onze schoolontwikkeling blijven de onderdelen afstemming, planmatig werken en 
deskundigheid de grootste prioriteit hebben. We hebben een goed systeem op het gebied 
van leerlingenzorg. Er is een nieuw zorgplan voor onze eigen school waarin duidelijk 
beschreven wordt welke acties op welke niveaus ondernomen kunnen/moeten worden. 
Onze kennis m.b.t. het ontwikkelingsperspectief van leerlingen gaan we vergroten zodat we 
ook beter in staat zijn om in te spelen op individuele behoeften. 
Beleidsaanpassingen zullen plaats vinden op basis van (veranderende) behoeften van 
kinderen, school en leerkrachten. Ook in ons jaarplan zijn deze doelen duidelijk 
opgenomen.  
 
Ondersteuningsdeskundigheid (intern en extern) 
De school is in staat om lichte extra ondersteuning te realiseren met behulp van interne 
expertise. Binnen school zijn er diverse specialisten op het gebied van gedrag, 
leesbegeleiding, taal, rekenen, sociale weerbaarheidstrainingen e.d. Op de website van de 
school staat het ondersteuningsprofiel en kunt u de diverse specialisten terugvinden. Er is 
ook ervaring opgebouwd in het omgaan met leerlingen met auditieve beperkingen. We zijn 
tevreden over de ervaring en aanwezige deskundigheid op velerlei gebieden en blijven 
werken aan het vergroten van deskundigheid d.m.v. het opleiden van specialisten in de 
school. Wanneer specifieke deskundigheid gewenst is weten we de weg naar externe 
ondersteuning te vinden. Hierbij stellen we ons lerend op omdat we onze eigen 
deskundigheid continu willen vergroten. 
We vinden het belangrijk om vooral preventief te werken om problemen te voorkomen. 
Vroegtijdige signalering en snelle passende interventies zijn daarvoor noodzakelijk. 
We werken aan vergroting van onze eigen deskundigheid, met name op het gebied van 
passend onderwijs in de breedste zin van het woord. Vanuit een gezamenlijk gevoel van 
verantwoordelijkheid zetten we zwaar in op samen leren en maken we aldus gebruik 
van elkaars kwaliteiten. Dit doen we zoveel als mogelijk in samenwerking met andere 
partners binnen het KC. Daarbij staat de goede taal-spraakontwikkeling centraal.  
Binnen de cyclus van Handelingsgericht Werken moet de component van het gedrag een 
duidelijke plek hebben. Met name de vraag ‘Wat heeft dit kind van ons nodig?’ dient daarbij 
leidend te zijn. De teamscholing Pedagogische Tact heeft handvatten gegeven om eigen 
leerkrachtgedrag daarop te leren afstemmen. 
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Ondersteuningsvoorzieningen 
We hebben geen speciale extra ondersteuningsvoorzieningen in de vorm van aparte 
groepen voor specifieke problematieken. We werken zo min mogelijk met aparte groepen 
omdat we van mening zijn dat er zoveel mogelijk ondersteuning binnen de groep geregeld 
moet zijn. We willen qua ondersteuningsvoorzieningen een brede school zijn. Het is 
noodzakelijk dat de leerkrachten dermate competent zijn dat zij in een homogene groep 
voldoende specifieke ondersteuning kunnen realiseren. Daarbij worden zij waar 
nodig/mogelijk ondersteund. Efficiënte inzet van tijd, mensen en middelen is essentieel. 
Ook de inzet van ICT is belangrijk ter ondersteuning.  
 
Voorzieningen in de fysieke omgeving 
De voorzieningen in de fysieke omgeving die nodig zijn om leerlingen met speciale 
behoeften op te vangen, zijn op orde. Mochten er in de toekomst aanpassingen 
noodzakelijk zijn, dan zullen we dat t.z.t. bekijken en oplossen. 
 
Samenwerkende ketenpartners 
Wij werken regelmatig samen met de aanwezige ketenpartners. Met de voorschoolse 
educatie hebben we een intensieve samenwerking. We vinden een optimale afstemming 
met jeugdhulpverlening, voor-en vroegschoolse instanties en het voortgezet onderwijs van 
groot belang. Ook is er nog veel winst te behalen uit samenwerking met andere 
basisscholen. De doorgaande lijn tussen 0-13 jarigen is volop in ontwikkeling. 
De verdere ontwikkeling van het KC is een van onze prioriteiten. Goede doorgaande lijnen 
moeten gegarandeerd zijn. Het goed volgen van de ontwikkeling van de kinderen is 
essentieel. Alleen dan kan het handelen van de begeleiders optimaal worden afgestemd op 
de behoeften van de kinderen. Waar nodig moet in en/of externe deskundigheid 
ingeschakeld kunnen worden  
 
Opmerkingen 
We zijn een van de scholen in de kern Gemert en willen verantwoordelijk zijn voor een 
brede basisondersteuning. We vinden het belangrijk om te denken in kansen en 
mogelijkheden in plaats van het zien van evt. obstakels. We moeten echter heel duidelijk 
bepalen wat wel of niet tot de mogelijkheden behoort. Hierbij staan we open voor nieuwe 
uitdagingen en denken we creatief mee in het vinden van oplossingen. Daarbij moeten en 
willen we onze grenzen bewaken. Er moet een goed evenwicht zijn tussen de behoeften van 
een kind en wat school, groep en leerkrachten aan kunnen. Het is van groot belang dat 
leerkrachten samen met anderen de zaken aan kunnen pakken, zowel d.m.v. extra handen 
in de klas als door middel van het delen van ervaringen en ideeën met collega’s en met 
externe deskundigen.  
 
Samenvatting van de hoofdlijnen 
Uit het ondersteuningsprofiel blijkt dat de kwaliteit van de basisondersteuning zeker 
voldoende is. We vinden het uitermate belangrijk om te blijven werken aan vergroting van 
onze eigen deskundigheid op het gebied van passend onderwijs. Dit doen we zoveel 
mogelijk in samenwerking met onze partners binnen het KC. We steken in op brede 
basisondersteuning en schakelen bij handelingsverlegenheid expertise van buiten af in.  
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3.6.16 Richting Voortgezet Onderwijs 
Tijdens de schoolloopbaan van de kinderen worden hun gegevens verzameld en bewaard. In 
groep 7 maken de kinderen m.i.v. schooljaar 20-21 de LVS IEP toets in groep 7 en krijgen dan 
een pré-advies en in groep 8 worden voor de afname van de IEP eindtoets nog een aantal 
gegevens verzameld. Daarbij zijn niet alleen de vorderingen op de 
school belangrijk maar ook de gegevens over: 
 

• de belangstelling voor verschillende zaken. 

• de zin in studeren en de wil zich ergens voor in te zetten 
(motivatie en  doorzettingsvermogen). 

• de mogelijkheid om zelfstandig vraagstukken op te lossen. 

• de behoefte aan hobby’s en vrije tijd. 

• de mogelijke voorkeur om praktisch bezig te zijn. 
 
Uitgangspunten 

• Doel van de procedure is om een advies te geven dat het best past bij de 
mogelijkheden van de leerling en de wens van leerling en ouders. 

• De school is zich bewust van het belang van het advies. Op basis van alle gegevens en 
argumenten is de school in staat om een passend advies te formuleren.  

• De school is verantwoordelijk voor het advies. Op basis van verantwoordelijkheid en 
deskundigheid bepaalt de school uiteindelijk welk advies de school geeft. 

• Mocht de uitslag van de IEP eindtoets hoger uitvallen dan het advies wat gegeven is, 
dan zal leerkracht in overleg met ouders en kind bekijken of het advies toch aangepast 
gaat worden. Bij een lager uitvallende score, blijft het advies staan. Vanuit 
overheidswege is deze nieuwe maatregel sinds 2016 ingevoerd.     

  
Procedure 

1.      Tijdens de kennismakingsgesprekken aan het begin van groep 8 wordt met ouders    
besproken welk advies zij het best bij hun kind vinden passen met de nodige 
argumentatie. 

2.      De procedure start daadwerkelijk na het afnemen van de LVS CITO's in november. Op 
grond van alle gegevens maakt de groepsleerkracht een onderwijskundig rapport. De 
groepsleerkracht bespreekt de gegevens met de groepsleerkracht van groep 7 van het 
vorig schooljaar en met MT en interne begeleiding. Op de eerste cijferlijst in november 
komt dan het voorlopig advies te staan. 

3.      De leerkracht bespreekt het onderwijskundig rapport en het voorlopig advies met de 
ouders. Zowel de leerkracht als de ouders beargumenteren hun standpunt. In veel 
gevallen zullen de ouders en de leerkracht overeenstemming bereiken over het advies. 
De leerling is ook bij het gesprek aanwezig. Mogelijk is een IB-er bij het gesprek 
aanwezig. 

4.     De leerkracht bespreekt de voorlopige adviezen met de teamleiders van de school. 
Als ouders en leerkracht overeenstemming hebben over het voorlopig advies, wordt dat 
voorlopig advies omgezet in een definitief advies. Is er geen overeenstemming, dan 
worden de argumenten van de leerkracht en de ouders opnieuw besproken en 
gewogen. Eventueel is daar de IB-er bij betrokken. De school formuleert daarna een 
definitief advies. De leerkracht bespreekt dat met de ouders. Als dat gewenst is, is de IB-
er of een van de teamleiders bij het gesprek aanwezig. 

5.     Het advies is vastgesteld en met de ouders besproken, voordat de ouders hun kind 
moeten aanmelden en voordat de uitslag van de centrale IEP eindtoets bekend is. 

  



 46 

3.6.17 Centrum Jeugd en Gezin 
De gemeente Gemert-Bakel heeft de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg. Daarom is 
het centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) opgericht. De Samenstroom werkt samen met het 
Centrum Jeugd en Gezin. Ouders en kinderen kunnen ook terecht bij het CJG voor vragen of 
problemen bij het opvoeden of opgroeien. Voor ieder dorp of wijk van Gemert-Bakel is er 
een vast aanspreekpunt en één herkenbaar gezicht in hun eigen dorp of wijk. Voor meer 
informatie of contact met de opvoedondersteuners(O&O) kunt u kijken op 
www.cjggemertbakel.nl  

3.6.18 GGD  
Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost. 
Het team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent en een medewerker 
gezondheidsbevordering. De jeugdverpleegkundige neemt deel aan de zorgstructuur van de 
school.   
Wat kunnen zij voor u en uw kind betekenen?  
Zit uw zoon of dochter in groep 2? Dan ontvangt u een uitnodiging voor een 
gezondheidsonderzoek. Tijdens dit onderzoek kijken de medewerkers van het team naar de 
lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van uw kind. Denk aan groei, gewicht, 
leefstijl, spraak en taal, maar ook aan schoolverzuim en gedrag. Misschien heeft u zelf 
vragen? Tijdens het onderzoek kunt u die stellen.  
Ook in groep 7 besteedt het team Jeugdgezondheid aandacht aan de ontwikkeling van uw 
kind en aan verschillende leefstijlthema’s. Daarnaast worden alle kinderen in groep 7 
gemeten en gewogen. 
 

Even praten…. 
Mijn dochter in groep 3 is nog niet helemaal zindelijk.  Mijn zoon van 9 vindt het moeilijk 
om met andere kinderen samen te spelen. Zijn die driftbuien van mijn kind normaal en 
hoe kan ik daar het best mee omgaan? Een lastige eter aan tafel…..  
Voor dit soort vragen kunt u altijd terecht bij het team Jeugdgezondheid. Praten met een 
deskundige van Jeugdgezondheid biedt vaak nieuwe inzichten en helpt u verder. Zij bieden 
een luisterend oor, geven hulp en advies en informatie die helpt.  Als het nodig is verwijzen 
ze door.  

 

Extra informatie 
Betrouwbare en actuele informatie over opgroeien en opvoeden vindt u op de website 
www.informatiediehelpt.nl  De informatie is ontwikkeld door de Stichting Opvoeden.nl in 
samenwerking met wetenschappers en deskundigen uit de praktijk en is getoetst door 
ouders.  
 
Inentingen  
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt hij of zij wederom een aantal inentingen tegen 
DTP (Difterie, Tetanus en Polio) en BMR (Bof, Mazelen en Rode hond). Meisjes krijgen in het 
jaar dat ze 13 worden ook de vaccinatie tegen HPV (baarmoederhalskanker) aangeboden. 
De GGD verstuurt de uitnodigingen en vaccineert op een aantal centrale locaties in de regio. 
Meer info op www.bmr-dtpprik.nl, www.hpvprik.nl of www.rijksvaccinatieprogramma.nl.  
 
 
 
 
 
 

http://www.cjggemertbakel.nl/
http://www.informatiediehelpt.nl/
http://www.bmr-dtpprik.nl/
http://www.hpvprik.nl/
http://www.rijksvaccinatieprogramma.nl/
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Altijd welkom 
Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken voor een gezondheidsonderzoek of gesprek? U 
kunt altijd contact opnemen met de sector Jeugdgezondheid.  

 

• Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders en klik op de button “Ik heb een vraag” 

• Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via; 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag van 8.30 
tot 17.00 uur 

 
 De GGD doet meer: 

• De GGD helpt scholen over bijvoorbeeld overgewicht, genotmiddelen, pesten en 
seksualiteit. 

• Medewerkers van de GGD kijken of de school schoon en veilig is en geven hierbij 
advies. 

• Zij verzorgen voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen voor ouders, scholen en 
kinderen. 

• Ze ondersteunen scholen om hoofdluis te voorkomen en te bestrijden. 

• Elke 4 jaar doet de GGD een groot onderzoek naar de gezondheid van alle kinderen 
van 0 t/m 11 jaar en van 12 t/m 17 jaar. Met de resultaten uit deze onderzoeken 
kunnen onder andere gemeenten en scholen hun beleid en activiteiten ontwikkelen. 

 

3.6.19 Zorg voor Jeugd 
KC de Samenstroom is aangesloten op het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Zorg voor 
Jeugd is bedoeld om problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 – 23 jaar in een 
vroegtijdig stadium te signaleren en vervolgens de coördinatie van zorg te organiseren. 
Binnen onze organisatie kunnen de directie en de IB-ers zorgsignalen afgeven in Zorg voor 
Jeugd. Op www.zorgvoorjeugd.nu  vindt u meer informatie over Zorg voor Jeugd.  
 

3.7 Ouders 

3.7.1 Het belang van een goed contact 
Op de Samenstroom is ouderbetrokkenheid een belangrijk onderdeel van het beleid.  
Het is in het belang van de kinderen dat de school een goed contact heeft met u als ouder.  
Onderzoek wijst uit dat dat bevorderlijk is voor het welbevinden en de leerprestaties van de 
kinderen. Maar ook voor de ouders en de school is een goed contact met elkaar belangrijk 
en prettig. Ouders geven een deel van de opvoeding van hun kinderen uit handen aan de 
school. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid voor de opvoeding gedeeld. Een goede 
communicatie tussen de school en de ouders is nodig om ervoor te zorgen dat de aanpak op 
school en de aanpak thuis goed op elkaar zijn afgestemd. Doordat de ouders op school hun 
stem laten horen en in de oudervereniging en KCraad (zie verderop) kunnen meepraten en 
meebeslissen over het beleid op school, hebben ze daarop invloed. De school hecht veel 
waarde aan deze inbreng. Wederzijdse interesse en respect (ouders en leerkrachten voor 
de kinderen, de ouders voor het werk van de leerkracht, de leerkracht voor de visie van de 
ouders) bevordert de werkmotivatie en de sfeer op school. Ouders bieden daarnaast ook op 
allerlei wijze praktische hulp, waardoor de school de kinderen meer kan bieden en 
leerkrachten worden ondersteund. 

 
  

http://www.ggdbzo.nl/ouders
http://www.zorgvoorjeugd.nu/
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3.7.2 Ouderavonden en oudergesprekken; gesprekkencyclus  
Als u de groepsleerkracht van uw kind wilt spreken bent u natuurlijk altijd van harte welkom 
op school. U kunt voor schooltijd of na schooltijd terecht voor korte vragen. Ook kunt u de 
leerkracht van uw kind per e-mail of telefoon benaderen. Wanneer u wat langer de tijd nodig 
heeft voor een gesprek, is het fijner als u van tevoren een afspraak maakt. Dan kan de 
leerkracht alle tijd voor u vrij maken.  
 
Gedurende het schooljaar wordt er een aantal keer voor alle kinderen een gesprek met u 
ingepland. Deze gesprekkencyclus is dankzij respons van u en het team van KC de 
Samenstroom voorzien van een aantal aanpassingen. Met ingang van het schooljaar 2016-
2017 hanteren we de volgende gesprekkencyclus: 
 
September: startgesprek voor alle kinderen uit groep 1 tot en met 8 
Een goede relatie tussen ouders en school heeft een positief effect op de ontwikkeling van 
kinderen. De start van het schooljaar vormt hiervoor de basis, daarom gaan we al in de eerste 
schoolweken met u in gesprek. Tijdens het startgesprek willen we elkaar (beter) leren 
kennen, controleren of de informatie over uw kind goed is overgedragen door de vorige 
leerkracht(en) en wederzijdse doelen en verwachtingen naar elkaar uitspreken en 
vastleggen. Op deze manier ontstaat al meteen in het begin van het schooljaar duidelijkheid 
en kunnen eventueel acties ondernomen worden.   
 
Informatieavond 
Door de uitgebreide startgesprekken aan het begin van het schooljaar, vindt in de groepen 4 
tot en met 7 geen algemene informatieavond plaats. Deze groepen geven een folder mee 
waarin de belangrijkste informatie voor die jaargroep zal worden beschreven. De groepen 1, 
2, 3 en 8 zullen wel per groep specifieke informatie aan u presenteren tijdens een 
informatieavond aan het begin van het schooljaar.  
 
Februari: voortgangsgesprek groep 1 tot en met 7 / adviesgesprek groep 8 
Tijdens deze gesprekken wordt de voortgang van uw kind besproken, daarbij wordt gekeken 
naar de doelen en verwachtingen die in het begin van het schooljaar zijn uitgesproken. 
Uiteraard is er ruimte om de portfolio’s (groepen 1 en 2) en de rapporten (groepen 3 tot en 
met 7) te bespreken. De gesprekken in groep 8 zullen in het teken staan van het advies voor 
het voortgezet onderwijs. Hierbij wordt ook het Digitaal Overdracht Dossier besproken, 
waarin alle informatie met betrekking tot uw kind uitgebreid beschreven staat.  
 
Mei: overdrachtsgesprek voor alle kinderen uit groep 1 tot en met 7  
In deze gespreksronde staat het evalueren van het jaar centraal. We bekijken samen met u 
of doelen en verwachtingen zijn behaald, of het jaar naar tevredenheid is verlopen en welke 
zaken belangrijk zijn om over te dragen naar de volgende leerkracht(en). In de groepen 6 en 
7 wordt dan ook een vooruitblik gegeven naar het voortgezet onderwijs. De kinderen uit 
groep 8 ontvangen in deze periode nog een cijferlijst.  
 

    Leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 zijn aanwezig zijn bij de gesprekken.       
    Dit is op voorspraak vanuit de leerlingenraad en het team. Door kinderen bij de gesprekken  
    aanwezig te laten zijn willen we kinderen meer eigenaarschap geven over hun eigen  
    ontwikkeling en motivatie en betrokkenheid van kinderen verhogen. 
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3.7.4. Oudervereniging 
Onze school heeft een oudervereniging. Het doel van de oudervereniging is de 
samenwerking te bevorderen tussen ouders, het schoolteam en de KCraad om zodoende 
gezamenlijk bij te dragen aan het welzijn van alle kinderen op school. De leden van de 
oudervereniging helpen bij allerlei activiteiten die voor de kinderen worden georganiseerd. 
Ze nemen deel aan de commissies die activiteiten voorbereiden zoals het sinterklaasfeest, 
carnaval en sportdag. Heeft u interesse om een steentje bij te dragen? Meldt u zich dan bij 
de oudervereniging. De samenstelling van de oudervereniging vindt u in het jaarboekje met 
jaarkalender. Wanneer u uw kind heeft aangemeld op onze school, bent u automatisch lid 
van de oudervereniging van de school. Indien vragen over de (inhoudelijke) activiteiten van 
de Oudervereniging van KC De Samenstroom, stuur dan een mail naar: 
ov.samenstroom@stichtinggoo.nl  
 

3.7.5 Ouderbijdrage 
Voor een aantal van de in deze gids genoemde activiteiten, zoals bijvoorbeeld 
Sinterklaascadeautjes, is geld nodig. Daarom doet onze school een beroep op u om de 
vrijwillige bijdrage te betalen. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt bepaald 
door de jaarvergadering van de oudervereniging. De KCraad heeft instemmingsrecht over 
verandering van de ouderbijdrage.  
De vrijwillige jaarlijkse ouderbijdrage is € 20,00 per kind per schooljaar.  
Voor kinderen die op school komen tussen 1 januari en 1 april is de bijdrage € 10,00. Aan 
de instroom vanaf 1 april, zijn geen kosten verbonden. 
In de bijdrage is een bedrag voor het schoolreisje opgenomen. Betaling van de 

ouderbijdrage wordt aan u gevraagd middels een 
brief in het begin van het schooljaar. De 
oudervereniging betaalt uit de inkomsten het 
grootste deel van de kosten van activiteiten: 
Sinterklaasfeest, kerstfeest, carnaval, Pasen, 
sportdag e.d. Elk jaar wordt verslag gedaan tijdens 
de algemene ledenvergadering van de 
oudervereniging.  

 
  

mailto:ov.samenstroom@stichtinggoo.nl
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3.7.6 Luizencommissie 
Omdat het regelmatig voorkomt dat kinderen hoofdluis hebben, is de medewerking van alle 
betrokkenen nodig om dit probleem te bestrijden. Op school is een luizencommissie actief, 
conform de leidraad "Hoofdluisbestrijding" van de G.G.D. De luizencommissie bestaat uit 
meerdere ouders, met per leerjaar aanspreekpunten. Geïnteresseerde ouders kunnen zich 
melden bij luizencommissie@live.nl. Uw hulp is van harte welkom.  
De luizencommissie handelt in overleg met de directie van de school volgens onderstaand 
protocol : 
• Via deze schoolgids zijn alle ouders geïnformeerd over de werkwijze van de 
luizencommissie. 
• Wanneer ouders bezwaren hebben tegen de hoofdluiscontrole van hun kind, dienen ze 
dat op school kenbaar te maken. 
• Indien u zelf hoofdluis ontdekt bij uw kind dient u dit ALTIJD te melden aan school. 
• De kinderen worden regelmatig ( op woensdag na elke vakantie) door de luizencommissie 
gecontroleerd. Houdt u er a.u.b. rekening mee dat uw kind die dag geen ingewikkeld kapsel 
heeft en GEEN gel heeft gebruikt.  
• De luizencommissie geeft aan de leerkracht van de groep door welke 

leerlingen besmet zijn. De luizencommissie informeert ook de betrokken ouders. De ouders 
zijn verplicht hun kind op de juiste manier te behandelen.  
• Wanneer er sterke aanwijzingen zijn, dat de ouders onvoldoende of ondeskundig 
handelen, wordt dit doorgegeven aan de directie. 
• Natuurlijk kunnen ouders ook op andere momenten hoofdluizen bij hun kind aantreffen. 
We rekenen erop dat ouders de school dan direct op de hoogte brengen. De school kan 
dan passende maatregelen nemen om verdere besmetting te voorkomen. 
 

3.7.7 Medezeggenschapsraad/Lokale Ouder Commissie(MR/LOC) 
Elke school of onderwijsinstelling moet een medezeggenschapsraad (MR) hebben. Zo zijn 
ouders en personeel betrokken bij het beleid. De MR wil verantwoordelijkheid dragen voor 
de belangen van kinderen, personeel en ouders van KC de Samenstroom. De MR is een 
overlegorgaan met informatie-, advies-, initiatief- en instemmingsrecht op het gebied van 
beleidsmatige zaken die betrekking hebben op het KC. Bij het nemen van beslissingen, het 
geven van een advies of het tonen van initiatief dienen deze rechten optimaal benut te 
worden. De rechten van een MR en GMR zijn wettelijk vastgesteld. 
 
De taak van de Lokale Ouder Commissie (LOC) is voornamelijk gericht op de inhoud van de 
opvang en alles wat hiermee samenhangt.  Je kunt hierbij denken aan het meedenken over 
het pedagogisch beleid en de tarieven en het goedkeuren van zaken als de invulling van het 
4 ogen principe. Tevens staan zij de GGD te woord. Hun bevoegdheden en taken staan 
beschreven in een reglement. Als het gaat om zaken die belangrijk zijn voor het gehele KC, 
dan werken MR en LOC nauw samen. Vandaar dat de MR en LOC gezamenlijk vergaderen en 
noemen we het overleg voortaan KC raad. Ouders komen door verkiezingen in de MR voor 
een termijn van drie jaar. De leden van de medezeggenschapsraad en LOC  vindt u in het 
jaarboekje met jaarkalender. Indien u vragen heeft over de (inhoudelijke) activiteiten van 
de KC raad van KC De Samenstroom, stuur dan een mail naar: 
mr.samenstroom@stichtinggoo.nl.   
 

mailto:luizencommissie@live.nl
mailto:mr.samenstroom@stichtinggoo.nl
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3.7.8 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad(GMR) 
Een aantal taken van gemeenschappelijk school overstijgend belang zijn door de 
medezeggenschapsraden overgedragen aan de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad. Alle kindcentra van de Stichting GOO zijn hierin vertegenwoordigd. 

3.7.9 Verzekeringen 
Het bestuur van de stichting GOO heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten 
voor alle leerlingen van alle scholen. De verzekering geldt tijdens schooltijden en tijdens 
activiteiten van de school. Ouders die meewerken op school, bij het overblijven of bij 
excursies enz. zijn op dezelfde manier als de leraren tegen wettelijke aansprakelijkheid 
verzekerd. 

    3.7.10 Klachtenregeling 
Mochten er problemen zijn, dan is het natuurlijk prettig dat u dit eerst probeert op te 
lossen met de direct betrokkene(n). Wanneer dit niet naar tevredenheid verloopt, kunt u 
contact opnemen met de teamleiders van het KC. Mocht dit ook geen oplossing bieden, dan 
heeft GOO een procedure voor melding en afhandeling van eventuele klachten. 
 
Overal waar mensen werken kan iets fout lopen. Ook op het KC. Klachten nemen we 
serieus. Als u klachten of problemen heeft die te maken hebben met uw kind of de school, 
dan kunt u daarvoor bij ons terecht. Klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over begeleiding 
van leerlingen, toepassen van strafmaatregelen, beoordelen van leerlingen, de inrichting 
van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en 
pesten. De regeling is er niet alleen voor de ouders, ook leerkrachten en directie mogen een 
klacht indienen. In het kort adviseren wij de onderstaande procedure te volgen :  
 
▪ Stap 1: Voor klachten die het functioneren van leerling/ouders, teamlid of directie 

betreffen, dient u zich allereerst te wenden tot de individuele persoon op wie de klacht 
betrekking heeft. 

▪ Stap 2: In het geval stap 1 geen bevredigende reactie oplevert, kunt u overleggen met de 
directeur van de school. Indien de klacht de directeur betreft kunt u contact opnemen 
met de voorzitter van het college van bestuur van de Stichting GOO, dhr. P. van de 
Sande, tel: 0492 361838 

▪ Stap 3 : Pas wanneer ook bij stap 2 geen oplossing wordt gevonden, kunt u via de interne 
contactpersoon of rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon. De 
vertrouwenspersoon bespreekt de klacht en heeft tot taak via bemiddeling tot een 
oplossing van de klacht te komen of desgewenst de klager te begeleiden bij indiening 
van een schriftelijke klacht, middels het toelichten en het bewaken van de 
vervolgprocedure.  

▪ Stap 4 : In het geval in stap 1 t/m 3 geen oplossing wordt gevonden, kan een schriftelijke 
klacht worden ingediend bij het bestuur van de Stichting GOO : 

      Postbus 157 5420 AD Gemert Tel.nr.: 088-0088500 

Klachtenregeling 
Voor klachten die onderwijs betreffen kunt u terecht bij de landelijke organisatie 
Onderwijsgeschillen:  

Onderwijsgeschillen 
Postbus 85191 
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3508  AD Utrecht 
Telefoon: 030 - 280 9590 
info@onderwijsgeschillen.nl 
www.onderwijsgeschillen.nl 

Voor klachten die kinderopvang en peuterwerk betreffen kunt u terecht bij de 
Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen: 

Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen: 
Postbus 90600,  
2509 LP Den Haag 
Telefoonnummer: 070 - 310 53 10 
www.degeschillencommissie.nl 

Voor het indienen van een klacht bij De Geschillencommissie dient klachtengeld betaald te 
worden van € 25,-. 

3.7.11 Interne vertrouwenspersoon 
Als onderdeel van de klachtenprocedure hebben alle afzonderlijke kindcentra een interne 
vertrouwenspersoon aangesteld. Dat is op KC de Samenstroom Mw. Bianca van 
Hamersveld. Klachten over machtsmisbruik (seksuele intimidatie, ernstige vormen van 
pesten, discriminatie, racisme en lichamelijk geweld) kunt u in eerste instantie melden bij 
de interne vertrouwenspersoon van de school.  
Op stichtingsniveau zijn er externe vertrouwenspersonen benoemd voor degenen die zijn 
klacht niet binnen het KC wil melden. De interne vertrouwenspersoon is gemakkelijk 
aanspreekbaar, zowel voor de leerlingen als voor hun ouders. Wat doet de interne 
vertrouwenspersoon? 

• luisteren naar de klacht;  
• informatie geven over de 

klachtenprocedure;  
• overleggen met de externe 

vertrouwenspersoon;  

• eventueel verwijzen naar de 
externe vertrouwenspersoon;  

• contact houden met de 
leerling/ouders.  

De interne vertrouwenspersoon wordt geacht uiterste zorgvuldigheid in acht te nemen en is 
gehouden aan geheimhouding van alle zaken die zij in de hoedanigheid van contactpersoon 
verneemt. Deze plicht geldt niet t.o.v. de klachtencommissie, het bevoegd gezag en politie / 
justitie. Daarnaast heeft de interne vertrouwenspersoon een belangrijke taak op het gebied 
van preventie van seksuele intimidatie op het KC.  

    3.7.12 Externe vertrouwenspersoon 
De externe vertrouwenspersonen zijn deskundigen van Vertrouwenswerk. Wat doet de 
externe vertrouwenspersoon nog meer dan de interne vertrouwenspersoon? 

• zo nodig bemiddelen;  
• nadere informatie geven over de klachtenprocedure;  
• adviseren en ondersteunen bij het indienen van een klacht bij de onafhankelijke 

klachtencommissie of bij aangifte bij de (zeden)politie;  
• bijstand geven tijdens de klachtenprocedure;  
• zo nodig verwijzen naar professionele hulpverlening;  
• contact houden met de interne vertrouwenspersoon op school om de belangen van de 

leerling te bewaken.  

tel:030%20-%20280%209590
mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
http://www.degeschillencommissie.nl/
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De externe vertrouwenspersonen zijn: 
Drs. Irma van Hezewijk 
Tel. 06-54647212 
irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl 
 

Drs. Marijke Creemers 
Tel. 06-20537095 
marijkecreemers@vertrouwenswerk.nl

Vermeld bij uw telefoontje dat u de betreffende persoon nodig hebt als 
vertrouwenspersoon, dan wordt alles in het werk gesteld om u zo snel mogelijk terug te 
bellen. 

 

3.8 Kwaliteitszorg, resultaten en ontwikkelingen 

3.8.1 Het kindcentrumplan 
Het kindcentrumplan beschrijft hoe de kwaliteit van het onderwijs op de Samenstroom 
gewaarborgd wordt. Het is een plan dat de veranderingen beschrijft die in de komende jaren 
zullen worden doorgevoerd. Het plan is een intern werkdocument en is ook bedoeld voor 
verantwoording aan bestuur en inspectie. Het plan is voor iedereen ter inzage. 
Belangstellenden kunnen een exemplaar opvragen bij de directie. 

3.8.2 Bevoegd zijn en bekwaam blijven 
De school wil de kwaliteit van het onderwijs hoog houden en de leraren willen hun werk voor 
de kinderen zo goed mogelijk doen. Daarom is het belangrijk dat zij de ontwikkelingen in hun 
vak volgen. Regelmatig houdt het team daarvoor studiebijeenkomsten.  
De kinderen hebben dan vrij. U vindt de data in het jaarboekje met jaarkalender. 
De directie stelt samen met het schoolteam een scholingsplan op. Daarin staat aan welke 
zaken het team extra aandacht gaat besteden en welke leerkrachten cursussen en trainingen 
zullen volgen. De cursussen vinden meestal plaats buiten schooltijd.  
De directie van de school is steeds in gesprek met leerkrachten. In een gesprekkencyclus 
komen het functioneren, de scholing en het bekwaamheidsdossier aan bod. De school heeft 
daarnaast allerlei werkgroepen bestaande uit teamleden die zich richten op het behoud en de 
verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.  

3.8.3 Opbrengstgericht Passend Onderwijs 
Vanaf schooljaar 2017-2018 werkt de Samenstroom volgens de principes van 
Opbrengstgericht Passend Onderwijs. We hebben voor de vakken rekenen, spelling en lezen 
een onderwijsplan en belangrijke leerdoelen opgesteld. We gebruiken een instrument (Focus 
PO) om de resultaten te meten. Deze resultaten bespreken we met de hele school. Op deze 
manier controleren we steeds of ons onderwijs voldoende passend is geweest en of er 
aanpassingen nodig zijn.  
 
3.8.4 Eindtoets basisonderwijs 
Alle kinderen van de beide groepen 8 maken in april de eindtoets basisonderwijs. Met de 
eindtoets worden de kennis, het inzicht en de toepassingsvaardigheid van de leerlingen 
onderzocht op de gebieden taal, rekenen, spelling en begrijpend lezen. Sinds schooljaar 2017-
2018 wordt niet de Cito eindtoets, maar de IEP eindtoets afgenomen. Als er een kind ziek is en 
later de toets maakt, dan wordt de score handmatig gemaakt en telt de leerling mee in de 
onderstaande uitslagen. 
 
 
 

 

mailto:irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl
mailto:marijkecreemers@vertrouwenswerk.nl
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Cito 
Eindtoets 

13-14 14-15 15-16 16-17 

Schoolscore 535,2 538,4 532,7 534,0 

Ondergrens 
inspectie 

534,2 531,9 530,6 532,0 

Landelijk 
gemiddelde 

534,2 534,8 534,5 535,1 

     

 

IEP eindtoets 17-18 18-19 19-20 

Schoolscore 80,6 84,9 Geen scores 
i.v.m. 
coranavirus 

Ondergrens 
inspectie 

78 78,7  

Landelijk 
gemiddelde 

81 81,8  

    

 
▪ De score is landelijk genormeerd en loopt bij de CITO eindtoets van 501 (laagste) t.e.m. 

550 (hoogste score). Het landelijk gemiddelde ligt dicht bij 535. Voor de IEP eindtoets 
is de laagste score(60) t.e.m. 100(hoogste score) Het landelijk gemiddelde ligt vaak 
rond de 80. 

▪ De ondergrens van de inspectie is niet voor alle scholen hetzelfde. Hebben meer 
ouders een hogere opleiding, dan verwacht de inspectie van die scholen een hogere 
score. De ondergrens van de inspectie voor De Samenstroom staat in bovenstaande 
tabel.  

▪ Natuurlijk is de score elk jaar anders. De school en de inspectie kijken vooral naar de 
ontwikkelingen over meerdere jaren. 

▪ De school wil voortdurend het onderwijs aanpassen aan wat op dat moment nodig is.   
▪ Ons streefdoel blijft steeds om op of boven het landelijk gemiddelde te blijven. 
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3.8.5 Uitstroomgegevens  
 

 Juli 2017 Juli 2018 Juli 2019 Juli 2020 

naar brugklas 
   

       53 lln.       
 
   44 lln. 
 

 
 51 lln. 

 
55 lln. 

VWO 
 
      9lln. = 17 % 

  
    9lln.= 20 % 

 
    9 lln.= 17 % 

 
    5 lln.= 9 % 

HAVO/VWO 
 

      5lln. = 9,5 % 
   
3 lln.=  7 % 

 
    5 lln.= 10 % 

 
6 lln. = 11 % 

HAVO 
 
13lln. = 25 % 

 
    7lln. = 16 % 

 
  12 lln.= 23 % 

 
  13 lln = 24 % 

VMBO TG/HAVO 
 
    5 lln.  = 9,5 % 

 
5lln. = 11 % 

 
    5 lln.= 10% 

 
     6 lln. = 11 % 

VMBO GL-TL 
 
15lln. = 28 % 

 
7 lln.= 23 % 

 
    9 lln.= 17 % 

 
11 lln. = 20 % 

VMBO KL 
 

   3lln. =  6 % 

 

 7lln. = 16 % 

 

     9 lln.= 17 % 

 

 7 lln. = 12,5 % 

VMBO BL    3lln. = 6% 3 lln. 7 %      3 lln.=   6 %      7 lln. =  12,5 % 

3.8.6 Inspectierapport 2014 

In januari 2014 is de school in het kader van de 4-jaarlijkse bezoeken bezocht door de 
inspectie van het onderwijs. De conclusie van het inspectierapport was dat de kwaliteit van 
ons onderwijs in orde is. Verder is geconstateerd dat de eindresultaten en de 
tussenresultaten ook in orde zijn. Vandaar dat de inspectie opnieuw het basisarrangement 
heeft toegekend.  
Er zijn ook een aantal verbeterpunten aangereikt waar de school mee aan de slag is. Wilt u 
graag het inspectierapport inzien dan kunt u hiervoor terecht bij de directie.   
Afgelopen schooljaar heeft er een audit plaats gevonden op KC de Samenstroom, 
geïnitieerd vanuit Stichting GOO. De auditcommissie was tevreden over het pedagogisch en 
didactisch handelen op KC de Samenstroom. De school heeft een aantal 
suggesties/aandachtspunten ter verbetering mee gekregen. Deze zullen we gaan vertalen in 
speerpunten voor het KC in de komende jaren. 

3.8.7 Tevredenheidspeiling 2018 
Stichting GOO heeft in maart 2018 op alle scholen tevredenheidspeilingen laten afnemen. 
Voor KC de Samenstroom leverde dat bij zowel ouders, kinderen als teamleden een 
positieve uitslag op. De ouders geven grotendeels aan tevreden te zijn over het onderwijs 
dat de kinderen krijgen. De kinderen geven over het algemeen aan erg tevreden te zijn over 
de school en de leerkrachten.   
Uiteraard zijn er ook opmerkingen gemaakt die de school kan gebruiken om zich verder te 
ontwikkelen en om verbeteringen aan te brengen. De directie van de school gaat hiermee 
aan de slag. 
  

3.9 Praktische zaken op school 

3.9.1 Eten en drinken  
De school vindt het belangrijk om bezig te zijn met gezond gedrag en gezonde voeding. Het 
nuttigen van koeken, snoep en andere zoetige etenswaren vinden wij hierbij niet passen. De 
school wil de afvalberg te beperken, geef daarom eten en drinken mee in herbruikbare 
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verpakking. Voor gebruik in de ochtendpauze mogen de kinderen fruit, groente of iets te 
drinken mee naar school nemen. Vooral voor de kleuters is het handig als alles 
gebruiksklaar en gemerkt wordt meegegeven. Kinderen mogen op school water drinken als 
het pauze is of op andere momenten als dat nodig is. 
Ook het meebrengen van gezonde traktaties voor een verjaardag past in ons beleid 
gezonde voeding.  

5.9.2 Gym  
De tijden vindt u in het jaarboekje met jaarkalender. Zorg ervoor dat uw kind gymkleding bij 
zich heeft. In de sporthal zijn gymschoenen met zwarte zolen verboden. Als uw kind niet 
mee mag doen met de gym, meldt u dat voor schooltijd op school. 

5.9.3 Materialen 
Kinderen gebruiken materialen van de school. We willen de kinderen leren om zorgvuldig 
met die materialen om te gaan. Bij schade die ontstaat door slordig gebruik of moedwillige 
vernieling, vragen we de ouders een bijdrage voor vervanging van de materialen. 
Schrijven met een goede pen is belangrijk. Een vulpen is het allerbeste voor het aanleren 
van een goed handschrift. Alle kinderen krijgen in het begin van groep 4 een vulpen. Ook 
hier geldt de regel over slordig gebruik en vernieling. Een vulpen gaat gemakkelijk veel jaren 
mee.  
 
Instemming en vaststelling kindcentrumgids. 
 

 
De MR van kindcentrum de Samenstroom heeft ingestemd met de tekst van deze 
kindcentrumgids. Namens de KCraad voorzitter Rob Nijhof: 
 
 
 
 
De kindcentrumgids werd door het bevoegd gezag van Stichting GOO vastgesteld. Namens 
het bevoegd gezag Voorzitter van het College van Bestuur Dhr. Ab Groen: 

 


