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Woord vooraf 
 
U leest nu de nieuwste uitgave van de schoolgids van KBS Weilust op onze nieuwe website. 
Deze gids informeert u over onze school. Niet alleen hoe de zaken allemaal geregeld worden, maar zeker ook 
om u te vertellen hoe wij over onderwijs denken en hoe wij vorm willen geven aan ons onderwijs.  
 
Deze schoolgids wordt jaarlijks up -to-date gemaakt en gepubliceerd op de website.(www.weilust.nl)  
 
Samen met de schoolkalender, waarin de informatie staat die jaarlijks verandert, zoals bv gymtijden, 
vakantierooster etc.,  beschikt u daarmee over alle actuele informatie die voor u en uw kind van belang kan 
zijn. 
 
Mochten er nog vragen onbeantwoord blijven, aarzelt u dan niet hierover contact met ons op te nemen, zowel 
leerkrachten, teamcoördinatoren als directie staan u graag te woord. 
     

Voor ouders die zich oriënteren op een school voor hun kind(eren): 
Het kiezen van een basisschool is een belangrijke stap in het leven van u en uw 
kinderen. 

Neemt u er gerust de tijd voor en laat u goed informeren. 
Graag verwijzen wij u ook naar ‘Vensters PO’. Op www.scholenopdekaart.nl leest u ook belangwekkende 
informatie over de school en kunt u scholen vergelijken. 
U bent van harte welkom op onze school.  
 
 
Met vriendelijke groet, namens het team van Weilust, 
 
Kees van Sprundel, directeur.  
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1. De school 
 
KBS Weilust is een katholieke basisschool die 
sinds 1 maart 1970  bestaat en is gelegen in 
Breda-Oost.  
De school heeft twee locaties. Draaiboom 12 
en Draaiboom 119 (tegenover elkaar gelegen 
in de wijk Heusdenhout). 
 
Gebouw 
De hoofdlocatie beschikt over 18 groepslokalen, een aula, 2 ruimtes voor speciale zorg aan kinderen, 
een schoolbibliotheek, een orthotheek, een multifunctionele ruimte voor expressie activiteiten, een 
kantoor voor de administratie, een directiekamer, een speelzaal voor de groepen 1 en 2 en een eigen 
gymzaal voor de groepen 3 t/m 8. 
Daarnaast zijn er 3 lokalen voor de buitenschoolse opvang en een peuterspeelzaal gevestigd in het 
schoolgebouw. 
De dependance heeft 5 groepslokalen en een speelzaal voor de groepen 1-2. Ook de dependance 
beschikt over ruimte(s) voor speciale zorg. 
 
Naam 
De naam “Weilust” vindt zijn oorsprong in de naam van een oude, monumentale boerderij, die nog 
steeds in de wijk Heusdenhout staat. 
 

Bestuur 
De school valt, samen met nog 27 andere scholen in Breda, onder het 
bestuur van INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda. Het College van 
Bestuur vormt het bevoegd gezag. De contactgegevens vindt u in de 
schoolkalender. 

 
INOS geeft je ontwikkeling kleur 
Wie wij zijn 
INOS is een vernieuwende, ambitieuze stichting voor Katholiek Onderwijs in de gemeente Breda 
(Breda, Effen, Prinsenbeek, Teteringen en Ulvenhout). 
INOS kent 25 basisscholen, 1 school voor Speciaal BasisOnderwijs en met ingang van 1 augustus 2015 
1 school voor Speciaal Onderwijs en 1 school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs.  
Ongeveer 1200 medewerkers verzorgen onderwijs aan ruim 10.000 leerlingen. De organisatie wordt 
aangestuurd door een College van Bestuur en ondersteund door een eigen bestuursbureau. 
 
Hier staan wij voor 
Als katholieke organisatie met een maatschappelijke opdracht beseffen we hoe belangrijk het is om 
woorden betekenis te geven. Daarom zijn de volgende kernwaarden voor INOS van bijzondere 
betekenis: 
 
INOS is Verbindend 
INOS wil verbindingen mogelijk maken op meerdere terreinen. Binnen en buiten de klas, binnen en 
buiten de school. De tijd waarin we leven vraagt om afstemming tussen allerlei belangen en een 
voortdurende check of we elkaar goed zien, begrijpen en elkaar betrekken. Alles is in beweging en 
veel gebeurtenissen en processen hangen met elkaar samen. Zeker als je spreekt over leren en 
talent. Vaardigheden en inzichten die je opdoet in het ene gebied zijn vaak overdraagbaar op een 
ander gebied. Een verbindende school neemt verantwoordelijkheid voor leren en ontwikkelen 
binnen en buiten de school en zoekt actief contact met partners. Door kwaliteiten aan elkaar te 
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koppelen, kun je meer waarde realiseren voor jezelf en de ander. Ook in de lerende netwerken 
tussen de scholen krijgt deze (meer)waarde vorm. 
 
INOS is Verantwoordelijk 
Verantwoordelijkheid kent meerdere facetten. Verantwoordelijkheid neem je, krijg je en leg je af. In 
de eerste betekenis gaat het om regie nemen en eigen initiatief tonen. Je zou dat 
zelfverantwoordelijkheid kunnen noemen. Als ik me verantwoordelijk voel, ben ik eigenaar van de 
oplossing en besef ik dat mijn persoonlijk belang samenhangt met een groter belang, op het niveau 
van de school en op het niveau van INOS. Ik voel me betrokken en ben ook zelf verantwoordelijk voor 
mijn welbevinden en ontwikkeling. In de tweede betekenis, verantwoordelijkheid krijgen, gaat het 
over ruimte en vertrouwen en om aanspreekbaar zijn. Ik heb de morele verplichting mijn maximale 
mogelijkheden in te zetten. Als iemand verantwoordelijkheid krijgt, is er ook iemand die 
verantwoordelijkheid geeft. ‘Ik haal de zijwieltjes eraf, maar dan moet je het wel zelf doen.’ Tot slot 
is er de betekenis van verantwoording afleggen. INOS wil zich voortdurend verantwoorden naar de 
belanghebbenden in de samenleving. Het gaat dan om verantwoording die wettelijk vereist is 
(ministerie, inspectie), maar ook om verantwoording op eigen initiatief (naar ouders, collega 
schoolbesturen, maatschappelijke organisaties, opleidingsinstituten, gemeentepolitiek, etc.). INOS 
wil zich voortdurend legitimeren naar en in de samenleving en verantwoordt zich daarom naar 
anderen. 
 
INOS is Authentiek 
Authentieke mensen gaan voor het hoger doel met hart en ziel. Niet omdat het moet, maar omdat ze 
het willen. Je bent je eigen maatstaf, je kent je eigen uitdagingen en valkuilen. Als we zeggen dat 
INOS authentiek is, dan bedoelen we ook dat we allemaal anders zijn en dat we dat toejuichen. 
Verschillen mogen er zijn. Je eigen persoonlijkheid voegt iets toe aan het geheel, versterkt wat een 
ander tekort komt. Als je niet te veel vastzit in plichten en normen, kun je kiezen voor wat echt 
belangrijk voor je is, kun je je verwonderen over het onverwachte en je laten beïnvloeden om er 
sterker van te worden. En wie dichtbij zichzelf kan blijven en in zijn kracht staat, maakt effectieve 
verbindingen. Dan haal je het beste in elkaar naar boven en bereik je waar je samen voor wil gaan.  
 
Sponsoring op de scholen van INOS  
In februari 2009 is onder andere door de PO-raad het convenant “scholen voor primair en voortgezet 
onderwijs en sponsoring” ondertekend. INOS voelt zich aan dit convenant gebonden. Voor het 
convenant en toelichting zie: www.rijksoverheid.nl (zoek op ‘sponsoring in het primair onderwijs’).    
Relevante achtergrondinformatie:  

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

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

 Een klacht over de wijze waarop de school omgaat met reclame, of sponsoring kan volgens 
de klachtenregeling van INOS worden behandeld. Zie hiervoor elders in deze schoolgids. 
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2. Waar staat KBS Weilust voor? 
 
Grenzeloos leren. 
De wereld om ons heen verandert snel. Het traditionele onderwijssysteem sluit niet meer aan bij de 
eisen die de hedendaagse maatschappij aan ons stelt. We willen kinderen de kans geven actief te 
leren, niet dwingen om passief te luisteren. Dit vereist een nieuwe pedagogische en didactische 
aanpak, waarbij wederzijds ontdekken, samen creëren en gebruikmaken van kennis en talent 
centraal komen te staan. 
Wij zijn er van overtuigd dat ‘Grenzeloos Leren’ het antwoord is op deze snelle verandering. Dit is 
dan ook een speerpunt van beleid geworden op alle INOS scholen.  
 Wat is Grenzeloos Leren?  
Met Grenzeloos Leren hebben we het over: 
• leerlingen die willen blijven leren 
• het bieden van passende ondersteuning waar nodig 
• het stimuleren van een brede ontwikkeling van leerlingen  
• het geven van verantwoordelijkheid aan leerlingen over hun eigen leren 
• het weghalen van de grens tussen leren thuis en leren op school 
• het weghalen van de grenzen die we soms ervaren door de onderwijsmethodes die we 
gekozen hebben 
• Het weghalen van de grenzen tussen jaarklassen en –groepen of soms ook letterlijk tussen 
klaslokalen 
• het anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij INOS vanuit haar visie bewuste 
keuzes maakt op het gebied van ICT, sociale media, wetenschap en techniek en andere 
onderwijsinnovaties. 
Grenzeloos Leren staat voor een onderwijsproces, waarbij leerlingen (inter)actief construerend, 
sociaal en reflecterend leren. Hiermee verandert zowel de rol van de leerling als de rol van de 
leerkracht.  
De rol van de leerling verschuift van die van ‘kennisconsument’ naar die van ‘kennisproducent’. Dat 
heeft consequenties voor het leerproces van de leerlingen. De rol van de leerkracht wisselt tussen 
die van ‘instructiegever’ naar ‘begeleider’ en ‘coach’ van leerlingen die hun leerproces vormgeven. 
De leerkracht gaat samen met de leerlingen op ontdekkingstocht. Hierbij is het belangrijk dat er een 
onderlinge relatie van vertrouwen is, er aandacht voor de interesses en aspiraties van leerlingen is, 
en er ruimte is voor ‘leren leren’ en leren van elkaar. 
Alle scholen binnen INOS zijn op weg naar Grenzeloos Leren. Elke school volgt hierbij zijn eigen weg. 
Er zullen accentverschillen zijn met betrekking tot de verschillende aspecten zoals deze in de missie 
van INOS zijn verwoord: talenten, begeleiden, zelfbewust en verantwoordelijk, en willen blijven 
leren. 
 
Visie en missie KBS Weilust Breda 

Mission statement: 

Zin in school. 
 
Dit mission statement is bewust zo gekozen, omdat het twee belangrijke componenten van primair 
onderwijs verenigt, die naar de mening van Weilust het belangrijkst zijn voor het leren op school. 
 
Enerzijds vinden wij het belangrijk dat alle betrokkenen graag naar school komen; dat zij er zin in 
hebben en het leuk vinden om er te zijn. Dat is een belangrijk gegeven om tot leren te kunnen 
komen.  
 

https://webmail.inos.nl/OWA/redir.aspx?C=ewRFIbKpnUCqAyBJywH-LITz_TcVaNEIomhqaxk5eznpfv9p4_F7VnlWU0bprtUpYhXqRXVRFmI.&URL=http%3a%2f%2fwww.weilust.nl
https://webmail.inos.nl/OWA/redir.aspx?C=ewRFIbKpnUCqAyBJywH-LITz_TcVaNEIomhqaxk5eznpfv9p4_F7VnlWU0bprtUpYhXqRXVRFmI.&URL=mailto%3akbsweilust_info%40inos.nl


Schooljaar 2015-2016 ‘Zin in school’ 

 

KBS Weilust - Draaiboom 12 - 4817 WR Breda - T. 076 - 587 65 28 - www.weilust.nl –  kbsweilust_info@inos.nl 8 

 

Anderzijds moet het onderwijs ook iets toevoegen; het onderwijs moet ‘zin‘ hebben, het moet zinnig 
zijn om op school te zijn. Wij vinden het van belang iets te betekenen voor en bij te dragen aan de 
brede ontwikkeling van de kinderen. 
 
Wij volgen nauwgezet die brede ontwikkeling van onze leerlingen door alle jaren van de basisschool 
heen. Deze gegevens stellen ons in staat om ons onderwijs te sturen en in te richten op de benodigde 
verschillende onderwijsbehoeften. Daarbij ‘meten’ wij of de school een toegevoegde waarde heeft. 
 
Weilust is een katholieke school waar iedereen welkom is, ongeacht maatschappelijke, culturele of 
levensbeschouwelijke achtergrond.  
In de omgang met elkaar laten we ons leiden door normen en waarden vanuit het Christendom.  
 
De populatie van onze school is een mooie afspiegeling van de samenleving. Door met elkaar samen 
te leven, werken en spelen ontstaat er begrip, waardering en respect voor elkaar. 
 
Op Weilust streven we na dat iedereen zich veilig en gewaardeerd voelt. Dat onderzoeken we elke 
twee jaar binnen alle belanghebbenden bij ons onderwijs; leerlingen, hun ouders en alle 
medewerkers. Bij leerlingen wordt dat continu gemonitord. Daarvoor worden gecertificeerde 
meetinstrumenten ingezet. 
Pas als veiligheid en waardering gevoeld worden, zullen kinderen optimaal tot leren, spelen en 
ontwikkelen komen. We handelen daarom vanuit vertrouwen, een positieve benadering en een 
warme sfeer. We besteden structureel aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de 
leerlingen. 
 
Weilust staat voor kwaliteit. Wij verzorgen goed, eigentijds en toekomstbestendig onderwijs. Wij 
bieden een inspirerende en uitdagende leeromgeving waarin kinderen worden gestimuleerd om 
zelfstandig en samen  te werken, kritisch te denken en een actieve rol te nemen in hun eigen 
leerproces.  
 
Wij willen onze leerlingen vaardig laten zijn in de eisen van de 21e eeuw. Dat maakt dat ons 
onderwijs momenteel continu in ontwikkeling is. Ons onderwijs verandert daardoor steeds. 
 
Bij een brede ontwikkeling streven we naar een goede balans in cognitieve, sociaal-emotionele, 
creatieve, culturele en sportieve ontwikkeling. De kinderen ontwikkelen zich daardoor zo breed 
mogelijk en zullen actieve en betrokken burgers in onze maatschappij kunnen worden. 
 
Ieder kind is uniek. Het onderwijs van Weilust is hierop gericht. We kiezen ervoor om adaptief te 
werken met als basis het leerstofjaarklassensysteem. We zorgen voor een breed aanbod afgestemd 
op de kinderen, waardoor van ieder kind de talenten, interesses en kwaliteiten worden geprikkeld en 
verder ontwikkeld.  
 
Voor leerlingen die meer begaafd zijn, wordt een passend aanbod gezocht in een ‘plusklas’. (dat 
wordt gerealiseerd in het schooljaar 2015-2016) 
Voor leerlingen die meer aandacht nodig hebben op het gebied van gedrag en sociaal emotionele 
ontwikkeling komt een passend aanbod in een ‘impulsklas’ (dat wordt gerealiseerd in het schooljaar 
2015-2016). 
Leerlingen die behoefte hebben aan een groter of ander taalaanbod vinden dat in ons ‘taalpaleis’. 
Leerlingen met dyslexie krijgen aanpassingen en mogen gebruik maken van ondersteunende 
middelen. (vanaf het schooljaar 2015-2016 zal er gewerkt gaan worden met Kurzweil). 
 
Door in te spelen op de interesses en kwaliteiten van ieder kind, zal ieder kind succeservaringen 
hebben waardoor het zelfvertrouwen wordt vergroot.  
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Een hecht, deskundig en enthousiast team draagt in nauwe samenwerking met ouders zorg voor de 
kinderen en hun brede ontwikkeling. Samen bereiden we onze leerlingen voor op het voortgezet 
onderwijs, passend bij zijn/haar mogelijkheden. 
Ouders zijn betrokken bij school en zijn op vele manieren actief binnen de school. Zij participeren bij 
activiteiten en denken mee over (en werken mee aan) beleid van de organisatie. 
 
Weilust werkt actief samen met partners uit de omgeving die zorg, opvang, culturele en sportieve 
activiteiten aanbieden aan de kinderen en ouders van onze school.  
Weilust en Kober zorgen samen voor een aanbod van dagarrangementen voor alle leerlingen van 
07.30 tot 18.00 uur, voor vier dagen per week, vijftig weken per jaar. (we willen dat uitbreiden naar 
opvang van 07.00 tot 19.00 uur voor vijf dagen per week.) 
In samenwerking met Kober wordt inhoud gegeven aan passend primair basisonderwijs, met voor- 
en vroegschoolse educatie, kinderopvang vanaf de geboorte, peuterspeelzaal, opvang voor 
schooltijd, tussenschoolse opvang en naschoolse opvang.  
Binnen het programma van de naschoolse opvang wordt samenwerking gezocht met partners op het 
gebied van sport, cultuur, creativiteit en andere vaardigheden. Partners uit de buurt, de wijk of de 
stad, die in hun aanbod aansluiten bij de kerndoelen, zoals de school ze stelt.  
In deze ontwikkeling richting Integraal KindCentrum (IKC) is het ‘Centrum voor Jeugd en Gezin’ 
partner. Er is al sprake van een intensieve en goede samenwerking binnen de zorg op school. 
Daarnaast zijn er contacten met ‘Breda Actief’ (sport), ‘De Nieuwe Veste’ (cultuur) en ‘STOER (dans). 
Tenslotte wordt een steeds wisselend aanbod van activiteiten (in de vorm van periodieke workshops) 
samengesteld van al deze partners, aangevuld met talenten uit de buurt/wijk of onder ouders.  
Om het bovenstaande te realiseren is een positieve, open houding en een goede, duidelijke, heldere 
communicatie van belang. Alle partijen streven dit na.  
Door deze organisatie zien we een steeds grotere ‘vervlechting’ van onderwijstijd en vrije tijd. 
 
Weilust maakt deel uit van INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda. 
KBS Weilust sluit zich volledig aan bij het strategisch beleidsplan, de drie kernwaarden en de ‘code 
goed bestuur’ van INOS. Meer daar over zie www.inos.nl. Zie ook bladzijde 5 en 6. 
 
Katholiek  
KBS Weilust is een katholieke school. In de omgang met elkaar laten we ons leiden door normen en 
waarden vanuit het Christendom. 
De catechese lessen worden door de hele school gegeven aan de hand van het thematisch tijdschrift 

"Hemel en Aarde". We willen met elkaar ervaren, dat het leven zinvol is; dat 
het de moeite waard is om mens te zijn. Het leven van Jezus is hierin ons 
voorbeeld. We willen samen verwonderd zijn over het leven om ons heen. 
 
Onze school wordt bezocht door kinderen met uiteenlopende 
geloofsovertuigingen en uit verschillende culturen. Wij vinden dat de school 
een afspiegeling moet zijn van de samenleving waarvan zij deel uitmaakt. 
Kinderen (en ouders) met een andere geloofsovertuiging of 
levensbeschouwing zijn dan ook van harte welkom op onze school. Juist door 
met elkaar samen te leven ontstaat begrip en respect voor elkaar. 
 

Schoolklimaat 
Wij hechten op onze school veel waarde aan een zekere rust, orde en regelmaat, zowel in het 
gebouw als op de speelplaatsen. Om dit te bereiken hebben we een klein aantal afspraken opgesteld, 
die met de leerlingen aan het begin van elk nieuw schooljaar en tussentijds thematisch besproken 
worden; 

- Voor groot en klein zullen we aardig zijn. 
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- Mens, groen en dier krijgen alle aandacht hier. 

- Goed voor de spullen zorgen dan kunnen we ze weer gebruiken morgen. 
U vindt deze regels op elke afdeling van de school terug en een prachtige ‘regelboom’ bij de 
hoofdingang herinnert ons dagelijks aan deze afspraken. 
 
Ieder kind is uniek 
U vertrouwt uw kind toe aan school. Wij nemen deze zorg 
serieus en hebben daarbij een aantal idealen. In onze visie 
gaan we er vanuit dat niet alle kinderen hetzelfde zijn. Er 
zijn verschillen in aanleg, achtergrond en 
ontwikkelingstempo. Daar houden we in ons onderwijs 
rekening mee. Daarnaast zijn kinderen ook lid van een 
groep, ze worden mede door de groep gevormd en zijn 
van de groep medeafhankelijk. Het is dan ook belangrijk, 
dat kinderen elkaar leren respecteren, leren 
samenwerken en leren helpen.  
 
Actief burgerschap en Integratie nieuw 26-05-2015 
Scholen zijn wettelijk verplicht aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale integratie. 
Burgerschapsvorming brengt onze leerlingen basiskennis, vaardigheden en de houding bij die nodig 
zijn om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving. 
Er staan drie domeinen centraal: 
1. Democratie: kennis over de democratische rechtstaat en politieke besluitvorming; democratisch 
handelen en de maatschappelijke basiswaarden. 
2.  Participatie: kennis over de basiswaarden en mogelijkheden voor inspraak en vaardigheden en 
houdingen die nodig zijn om op school en in de samenleving actief mee te kunnen doen. 
3. Identiteit: verkennen van de eigen identiteit en die van anderen; voor welke 
(levensbeschouwelijke) waarden sta ik en hoe maak ik die waar? 
Ons programma heeft in het aanbod voldoende aanknopingspunten en voldoende tijd en aandacht 
voor dit thema. Vooral in ons programma sociaal-emotionele vorming besteden wij expliciet 
aandacht aan vaardigheden als samen regels afspreken en handhaven, elkaar respectvol aanspreken, 
goed kunnen omgaan met kritiek en conflicten oplossen. 
Bij geschiedenis en aardrijkskunde in de bovenbouw, leren de kinderen over onze staatsvorm, de 
grondrechten van alle burgers en wat dat betekent voor ons gedrag. Binnen ons aanbod 
levensbeschouwelijke vorming hebben wij gekozen voor filosoferen met kinderen. Uiteraard komen 
hier ook facetten van actief burgerschap en integratie aan bod. In de bovenbouw besteden wij 
aandacht aan aspecten van een multiculturele samenleving en wij brengen onze leerlingen in 
aanraking met andere religieuze opvattingen. Dit is noodzakelijk omdat maar een beperkt aantal van 
onze leerlingen de rooms-katholieke traditie uitdraagt. Ook leerlingen met andere religieuze 
opvattingen bevolken onze school. 
 

Thuis voelen 
De sfeer waarin een kind opgroeit, is van groot belang. Een vriendelijk 
en veilig schoolklimaat met een zekere rust en regelmaat zijn  
belangrijke voorwaarden. 
Wanneer kinderen zich veilig en geborgen voelen kunnen ze zich 
optimaal ontwikkelen.  
 

Zelfstandigheid 
Mensen willen graag keuzes kunnen maken en daar ook de verantwoordelijkheid voor dragen. Dat 
geldt zeker ook voor kinderen. 
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We willen onze leerlingen in toenemende mate ruimte bieden voor ontwikkeling naar meer 
zelfstandigheid en autonomie: het zelfstandig leren. 
 
Bouwen aan een adaptieve school (BAS)  
Goed onderwijs geven is de opdracht van elke school. 
Ook Kbs Weilust wil daar voor staan. Wij beogen de totale vorming van de 
kinderen op onze school, het overdragen van kennis maakt daar deel van uit. 
Met totale vorming bedoelen we o.a. het omgaan met anderen, het 
ontwikkelen van creativiteit, het omgaan met gevoelens van jezelf en van 
anderen.  
We werken volgens het jaarklassensysteem, waarbij de gedifferentieerde 
klassikale instructie vertrekpunt is. In het kader van onderwijsontwikkeling 
geven we het zelfstandig en samenwerkend leren binnen onze school steeds 
meer ruimte. De leraar krijgt vanuit die visie steeds meer de rol van 
begeleider/coach van het ontwikkelingsproces. 
 
Verkeersveiligheid 
In het begin van het nieuwe schooljaar wordt o.l.v. de landelijke vereniging voor verkeersveiligheid 
3VO de actie “De scholen zijn weer begonnen” gehouden. Het doel van die actie is de veiligheid rond 
(basis-)scholen te bevorderen en te bewaken. Ouders en andere weggebruikers met onjuist 
verkeersgedrag brengen hun en andermans kinderen in gevaar en maken de schoolomgeving 
onveilig. Breng uw kind(eren) bij voorkeur te voet naar school en laat uw auto zoveel mogelijk thuis. 
Begin ook uw kind tijdig zelfstandig naar school te leren lopen en, als het echt nodig is, te fietsen. Op 
school is een verkeerswerkgroep actief bezig met het organiseren van activiteiten die te maken 
hebben met verkeersgedrag rond de school en in de wijk. Ouders spelen hierin ook een rol.  
We hebben als school het 'Brabantse Veiligheidslabel'. Dit houdt in dat we investeren in 
verkeersveiligheid. Als school zorgen we ervoor dat onze leerlingen verkeerslessen krijgen, 
deelnemen aan verkeersprojecten en oefenen in het verkeer. Daarbij maken we samen met 
gemeenten de wegen naar de school toe verkeersveilig. 
 
Samenwerking 
Ouders en leerkrachten staan samen voor de verantwoordelijke taak van het opvoeden en 
begeleiden van de kinderen. Het is dus uitermate belangrijk dat school en ouders elkaar op dit gebied 
zo goed mogelijk begrijpen, aanvullen en ondersteunen. Hiertoe zijn we in het schooljaar 2014-2015 
gestart met een schoolontwikkelingstraject genaamd ‘ouderbetrokkenheid 3.0’.  
Doel hierbij is de samenwerking tussen ouders en school te optimaliseren. Via de Weilustwekker 
worden ouders op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen dit traject. 
 
Fruit eten 
Als school vinden we het belangrijk de kinderen te leren gezond te eten. Het is duidelijk dat groenten 
en fruit een belangrijk onderdeel vormen van een gezond dieet. Groenten en fruit bevatten namelijk 
belangrijke voedingsstoffen die je lichaam nodig heeft om naar behoren te kunnen functioneren. 
Daarom hebben we als school de regel dat de kinderen in de kleine pauze iets gezonds te drinken en 
een stuk fruit of groente mee naar school mogen nemen. Andere etenswaren worden niet op prijs 
gesteld. 
 
Kerndoelen 
De door ons gebruikte methoden (werk- en leerboeken) zijn samengesteld op basis van de 
kerndoelen die door het ministerie zijn geformuleerd. De kerndoelen stellen minimumeisen aan het 
onderwijsaanbod en het niveau van kennis en vaardigheden voor kinderen. Kbs Weilust voldoet aan 
de eisen die het Ministerie van Onderwijs stelt en daarmee beschikken we over een stevige basis 
voor verantwoord en eigentijds onderwijs. 
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Deze doelen hebben betrekking op: 
Nederlandse taal 

 Lezen: -technisch 
-begrijpend 

 Taal: -spelling 
-overige taalvorming 

 Schrijven 
 
Engelse taal 
 
Rekenen en wiskunde 
 
Oriëntatie op jezelf en de wereld 

 Aardrijkskunde 

 Geschiedenis 

 Biologie (incl. wetenschap en techniek en 
verplichte lessen over seksuele vorming) 

 Burgerschapsvorming 

 Verkeersles 

 Sociaal-emotionele ontwikkeling 
 

Kunstzinnige oriëntatie 

 Tekenen 

 Handvaardigheid 

 Muziek 

 Drama 
 
Bewegingsonderwijs 
 
Godsdienstlessen 
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3. Wat leert uw kind op onze school? 
 
Methodes 
Op Kbs Weilust werken we met methodes voor de verschillende vakgebieden. De meeste methodes 
gaan uit van adaptief onderwijs. Dat betekent dat er gedifferentieerd gewerkt kan worden.  
 
Groep 1 en 2 
De inrichting van de lokalen is aangepast aan het spelende jongere kind. De schooldag begint in de 
kring. Daarnaast wordt er gewerkt en gespeeld aan tafels, in hoeken, in de speelzaal en op het 
schoolplein. 
 
Spelend leren 
In groep 1 gaat het kind wennen aan het naar school gaan. Er wordt veel aandacht besteed aan 
gewoontevorming en regelmaat. Leren gebeurt vooral spelenderwijs. We werken in verschillende 
leer- en vormingsgebieden: wie speelt in de poppenhoek, is ook bezig met taalontwikkeling; wie 
speelt met een lotto, leert ook de kleuren en wie op papier de 
golvende zee tekent, is bezig met voorbereidend schrijven. Er 
is veel aandacht voor taalvorming, omdat dit de basis is voor 
heel veel andere aspecten van het leren. Deelname aan 
projecten zoals het werken met de boekenkisten geeft aan, 
hoe belangrijk we lezen en taal vinden. 
Er wordt gewerkt met ‘Kleuterplein’. Hierdoor wordt 
doelgericht gewerkt aan alle tussendoelen. 
 

Lezen 
In onze school starten we met het aanvankelijk lezen in groep 3. We gebruiken 
de methode Veilig leren lezen met het bijbehorende hulpmateriaal. 
In de tweede helft van groep 3 gaat het aanvankelijk lezen over in voortgezet 
lezen. 
De methode Timboektoe hanteren we bij het voortgezet en studerend lezen.  
We proberen de kinderen in groep 6 het eindniveau technisch lezen te laten 
bereiken. 
Op allerlei manieren proberen we het leesgedrag van kinderen positief te 
ontwikkelen. Plezier in lezen (leesbeleving) streven we na met extra 
leesactiviteiten in de boekenweek, bezoek aan de bibliotheek, deelname aan de 

landelijke kinderjury, voorleeswedstrijden en het gebruik maken van boekenkisten en een eigen goed 
georganiseerde schoolbibliotheek. 
 
Een belangrijk doel van ons leesonderwijs is om leerlingen 
zover te brengen, dat ze teksten leren begrijpen. We hebben 
het dan over begrijpend lezen. 
Voor begrijpend lezen gebruiken wij de methode Lezen in 
beeld! 
 
Taal 
Vanaf groep 4 werken we met de methode Taal op Maat. 
Deze methode besteedt veel aandacht aan luister- en spreekoefeningen. Daarnaast zijn er ook veel 
schriftelijke opdrachten. 
Voor een aantal leerlingen is Nederlands de tweede taal. Voor hen is het belangrijk, dat we extra 
aandacht besteden aan hun woordenschat. Mochten leerlingen blijken behoefte te hebben aan een 
ruimer taal- / woordenschataanbod, mogen zij aansluiten in ons ‘taalpaleis’. 
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In de bovenbouw ( groep 5-8 ) maken onze kinderen kennis met de Engelse taal. Hierbij gebruiken we 
de methode Take it easy! 
 
Rekenen 
Met de methode Rekenrijk leren de kinderen samen verschillende oplossingen zoeken voor 
praktische rekenprobleempjes uit het dagelijks leven. Daarnaast zijn natuurlijk hoofdrekenen en 
cijferen belangrijk (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, breuken, procenten, omgaan met 
de rekenmachine). 
 
Wereldoriëntatie 
Op onze school worden aparte methodes gebruikt 
voor de diverse terreinen van wereldoriëntatie. 
Voor de groepen 3 en 4 is er een 
wereldoriëntatiepakket van Naut, Meander, 
Brandaan, waarbij de kinderen al een beetje kennis 
maken met de wereldoriëntatievakken. 
Voor aardrijkskunde gebruiken wij in de groepen 5 
t/m 8 de methode Meander. 
Voor geschiedenis maken wij gebruik in de groepen 5 
t/m 8 van de methode Brandaan. 
Natuuronderwijs wordt gegeven vanaf groep 5 t/m 8. 
De gehanteerde methode is Naut. 
Voor wereldoriëntatie in de kleutergroepen wordt er gebruik gemaakt van Ideeënboek WO. 
Elke week volgen diverse groepen t.v.- lessen, die verband houden met wereldverkenning. 
Verder wordt er in alle groepen projectmatig aandacht besteed aan milieueducatie en worden er 
verschillende technieklessen gegeven. 
Ook behandelen we met de leerlingen in de hogere groepen projectmatig diverse thema's die te 
maken hebben met (on-)gezond gedrag zoals drank, drugs en roken. 
Daarnaast wordt er gewerkt met het project Lentekriebels, waar sociaal-emotionele, 
maatschappelijke en seksuele onderwerpen centraal staan. 
 

Verkeer 
We gebruiken de verkeersmethode 
Wegwijs. De methode gaat uit van de 
praktijk. Kinderen krijgen dus te maken 
met realistische verkeerssituaties. 
Daarnaast is er één tot twee keer per jaar 
een verkeersweek. Groep 7 neemt deel 

aan de theoretische én de praktische verkeersproef. Deze wordt 
georganiseerd in samenwerking met de andere basisscholen in 
Breda-Oost en de politie. 
 
Expressie 
De vakken handvaardigheid, tekenen, muziek, drama en dans 
worden verspreid over de week aangeboden. Deze disciplines 
worden verdeeld in onderdelen/aspecten, conform de 
kerndoelen, aangeboden middels een Rode Draad door de gehele 
school. De methode Moet je doen voor tekenen, handvaardigheid, 
drama en muziek wordt als bronnenboek gehanteerd. Daarnaast is voor muziek een abonnement 
afgesloten op de zangmethode 123ZING waarvoor leerkrachten uit de onder-, midden- en 
bovenbouw gecertificeerd zijn.  
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Daarnaast zijn er drie keer per jaar expressieoptredens. Elke klas treedt één keer met de hele groep 
met een lied, dans of toneelstuk op voor de rest van de school en is twee maal publiek. 
Er wordt een duidelijke link gezocht met expressie bij het verwerken van de leerstof bv bij taal, bij 
wereldverkenning en bij catechese. Regelmatig vinden er in de onderbouw activiteitenmiddagen op 
het gebied van expressie plaats. Samen met de ouders worden de klaslokalen aangekleed voor de 
viering van Sinterklaas, Kerstmis of Carnaval. 
 
Lichamelijke oefening 

Voor de lichamelijke oefening worden wekelijks gymlessen 
gegeven in de gymzaal aan de Draaiboom. Volgens een eigen 
samengestelde jaarplanning komen alle leerlijnen en 
bewegingsthema’s van het bewegingsonderwijs aan bod. 
Jaarlijks aan het begin van het schooljaar, wordt er onder 
leiding van leerkrachten en ouders een sportdag 
georganiseerd. De jongere kinderen doen spelletjes rondom 

de school en oudere kinderen doen mee aan de diverse atletiekonderdelen op een sportveld. Verder 
doet de school, in samenwerking met de ouders, mee aan een aantal sporttoernooien.  
 
Cultuur 
We laten de kinderen kennis maken met verschillende culturele aspecten van onze maatschappij. In 
het kader van “De ontdekking” een cultuurproject van de Gemeente Breda, bezoeken we met elke 
groep twee keer per jaar een expositie, een toneel- of dansvoorstelling, een film of concert. 
 
Excursie 
Door het hele jaar heen worden er voor alle groepen excursies 
georganiseerd. De bezoeken hebben altijd te maken met het 
onderwijsprogramma van de betreffende groep. Ze zijn altijd educatief.  
 
Computer 
Al vanaf groep 1 wordt regelmatig met de computer gewerkt. Elke groep beschikt dan ook over drie 
computers. Daarnaast hebben we vanaf schooljaar 2014-2015 een laptopkar, waarover elke klas 
minimaal één keer per week beschikking heeft. Vanaf schooljaar 2015-2016 willen we ook graag gaan 
experimenten en werken met tablets in de klas. 
De groepen 3 t/m 8 werken allemaal met een digibord en bij de kleuters zijn touchtables aanwezig. 
Alle lokalen zijn aangesloten op het schoolnetwerk en een draadloos netwerk (wifi). 
Spelenderwijs worden leeropdrachten uitgevoerd op lees-, taal- en rekengebied. Ook bij 
wereldverkenning en r.t.-lessen wordt de computer gebruikt. Voor de computervaardigheden is er 
een doorgaande lijn geschreven, zodat de kinderen zich ook op dit gebied steeds verder ontwikkelen. 
De ontwikkelingen op het gebied van ICT in de klas zullen het aankomend jaar een grote impuls 
krijgen. 
 
Versterken van de sociaal-emotionele ontwikkeling 
Kinderen die zich veilig en prettig voelen op school, leren 
beter. Daarom is het sociaal klimaat op school voor ons 
belangrijk. We werken daar voortdurend aan en wij hopen dat 
u die sfeer op school herkent. In de groepen wordt aandacht 
besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling o.a. door het 
werken met de methode voor de SOEMO-kaarten.  
In de middenbouw wordt gewerkt met taakspel. Taakspel is 
ontwikkeld om het gedrag van kinderen positief te 
beïnvloeden. 
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Taakspel wordt met de hele groep gespeeld. Het doel van Taakspel is dat het taakgerichte gedrag van 
de leerlingen verbetert en dat druk en agressief gedrag vermindert. Daarnaast heeft Taakspel tot 
doel de verlegen/ teruggetrokken leerlingen meer te betrekken bij het klassengebeuren. 
Voorafgaande aan Taakspel stelt de groep regels op. Dit doet de leerkracht samen met de leerlingen. 
Deze regels omvatten algemene klassenregels. De kinderen worden gestimuleerd zich aan de 
gestelde regels te houden. Voorbeelden van regels zijn: ‘je bent stil, je let op, je bent met je taak 
bezig, je zorgt dat andere kinderen hun werk kunnen doen’. 
De leerlingen werken tijdens Taakspel in kleine teams samen. Ieder team krijgt een aantal gekleurde 
kaarten. Een kaart wordt weggehaald als één van de teamleden zich niet aan de regels houdt. Het is 
de bedoeling dat het team kaarten overhoudt, het maakt niet uit hoeveel kaarten. Het feit dat er nog 
kaarten over zijn wordt beloond. Voorbeelden van beloningen zijn: een compliment van de 
leerkracht, een sticker op de teamposter. Wanneer een team het Taakspel een aantal keren in de 
week met succes speelt dan volgt er een weekbeloning, bijvoorbeeld op vrijdagmiddag een kwartier 
iets voor jezelf doen. Bij Taakspel gaat het erom dat de leerlingen elkaar stimuleren om gewenst 
gedrag te vertonen.  
Taakspel wordt tijdens de reguliere lessen gespeeld, bijvoorbeeld tijdens het zelfstandig werken of 
tijdens het kringgesprek. 
De leerkracht heeft een training ontvangen over Taakspel. Gedurende het schooljaar dat de groep 
Taakspel speelt, wordt de leerkracht ondersteund door een schoolbegeleider. Deze komt regelmatig 
kijken tijdens het spelen van het Taakspel en bespreekt dat met de leerkracht. 
 
Huiswerk 
Een kind heeft de tijd na school hard nodig om te spelen en daarom wordt het geven van huiswerk in 
de lagere groepen beperkt tot een absoluut minimum. Vanaf groep 6 zal wel regelmatig huiswerk 
worden opgegeven. In groep 6 eenmaal per week huiswerk voor taal, rekenen of spelling en toetsen 
van de zaakvakken. In groep 7 tweemaal per week huiswerk voor taal, rekenen of spelling en toetsen 
van de zaakvakken. In groep 8 drie keer per week huiswerk voor taal, rekenen of spelling en toetsen 
van de zaakvakken. Soms gaat er ook een huiswerkopdracht mee naar huis voor het vak Engels en/of 
verkeer. 
We gaan ervan uit dat u uw kind thuis stimuleert om het werk goed te maken en vooral om het goed 
te organiseren. Het huiswerk en de toetsen worden een week van te voren opgegeven en is terug te 
vinden in de agenda van de kinderen, op het whitebord in de klas en op Klasbord. De leerkrachten 
zullen regelmatig controleren of de leerlingen daadwerkelijk al het huiswerk en leerwerk in de 
agenda noteren. 
Het regelmatig maken van huiswerk draagt er ook toe bij dat de overgang naar het voortgezet 
onderwijs te zijner tijd soepeler kan verlopen. 
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4. De organisatie 
 
Schooltijden  

Groep Ochtend Middag Woensdag 

1 08.30 - 11.45 uur 13.00 - 15.15 uur vrij 
2 t/m 8 08.30 - 11.45 uur 13.00 - 15.15 uur 08.30 - 12.15 uur 

Let op: de school hanteert inlooptijden. Om 08.25 en 12.55 uur gaat de bel. Dan worden de 
leerlingen geacht in de rij te staan, zodat stipt 08.30 en 13.00 uur de lessen kunnen beginnen. 
 
Vakantierooster 
Hiervoor verwijzen wij u naar de schoolkalender.  
 
Gymrooster 

Dag Groep 

Maandag - 
Dinsdag 3 en 4 en groep 5 HA 

Woensdag - 

Donderdag Overige groepen 5 en 6 

Vrijdag Groepen 7 en 8 

 
Jaargroepen 
Onze school kent zogenaamde jaargroepen en indien organisatorisch wenselijk, combinatiegroepen. 
In groep 1 starten de vierjarigen. Als de kinderen ongeveer 12 jaar zijn eindigt, in principe, voor hen 
de basisschoolperiode in groep 8. 
Het zitten blijven of doubleren proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. Toch kan het in bepaalde 
omstandigheden noodzakelijk en verstandig zijn dat een leerling een jaartje overdoet. Een dergelijk 
besluit wordt uiteraard altijd in goed overleg met de ouders genomen. 
 
De school bestaat uit 3 bouwen: 
Onderbouw: (groepen  1, 2) Teamcoördinator Corina van Gorp. 
Middenbouw: (groepen  3, 4 en 5)  Teamcoördinator Ellis Janssen. 
Bovenbouw:  (groepen  6, 7 en 8 ) Teamcoördinator Ciska Kelly. 
 
De groepen 1 en 2 zijn altijd gecombineerd (heterogeen). Daar is om pedagogische en 
organisatorische redenen voor gekozen. 
 
Klassikaal 
We werken volgens het leerstof-jaarklassen-systeem. Dit betekent dat kinderen per leerjaar dezelfde 
basisstof krijgen aangeboden. Binnen deze structuur hanteren we verschillende organisatievormen, 
waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met de verschillen tussen de individuele leerlingen.  
 
We streven naar een gemiddelde groepsgrootte van 25 leerlingen voor de groepen 1 t/m 4 en 30 
leerlingen voor de groepen 5 t/m 8. Omdat we soms afhankelijk zijn van 
externe factoren en toevalligheden slagen we er niet altijd in dit streven 
waar te maken. 
 
Team 
Het team van onze school bestaat uit de directeur, onderwijzend 
personeel en onderwijsondersteunend personeel. Er zijn ongeveer veertig 
vaste medewerkers. Naast de vaste medewerkers zult u ook stagiaires van 
diverse opleidingen en invalkrachten aantreffen. 
 

https://webmail.inos.nl/OWA/redir.aspx?C=ewRFIbKpnUCqAyBJywH-LITz_TcVaNEIomhqaxk5eznpfv9p4_F7VnlWU0bprtUpYhXqRXVRFmI.&URL=http%3a%2f%2fwww.weilust.nl
https://webmail.inos.nl/OWA/redir.aspx?C=ewRFIbKpnUCqAyBJywH-LITz_TcVaNEIomhqaxk5eznpfv9p4_F7VnlWU0bprtUpYhXqRXVRFmI.&URL=mailto%3akbsweilust_info%40inos.nl


Schooljaar 2015-2016 ‘Zin in school’ 

 

KBS Weilust - Draaiboom 12 - 4817 WR Breda - T. 076 - 587 65 28 - www.weilust.nl –  kbsweilust_info@inos.nl 18 

 

Groepsleerkrachten 
Het grootste deel van het team bestaat uit 
groepsleerkrachten. Zij zijn ‘de spil’ in de groep 
voor de leerlingen. 
Ook beschikt de school over twee interne 
begeleiders (IB-ers). Ze organiseren ‘extra zorg’ 
voor individuele leerlingen en denken mee met de 
groepsleerkrachten over zorgzaken aan hun 
leerlingen.  
Kinderen die iets extra’s  nodig hebben, kunnen 
worden begeleid door de remedial teacher (RT-er). 
 
Ondersteuning 
De leerkrachten krijgen hulp van onderwijsassistenten die ondersteunende werkzaamheden 
verrichten in de klassen.  
De conciërge verricht algemene, voornamelijk technische werkzaamheden. De administratief 
medewerkster ondersteunt de directie en het team in administratieve zaken. 
  
Coördinatoren 
Op onze school hebben de leerkrachten naast het geven van onderwijs ook diverse andere taken te 
vervullen. We noemen o.a. de coördinatoren van: ICT, taal, rekenen, expressie etc. 
Daarnaast zijn er 3 teamcoördinatoren. Zij coördineren de zaken van een bepaalde bouw (zie 
jaargroepen). Zij zijn aanspreekpunt voor zowel leerlingen, leerkrachten als ouders. Samen met de 
directeur vormen zij het kernteam. 
 
Personele vervangingen op de scholen van INOS 

Voor vervanging van verlof van personeel (bv ziekteverlof 
of verloven zoals die zijn vastgelegd in de CAO primair 
onderwijs), kunnen we een beroep doen op Matchpoint, 
de vervangingsorganisatie voor groepsleerkrachten en 
onderwijsassistenten voor de scholen van INOS. 
Matchpoint regelt binnen iedere school van INOS de 

vervanging bij afwezigheid en ziekte van groepsleerkrachten en onderwijsassistenten. 
Indien een leerkracht of onderwijsassistent (plotseling) afwezig is, zorgt Matchpoint direct voor een 
adequate vervanging. Matchpoint heeft de beschikking over een grote groep enthousiaste en 
competente waarnemers zodat, indien de leerkracht of assistent (tijdelijk) moet worden vervangen, 
de kinderen in goede handen zijn. De invallers worden vooraf gescreend op bevoegdheid, opleiding 
en competentie. U mag er op vertrouwen dat de waarnemers binnen INOS goede kwaliteit onderwijs 
leveren. 
Als een medewerker ziek wordt of verlof heeft, kan de school direct digitaal een aanvraag voor 
vervanging melden bij Matchpoint. De planners zoeken voor de aanvraag een passende waarnemer 
die kan zorgen dat het onderwijsproces van uw kind zo ononderbroken mogelijk doorgang vindt. 
Matchpoint is ook ‘de poort tot het werken bij INOS’. 
Goede vervangers kunnen bij gebleken geschiktheid doorstromen naar een passende functie op één 
van de INOS scholen. Belangstellenden die (tijdelijk) willen waarnemen op scholen van INOS worden 
van harte uitgenodigd zich aan te melden. Mocht u mensen kennen die de juiste opleiding hebben en 
die belangstelling hebben om bij INOS aan het werk te gaan, dan kunt u hen adviseren een kijkje te 
nemen op onze website www.inos.nl. Onder het kopje, werken bij INOS, vervanging is alle informatie 
terug te vinden.  
Matchpoint wordt georganiseerd vanuit het bestuursbureau van INOS, Haagweg 1 in Breda. 
En is te bereiken onder; matchpoint@inos.nl  
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Stage 
Ieder jaar komen studenten van o.a. de Pabo (opleiding voor 
groepsleerkrachten) en het Vitaliscollege ROC (opleiding voor 
onderwijsassistenten) op onze school stage lopen.  
Zij kunnen in alle leerjaren worden geplaatst. Een specifieke groep 
is de leraren-in-opleiding (LIO). Zij nemen gedurende een deel van 
het schooljaar de lesgevende taken van de groepsleerkracht over. 
De ouders van de groep(en) waarin een LIO wordt geplaatst, 
worden daarover nader geïnformeerd. De LIO- er functioneert altijd 
onder verantwoordelijkheid van een bevoegde leraar. 
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5. KOBER 
 
Op onderstaande wijze wil Kober zich graag presenteren voor nieuwe leerlingen. 
 
Zoekt u kinderopvang bij u in de buurt? 
Dan bent u bij Kober aan het juiste adres.  
U wilt alleen het beste voor uw kind en stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de kinderopvang. U 
zoekt een plek voor uw kind:   

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

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

- waar genoeg uitdaging is en volop ontwikkelingskansen zijn,  

- waar uw kind individuele aandacht krijgt, 

- waar professionele en liefdevolle zorg voor uw kind is én  

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

- Kinderdagverblijf Harlekijn, Mgr. de Vetstraat 2a (0 - 4 jaar) 
Drie groepen (ingedeeld naar leeftijd) met vaste pedagogisch medewerkers. Natuurlijk is er 
veel aandacht voor een goede verzorging, maar er is ook volop speelplezier. Binnen in de 
groep, in de grote centrale speelhal of in de ruime, plezierige buitenruimte grenzend aan het 
groene Brabantpark. 

- Voorschool de Blokkendoos, Mgr. de Vetstraat 2a (2½ - 4 jaar)  
In de voorschool komen kinderen drie dagdelen per week. Vrij spel en educatieve activiteiten 
wisselen elkaar af, waarbij veel aandacht is voor de Nederlandse taalontwikkeling. Het 
consultatiebureau zorgt voor de toeleiding naar de voorschool. 

- Peutertuin Weidetuin, Draaiboom 12 (2 - 4 jaar)  
In onze peutertuin is volop ruimte voor samen spelen, samen delen, knutselen, liedjes 
zingen, verhaaltjes voorlezen en nog veel meer! Kinderen komen twee dagdelen per week 
naar de peutertuin en is daarmee een hele goede voorbereiding op de basisschool. 

- Buitenschoolse opvang Weidetuin, Draaiboom 12 (4 – 9 jaar) en top bso Oost, Nieuwe Inslag 
89 (4 - 13 jaar) 
Opvang voor en/of na schooltijd en in de vakanties. Een gezellige en vertrouwde plek om te 
spelen of te relaxen. Met heel veel leuke activiteiten zoals toneel, dans, sport, fotografie, 
kunst, enzovoorts.  

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

 
Voor ieder kind 
Bijna 10.000 kinderen maken gebruik van de  
opvangmogelijkheden van Kober kindercentra. Ook uw kind is 
van harte welkom. Wij rekenen graag voor u uit wat 
kinderopvang in uw situatie kost. Tot snel! 
 
Meer informatie? 
Bel (076) 504 56 05 of mail: serviceteam@kober.nl 
Kijk ook eens op onze website www.kober.nl voor inschrijven of 
het maken van een kijkafspraak. 
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Tussenschoolse opvang (TSO) 
Voor onze leerlingen bestaat de mogelijkheid om tijdens de middagpauze op school over te blijven. 
De organisatie en begeleiding van de TSO ligt in handen van ‘KOBER kinderlunch’, in samenwerking 
met de school.  
 
Overblijven met Kober kinderlunch  
Fris aan de middaglessen beginnen? Een ontspannen lunchpauze is voor kinderen belangrijk. Samen 
eten we een boterham en daarna is er tijd en ruimte om lekker te spelen. Zo is overblijven goed 
geregeld en leuk! 
Kosten 
Wilt u weten hoeveel u betaalt voor het overblijven op de school 
van uw kind? Kijk op: www.kober.nl/overblijven en zoek via onze 
locatiezoeker de overblijflocatie van uw kind op. Daar vindt u het 
exacte tarief voor vast en flexibel overblijven.  
Meer informatie  
Neem bij vragen contact op met de overblijfcoördinator van uw 
basisschool of het Kober serviceteam via (076) 504 56 05 of 
seviceteam@kober.nl     
Overblijven is leuk én gezellig! Net als thuis, maar dan met vriendjes en vriendinnetjes van school.  
Overblijven geeft kinderen de kans tussen de middag te eten, zich uit te leven of juist tot rust te 
komen en hun verhaal te vertellen. De primaire taak van de professionele groepsleiding en de 
vrijwilligers is klaar te staan voor de kinderen. De kinderen kunnen zichzelf zijn, maar houden wel 
rekening met elkaar.  
De school heeft het overblijven uitbesteed aan Kober kinderlunch. In nauwe samenwerking met 
school organiseren wij een gezellige, rustige én ontspannen lunchpauze voor uw kind(eren). 
Aanmelden overblijven 
Op de website van de Kober groep (www.kober.nl) vindt u 
via de locatiezoeker (zoeken op naam van de school) alle 
actuele overblijfinformatie. Ook vindt u hier informatie hoe 
u zich kunt aanmelden voor het overblijven en hoe de 
betaling is geregeld. 
Heeft u vragen? Neem contact op met de 
overblijfcoördinator of bel of e-mail Kober kinderlunch: 
(076) 504 56 12 of overblijven@kober.nl. 
 
Buitenschoolse opvang (BSO) 
Vanaf augustus 2007 hebben scholen een inspanningsverplichting voor het organiseren van voor- en 
naschoolse opvang. Het schoolbestuur heeft ook daarvoor een convenant afgesloten met KOBER 
kindercentra. De jongste kinderen worden opgevangen in de Weidetuin (in het schoolgebouw) en de 
oudste kinderen in de Harlekijn. 
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6. De zorg voor kinderen 
 
Nieuwe leerlingen 
Jaarlijks worden er twee algemene informatie-
avonden georganiseerd voor ouders van 
(potentiële) nieuwe leerlingen. Als ouders n.a.v. de 
hier verstrekte informatie besluiten hun kind in te 
willen schrijven op onze school, kunnen ze dit doen 
d.m.v. het inschrijfformulier.  
Daarnaast zijn ouders altijd van harte welkom voor 
een kennismakingsgesprek en/of een rondleiding 
op school. U kunt vrijblijvend bellen voor een 
afspraak of even binnen lopen onder schooltijd bij 
de administratief medewerkster. 
Bij aanmelding vragen wij u een kopie van een document, waarop het sofi-nummer van de nieuwe 
leerling vermeld staat, in te leveren. 
 
Aannamebeleid 
Na aanmelding beoordeelt de intern begeleider van de school i.o.m. de directie of uw kind op Kbs 
Weilust wordt ingeschreven. U ontvangt hiervan altijd een schriftelijke reactie. In sommige gevallen 
is een uitgebreider aannametraject noodzakelijk. De school gaat dan met de ouders in overleg over 
de te volgen procedure. Dit traject staat beschreven in onze notitie “aannamebeleid” welke bij de 
directie verkrijgbaar is.  
 
Als kinderen van een andere school komen, nemen wij altijd contact op met de huidige school voor 
nadere informatie. In incidentele gevallen kan het voorkomen dat de directie op grond van deze 
informatie besluit een leerling niet te plaatsen. Wij kunnen ervoor kiezen om een leerling  niet te 
plaatsen, wanneer wij als school niet kunnen voldoen aan de (onderwijs)ondersteuningsbehoeften 
van uw kind. In ons schoolondersteunningsprofiel (SOP) staat beschreven welke ondersteuning wij 
als school kunnen bieden. 
Als kinderen van Kbs Weilust naar een andere school gaan, verzorgen wij een onderwijskundig 
rapport en sturen dit samen met een uitschrijfbewijs naar de nieuwe school. 
 
4-jarigen 
Kinderen zijn bij ons welkom vanaf de eerste 
dag dat ze 4 worden. Kort voor de 4e 
verjaardag mag uw kind kennis komen 
maken met de nieuwe juf en klasgenootjes. 
De leerkracht neemt in die periode contact 
met u op om de data van deze 
kennismakingsochtenden af te spreken. 
Wanneer uw kind kort (binnen zes hele 
lesweken) voor de zomervakantie vier jaar 
wordt, start het na de zomervakantie bij ons 
op school. Deze kinderen komen dan tegelijk 
met een groepje nieuwe leerlingen op 
school.  
 
Vanaf de eerste dag van de maand waarin uw kind vijf jaar wordt, valt uw kind onder de 
leerplichtwet (zie ook elders in deze schoolgids). 
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Zorgstructuur op KBS Weilust: 1-zorgroute 
Onze school heeft gekozen voor de 1-zorgroute als zorgstructuur.  
De 1-zorgroute sluit aan op onze visie op onderwijs en zorg. Het biedt een heldere, eenduidige en 
planmatige aanpak van zorg en onderwijs.  
Handelingsgericht werken staat hierbij centraal. Handelingsgericht werken (HGW) zorgt ervoor dat er 
doelgericht, systematisch en transparant wordt gewerkt. Uw aandeel als ouders is een belangrijk 
uitgangspunt van HGW. U bent als ouder namelijk de belangrijkste informatiebron betreffende de 
ontwikkeling van uw kind en daarbij vinden we het van groot belang dat u wordt betrokken bij de 
zorg van uw kind op school. 
 
Een ander centraal uitgangspunt van de 1-zorgroute is het denken en handelen 
vanuit  onderwijsbehoeften. Een onderwijsbehoefte is dat wat een leerling nodig heeft om het 
volgende doel te bereiken.  
De 1-zorgroute gaat uit van het kijken naar kansen/mogelijkheden (van kinderen).  
Binnen de 1-zorgroute worden groepsplannen gemaakt. Het streven is om alle kinderen een plek in 
het groepsplan te geven. Voor een enkele leerling wordt er nog een apart plan geschreven.  
Op Weilust willen wij dat álle kinderen optimaal tot leren, spelen en ontwikkelen komen. We streven 
naar gedifferentieerd, adaptief onderwijs door het clusteren van onderwijsbehoeften of we laten 
(speciale) onderwijsbehoeften leidend zijn voor het maken van keuzes voor een bepaald aanbod.  
Binnen één groep bieden wij gedifferentieerd onderwijs aan 3 subgroepen (instructie-, basis- of 
verrijkingsgroep). Zo kunnen we het principe van effectieve instructie bieden en toch zo veel mogelijk 
recht doen aan verschillen tussen leerlingen en wat zij nodig hebben.  
 
De organisatie van de zorg en begeleiding op onze school: 
 

  0-lijn: de reguliere begeleiding 
De leerkracht ontwerpt een groepsplan voor de 
verschillende vakgebieden volgens de cyclus 
‘handelingsgericht werken’. Tijdens de 
groepsbespreking met de intern begeleider wordt 
het groepsplan besproken, worden leerlingen 
geclusterd naar onderwijsbehoeften, worden 
afspraken gemaakt over de ondersteuningsbehoefte 
van de leerkracht en kunnen leerlingen aangemeld 
worden voor de leerlingbespreking. 
 
Eerste lijn: de specifieke begeleiding 
Blijkt dat er zorgen zijn over de groep of individuele 
leerlingen dan zullen er vervolgafspraken worden 
gemaakt met intern begeleider, leerkracht en 
ouders.  
De specifieke begeleiding start met een 
leerling(en)bespreking tussen leerkracht en intern 
begeleider. De leerlingenbespreking heeft als doel 
het verhelderen van de specifieke onderwijs-
behoeften, vaststellen welke plaats de leerling krijgt in een groepsplan, vaststellen of de 
leerling interne of externe begeleiding nodig heeft en vaststellen of bespreking in het Multi 
Disciplinair Overleg (MDO) nodig is. De intern begeleider kan, met toestemming van ouders, 
intern onderzoek of een observatie uitvoeren om informatie te verkrijgen over specifieke 
onderwijsbehoeften.  
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Tevens kan gekozen worden om de leerlingen een bepaald zorgarrangement aan te bevelen 
(zoals gericht onderzoek, training of therapie). De leerkracht gaat in gesprek met de ouders 
en deelt zorgen, wisselt ervaringen uit en stemt aanpak af.  
 
Tweede lijn: de intensieve begeleiding 
De leerling wordt besproken in het MDO. Het MDO bestaat uit de ouders, de leerkracht(en), 
de intern begeleider(s) en externe deskundigen vanuit o.a. het CJG, REC 4, het SBO, Flexinos 
etc. De bespreking heeft als doel tot een verklaring van het probleem te komen en 
duidelijkheid te krijgen over de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling. Dit alles om 
tot een plan van aanpak te komen, het groeidocument. 
Er kan (Preventieve) Ambulante Begeleiding worden aangevraagd, waarbij er een hulpvraag 
wordt geformuleerd aan een ambulant begeleider vanuit het SBO of de verschillende REC-
instellingen. Deze ambulant begeleider komt observeren in de klas en zal in een gesprek met 
ouders, leerkracht en de IB-er handelingsadviezen geven. 
De school kan een beperkt aantal onderzoeken laten uitvoeren door Flexinos. Het gaat dan 
om leerlingen die “vastlopen” in hun ontwikkeling en voor wie school en/of ouders niet 
direct een passende oplossing hebben, waardoor handelingsverlegenheid ontstaat. Aan deze 
onderzoeken - voor zover ze passen binnen het aan de school toegekende budget - zijn voor 
de ouders geen kosten verbonden. De school bepaalt welke leerlingen op haar kosten bij 
Flexinos worden onderzocht.  

 
Derde lijn: de externe begeleiding (aanvraag lichte of zware ondersteuning) 
De externe begeleiding bestaat uit de aanvraag van lichte of zware ondersteuningsmiddelen. 
Een leerling is meerdere malen besproken binnen een MDO, maar er blijkt meer nodig te zijn. 
Er wordt externe zorg in samenwerking met de school geboden, met medeweten van ouders. 
Middels het ingevulde groeidocument kan bij het bestuur/samenwerkingsverband lichte 
ondersteuning (voormalige rugzak SBO) worden aangevraagd of bij de Commissie van 
Toelaatbaarheidsverklaringen zware ondersteuning worden aangevraagd (voormalige REC-
rugzak). Wanneer de lichte ondersteuning wordt toegekend, zal de leerling worden begeleid 
door een collegiaal-consultant vanuit het SBO. Wanneer de zware ondersteuning wordt 
toegekend, zal de leerling begeleid en gevolgd worden door een ambulant begeleider vanuit 
één van de REC-instellingen. Er wordt bepaald welk specifiek onderzoek/werkwijze gevolgd 
dient te worden. De ouders worden betrokken als partner-in-zorg bij een bespreking. 
 
Vierde lijn: Aanvraag TLV (ToeLaatbaarheidsVerklaring) 
Als blijkt dat de school handelingsverlegen blijft, zal er overgegaan worden tot een verwijzing 
naar het SBO of SO oftewel een aanvraag voor een ToelaatbaarheidsVerklaring. Verwijzing en 
plaatsing in het SBO/SO met haar specifieke expertise. De school ondersteunt ouders bij de 
verwijzing. 
 

In schooljaar 2014-2015 is het ‘passend onderwijs’ ingevoerd. De veranderingen rondom Passend 
onderwijs zijn nog volop in ontwikkeling. Hierdoor zullen er mogelijk nog meer ontwikkelingen op het 
gebied van de zorg komen in het komend schooljaar 2015-2016. Deze ontwikkelingen zullen, indien 
nodig,  naar u gecommuniceerd worden via de Weilustwekker.  
 
Leerlingvolgsysteem 
Gedurende de hele basisschoolperiode wordt de ontwikkeling van de kinderen nauwgezet gevolgd. 
De leerkracht doet dit o.a. door observeren, aantekeningen en verslagen  maken, toetsen afnemen 
en beoordelen van het werk.  
Onze methodes kennen eigen toetsen. Daarmee krijgen leerling en leerkracht meer directe feedback 
op de resultaten van de dagelijkse activiteiten.  
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Daarnaast gebruiken we ook andere (landelijk genormeerde) Cito-toetsen om vast te stellen hoe de 
ontwikkeling van uw kind verloopt. Daarvoor gebruiken we vanaf groep 2 met name Cito-toetsen, die 
onderdeel uitmaken van het leerlingvolgsysteem. 
Eind groep 7 wordt de entreetoets afgenomen en in groep 8 de Cito-eindtoets. 
In de onderbouw wordt gebruik gemaakt van KIJK!, een instrument waarmee we de cognitieve en 
sociaal-emotionele ontwikkeling van de kleuters in beeld brengen. 
Vanaf groep 3 wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen systematisch in kaart 
gebracht d.m.v. het leerlingvolgsysteem ZIEN!. ZIEN! geeft inzicht in de eventuele 
ondersteuningsvragen op het gebied van het sociaal-emotioneel functioneren en helpt de leerkracht 
om het gedrag van het kind beter te begrijpen. 
 
Overgang 
Bij de overgang van de ene naar de andere jaargroep vindt overdracht plaats tussen de betreffende 
groepsleerkrachten. Ze bespreken het functioneren van het kind in de groep, de resultaten en de 
eventuele extra hulp die de leerling krijgt. Soms is het noodzakelijk om groepen op te splitsen of 
samen te voegen. De school neemt, op basis van een vastgestelde procedure, hierin haar 
verantwoordelijkheid en beslist hoe de verdeling eruit komt te zien. De uitgebreide procedure 
omtrent de (her)verdeling kunt u inzien op school.  
 
Voortgezet Onderwijs 
Na het basisonderwijs gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Breda heeft een ruim aanbod 
aan scholen, verspreid over de hele stad. 
Wij proberen leerlingen en ouders bij die keuze zo goed mogelijk te begeleiden. Het 
schoolkeuzetraject vindt volledig in groep 8 plaats. Al wordt eind groep 7 door de leerkrachten een 
voorlopig pré-advies gegeven. 
In november/december van groep 8 vindt een 1e gesprek plaats tussen leerkracht en ouders. Beiden 
geven dan aan in welke richting van voortgezet onderwijs zij voorlopig denken. Ook heeft de 
leerkracht een individueel gesprek met de leerling. Samen proberen zij zicht te krijgen op de 
verwachtingen van het kind.  
In januari/februari is er een afsluitend gesprek tussen ouders/leerling en leerkracht. Dan wordt het 
definitieve schooladvies besproken.  
Daarna kiezen ouders en leerling de school voor voortgezet onderwijs. De school voor voortgezet 
onderwijs beslist op grond van de aangeleverde informatie (en eventueel aanvullend onderzoek) of 
de leerling al dan niet geplaatst wordt. In april wordt de Cito-eindtoets afgenomen.  

 
Resultaten Cito eindtoets basisonderwijs 
De manier waarop er gekeken wordt naar de eindcito-scores is veranderd. Waar een school zichzelf 
eerst diende te vergelijken met vergelijkbare schoolgroepen, wordt er nu een berekening voor alle 
scholen gemaakt waarin een correctie is opgenomen voor het leerlinggewicht. De school wordt 
vergeleken met alle andere scholen in Nederland. Voortaan zullen we de resultaten hier dan ook zo 
weergeven. 
Schooljaar          Score zonder correctie  Score met correctie 
Weilust 2015   535,5     535,1 
Weilust 2014   537,3     536,3 
Weilust 2013   539,1     538,0 
Weilust 2012   538,7     537,5 
      
Schoolverlaters  
Aantal leerlingen groep 8 dat Weilust de afgelopen 3 schooljaren verliet: 
2015   60 
2014                      56                                                                                                                                                                                                                                              
2013 71 
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2012 56 
2011   53 
 
Rapportage/Portfolio 
De kinderen van groep 1 en 2 krijgen per schooljaar een 
rapport. De groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer per jaar 
een rapport mee naar huis waarin u de vorderingen van 
uw kind leest. De rapporten zijn in de vorm van een 
portfolio. Het bevat naast de beoordeling van de 
leerkracht en de resultaten van uw kind ook een tekening 
en een opdracht waar uw kind aan heeft gewerkt. Naar 
aanleiding van het rapport volgt een gesprek met de 
groepsleerkracht(en). Tijdens dit gesprek kunt u ook 
vragen stellen over het rapport. Leerkrachten horen ook graag hoe u aankijkt tegen de ontwikkeling 
van uw kind en welke ervaringen u thuis heeft.  
Mocht u of de leerkracht de behoefte hebben om tussentijds een afspraak te maken, dan is dat 
natuurlijk altijd mogelijk. Wel vragen wij u dan om een afspraak te maken buiten de schooltijden. 
Doorgaans gaat uw kind aan het eind van het schooljaar door naar de volgende groep. Indien mocht 
blijken dat het beter is uw kind een jaar langer in de groep te houden, dan wordt dit ruim voor het 
eind van het schooljaar met u besproken. 
 
Externe hulpverlening onder schooltijd op verzoek van ouders (waaronder Remedial Teaching) 
In toenemende mate ontvangen scholen verzoeken van ouder(s)/verzorger(s) voor extra zorg 
(waaronder remedial teaching) voor hun kinderen, waarbij zij op eigen initiatief en voor eigen 
rekening externe hulp inschakelen. 

De school gaat bij het beslissen op een dergelijk verzoek uit van het 
wettelijke gegeven dat onderwijstijd besteedt moet worden aan onderwijs 
(en niet aan andere zaken). Daarom staat de school in beginsel afwijzend 
tegenover verzoeken tot het (laten) verrichten van hulp (waaronder 
Remedial Teaching) door externe hulpverleners onder schooltijd (binnen 
of buiten het schoolgebouw). Indien er sprake is van een medische 
indicatie of indien er kan worden aangetoond dat de te verlenen hulp een 
onmisbare schakel in het hulpverleningsproces is, wordt hierop een 
uitzondering gemaakt. Dit ter beoordeling aan de directeur van de school.  
Daarbij dienen goede afspraken gemaakt te worden over het beperken 
van het schoolverzuim dat hierdoor ontstaat. Dit betreft bijvoorbeeld 

afspraken over de frequentie en de tijdsduur van de hulp en de wijze waarop overleg met school 
plaatsvindt. 
 
Gedrag en pesten 
Op Kbs Weilust werken wij vanuit drie afspraken: Voor groot en klein zullen we aardig zijn. Mens, 
groen en dier krijgen alle aandacht hier. Goed voor de spullen zorgen, dan kunnen we ze weer 
gebruiken morgen. Deze waarden liggen aan de basis van alles wat we doen.  De toepassing van 
deze regels zorgt voor een prettig en veilig schoolklimaat. We volgen de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van onze leerlingen o.a. via de leerlingvolgsystemen KIJK! en ZIEN!. De leerkracht 
analyseert welke vaardigheden een kind niet beheerst om het gewenste gedrag te kunnen vertonen. 
Die vaardigheden gaat het kind trainen.  
Als basis proberen wij leerlingen op zoveel mogelijk manieren te helpen bij het veranderen van hun 
gedrag. Waarbij we het ongewenste gedrag proberen af te leren door het aanleren van vaardigheden 
die leiden tot gewenst positief gedrag. 
Wanneer deze basisaanpak onvoldoende blijkt te zijn, hebben we het protocol ‘Grenzen aan gedrag’. 
In dit protocol staat o.a omschreven dat er alleen een leerling wordt vastgepakt door een leerkracht 
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of onderwijsassistente  indien de leerling weigert vrijwillig mee te lopen en de leerling storend is in 
de groep of een gevaar is voor zichzelf of voor anderen. 
Daarnaast hebben we ook een ‘Pestprotocol’ (zie verderop in de schoolgids). 
 
Eureka! Kenniscentrum meer- en hoogbegaafdheid INOS (www.eurekabreda.nl)  
Eureka! is het kenniscentrum voor meer- en hoogbegaafdheid voor de INOS-scholen en verleent de 
volgende diensten: 
 
Trajectbegeleiding 
Trajectbegeleiding heeft als doel passende begeleiding te zoeken voor leerlingen bij wie een 
vermoeden van hoogbegaafdheid bestaat. Bij het vermoeden van hoogbegaafdheid bij een leerling 
(gesignaleerd door ouders en/of school) kan de school de leerling aanmelden bij Eureka! Door middel 
van gesprekken met het kind, school en ouders, in samenhang met de schoolresultaten, wordt 
bekeken of Eureka! meerwaarde biedt en een leerling in aanmerking komt voor een proefperiode 
van drie maanden in de verrijkingsklas. Na drie maanden wordt besproken of deelname definitief 
wordt. 
 
Bovenschoolse verrijkingsklassen 
In de verrijkingsklas krijgen leerlingen de kans vaardigheden te leren als plannen, samenvatten, het 
toepassen van leerstrategieën, omgaan met succes en falen, doorzetten, samenwerken, etc. Dat 
doen ze o.a. door in projecten te werken. Ontdekkend en onderzoekend leren staat centraal. De 
projecten monden uit in een presentatie. De kinderen krijgen ook Spaanse les en technieklessen. 
Tevens is er veel gevarieerd verrijkingsmateriaal aanwezig. De sociaal-emotionele ontwikkeling 
neemt een belangrijke plaats in. Leerlingen filosoferen samen en natuurlijk is er ook ruimte voor 
creativiteit. De ontmoeting met ontwikkelingsgelijken is van groot belang; ze worden herkend en 
erkend! De kinderen komen één dagdeel per week bij elkaar in een voor hen speciaal ingerichte klas 
op KBS De Werft. De groep bestaat uit maximaal 15 leerlingen en er is een onderverdeling gemaakt 
tussen leerlingen uit de groepen 1, 2 en 3, leerlingen uit de groepen 4, 5 en 6 en leerlingen uit de 
groepen 7 en 8. 
 
Online kenniscentrum voor scholen en ouders (www.eurekabreda.nl) en Facebook 
De website van Eureka! biedt een kenniscentrum voor ouders en scholen. Hierop is een schat aan 
actuele informatie te vinden over hoogbegaafdheid. Tevens is Eureka! op Facebook te vinden. 
 
Eureka!Mobiel en Kleuterbegeleiding 
Eureka!Mobiel ondersteunt en adviseert leerkrachten in de eigen onderwijssituatie. Eureka!Mobiel 
helpt de scholen bij het opstellen van beleidsplannen en geeft adviezen ten aanzien van het 
aanpassen van het curriculum voor (meer- en) hoogbegaafde leerlingen. 
De Kleuterbegeleiding van Eureka! ondersteunt en begeleidt de leerkrachten van kleuters met een 
ontwikkelingsvoorsprong op de scholen van INOS. Voorlichting aan o.a. schoolteams, op landelijke 
conferenties en aan ouders. Met enige regelmaat worden voorlichtingsbijeenkomsten voor 
verschillende doelgroepen verzorgd. Ook wordt Eureka! geregeld uitgenodigd haar kennis en 
ervaring buiten INOS te presenteren. Coördineren van een Professionele Leergemeenschap 
Hoogbegaafdheid, INOS breed. Om ervoor te zorgen dat de specifieke vakkennis over 
hoogbegaafdheid breed wordt gedeeld tussen leerkrachten van INOS, begeleidt Eureka! een INOS-
brede leergemeenschap op dit gebied. Mocht u meer willen weten over Eureka! of vragen hebben, 
dan kunt u zich wenden tot de IB-er van onze school. 
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7. Passend onderwijs  
De meeste kinderen bewegen makkelijk en zien en horen goed. Maar er zijn ook kinderen die dat niet 
zo goed kunnen. Er zijn verschillen in mogelijkheden, in talent en vaardigheid. Kortom, elk kind is 
anders. En al die kinderen zitten samen op school. Scholen zetten zich in om tegemoet te komen aan 
verschillen tussen kinderen. Ze verzorgen passend onderwijs. Ze zorgen ervoor dat elk kind optimale 
onderwijskansen krijgt. Meer weten?  
Zie: Website Passend onderwijs: www.passendonderwijs.nl  
 
Wie zorgen dat uw kind passend onderwijs krijgt? 

- U kiest de school die past bij uw kind, zo dicht mogelijk bij huis of soms iets verder weg. Elke 
school is anders. Scholen vertellen op hun website en in hun schoolgids wat de school van 
andere scholen onderscheidt, wat de school uw kind kan bieden. Dat is het schoolprofiel. U 
kent uw kinderen het beste dus u maakt een keuze welke school het best passend lijkt te zijn. 

- De school zorgt dat uw kind het onderwijs en de zorg krijgt die het nodig heeft. Die zorg 
noemen we binnen passend onderwijs 'ondersteuning'. Om uw kind passend onderwijs te 
geven werkt de school samen met u. Hoe de school de onderwijsondersteuning heeft 
georganiseerd, leest u in het schoolondersteuningsprofiel (SOP).  

- De school werkt ook samen met andere scholen en met instanties als de gemeente en Centra 
voor Jeugd & Gezin. Als dat nodig is, wordt gebruik gemaakt van ondersteuning door het 
speciaal basisonderwijs (SBO). Dan worden hulpmiddelen verstrekt. Of specialisten komen 
uw kind helpen of de leerkracht ondersteunen.  

- Soms kan een school niet het onderwijs bieden dat past bij uw kind. De school zoekt dan 
samen met u een andere school in de regio (zorgplicht). Dat kan op een andere (reguliere) 
school zijn, in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Zo krijgt elk kind een 
passende onderwijsplek. 

 
Welke vormen van speciaal onderwijs vallen onder het passend onderwijs? 
Het speciaal onderwijs (SO) in Nederland is ingedeeld in vier groepen, zogenaamde clusters. 
SO-cluster 1: scholen voor kinderen met een visuele beperking 
SO-cluster 2: scholen voor kinderen met gehoor-, taal-, of spraakproblemen 
SO-cluster 3: scholen voor kinderen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking 
en voor langdurige zieke kinderen 
SO-cluster 4: scholen voor kinderen met ernstige psychiatrische stoornissen of gedragsproblemen. 
De clusters 3 en 4 vallen onder het samenwerkingsverband passend onderwijs van de regio. 
De clusters 1 en 2 zijn landelijk georganiseerd en leveren bijdragen aan het passend onderwijs in de 
regio. 
En dan is er nog het speciaal basisonderwijs (SBO). Dat wordt niet gerekend tot het speciaal 
onderwijs. Deze vorm van onderwijs valt onder het regulier basisonderwijs (BaO) en ook deze 
scholen maken deel uit van de Stichting Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30.03 Optimale 
Onderwijs Kans (OOK). 
 
Hoe hebben ouders medezeggenschap? 
Passend onderwijs is de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, maar kan niet zonder een 
goede samenwerking met ouders. Op de school hebben ouders inspraak via de oudergeleding van de 
medezeggenschapsraad. Ook regionaal hebben ouders inspraak bij de vormgeving en inrichting van 
het passend onderwijs. Dat is geregeld via de ondersteuningsplanraad (OPR). De OPR van ons 
samenwerkingsverband bestaat uit 12 leden: 6 ouders en 6 personeelsleden. Zij zijn door de MR'en 
van de deelnemende scholen gekozen in die OPR. Elders op de website van het regionaal 
samenwerkingsverband (zie: www.rsvbreda.nl ) vindt u de meest recente informatie van de OPR. 
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De ontwikkelingen in ons samenwerkingsverband wat betreft passend onderwijs kunt u volgen via 
onze website www.rsvbreda.nl. Daarop vindt u onder andere het ondersteuningsplan van het 
samenwerkingsverband. Daarin wordt het beleid van het samenwerkingsverband verwoord. 
 
Dan is er ook een aantal informatieve websites over ‘passend onderwijs’:  
• www.steunpuntpassendonderwijs.nl  
• www.passendonderwijs.nl  
• www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl  
• www.mensenrechten.nl  
• www.onderwijsconsulenten.nl  
• www.onderwijsgeschillen.nl  
 
Zorgplicht 
Hierboven werd al kort gesproken over zorgplicht. 
Zorgplicht betekent dat de scholen ervoor moeten 
zorgen dat iedere leerling, die bij de school staat 
ingeschreven of is aangemeld en die extra ondersteuning 
nodig heeft, een passend onderwijsaanbod krijgt. Dit 
houdt in dat na aanmelding de school eerst zorgvuldig 
gaat onderzoeken wat uw kind nodig heeft en of de 
school die ondersteuning zelf kan realiseren, eventueel 
met ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband. 
Als de school de ondersteuning niet zelf kan bieden en aangeeft dat uw kind het beste naar een 
andere school kan gaan, moet de school, na overleg met u, zorgen dat er een andere school 
gevonden wordt die wel een passend aanbod kan doen en uw kind kan toelaten. Dit kan een andere 
basisschool zijn, maar ook een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Goed 
overleg met de ouders is in deze situatie uiteraard belangrijk. 
 
Nieuwe visie op ondersteuning 
Tot nu toe zijn we in Nederland gewend aan een proces van verwijzing en toewijzing dat is gebaseerd 
op de vraag wat er met het kind aan de hand is. Op basis van 
handelingsverlegenheid van de school en kindkenmerken zijn tot 
nu toe besluiten genomen over verwijzingen naar het speciaal 
basisonderwijs of speciaal onderwijs of de toekenning van een 
rugzakbekostiging als de leerling ondanks indicatie op de 
basisschool blijft. We kijken niet meer naar wat er met het kind 
aan de hand is, maar proberen we de vraag te beantwoorden 
welke extra onderwijsbehoefte de leerling heeft en welke extra 
ondersteuning dan geregeld moet worden. De 
handelingsverlegenheid van de school is dan niet langer een 
criterium voor indicatie, maar meer een signaal dat de leerling 
een beter passend onderwijsaanbod nodig heeft.  
 
Positie van de ouders 
De invoering van de Wet Passend Onderwijs leidt tot een andere positionering van de ouders in 
trajecten van toeleiding, verwijzing en extra ondersteuning. Indien uw kind meer ondersteuning 
nodig heeft dan de basisondersteuning van de school moet de school op basis van de zorgplicht in 
actie komen. Dit betekent dat de school de verantwoordelijkheid heeft te onderzoeken welke 
onderwijsbehoeften de leerling heeft en op welke manier daarop een passend antwoord kan worden 
gegeven. Uiteraard betrekt school van meet af aan de ouders in dit traject. School is in dit traject 
leidend en zorgt er voor dat onderzoek plaatsvindt. Het onderzoek kan leiden tot verschillende 
uitkomsten, te weten: 
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De leerling blijft op school met extra ondersteuning, een arrangement; 
De leerling gaat naar een andere basisschool; 
De leerling wordt aangemeld bij de commissie voor ondersteuningstoewijzing voor plaatsing op 
school voor speciaal basisonderwijs; 
De leerling wordt aangemeld bij de bij de commissie voor ondersteuningstoewijzing voor plaatsing 
op school voor speciaal onderwijs; 
De leerling wordt aangemeld bij de commissie voor onderzoek voor toelaatbaarheid tot speciaal 
onderwijs voor blinde en slechtziende leerlingen of dove en slechthorende en spraak/taalgebrekkige 
leerlingen, dan wel voor een arrangement voor de leerling in de basisschool. 
 
Voor de eerste vier trajecten zijn wettelijk afspraken gemaakt over de positionering van ouders en 
kunnen ouders zich beroepen op een mogelijk geschil. Het traject met betrekking tot de 
aanmeldingen voor toelaatbaarheid tot speciaal onderwijs voor blinde en slechtziende of dove en 
slechthorende en spraak/taalgebrekkige leerlingen, dan wel voor een arrangement voor de leerling 
in de basisschool valt buiten de wettelijke bevoegdheden van het samenwerkingsverband passend 
onderwijs. 
 
Met betrekking tot de eerste vier trajecten kunnen ouders verschillende commissies benaderen. 
Geschillencommissie Passend Onderwijs. Deze commissie beslecht geschillen in po, vo en (v)so, over 
toelating van leerlingen, die extra ondersteuning behoeven, de verwijdering van leerlingen en het 
ontwikkelingsperspectief. 
Bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaring. Het samenwerkingsverband is aangesloten bij 
de landelijke bezwaaradviescommissie, waartoe ouders zich kunnen richten bij een bezwaar tegen 
een besluit over een toelaatbaarheidsverklaring.  
Ouders behouden daarnaast de mogelijkheid om hun klacht voor te leggen aan het College voor 
Mensenrechten en Gelijke Behandeling en om een beroep aan te tekenen bij de rechter. 
 
Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 
Iedere school stelt binnen passend onderwijs een 
ondersteuningsprofiel op, waarin de school beschrijft welke 
ondersteuning zij kan bieden en hoe deze ondersteuning is 
georganiseerd. De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht 
op het vaststellen van het schoolondersteuningsprofiel. Aan 
de hand van dit SOP maakt de school ook duidelijk of de 
school zich wil specialiseren in een bepaald type 
ondersteuning of in principe een school wil zijn voor alle 
leerlingen als het passend onderwijsaanbod kan worden 
gerealiseerd. Het schoolondersteuningsprofiel speelt een rol 
in het toelatingsbeleid van de school en is voor ouders een informatiebron die geraadpleegd kan 
worden als zij op zoek zijn naar een school voor hun kind. 
 
Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Kbs Weilust 
Zoals u heeft gelezen heeft ook Kbs Weilust een 
schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk 
voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Een school 
ondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de 
basisondersteuning en over wat onze school verder aan 
ondersteuning biedt. Het legt vast waar onze school voor staat. 
De school ondersteuningsprofielen van alle scholen van ons 
samenwerkingsverband tezamen vormen de basis van het 
aantonen van de dekkendheid van ondersteuningsvoorzieningen 
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in de regio. Op die manier is er voor alle kinderen een plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen 
dat zij nodig hebben. 
  
Ons ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen: 
- een korte typering van onze school; 
- de kwaliteit van onze basisondersteuning. Dat is de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen 
rekenen; 
- de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen het eigen 
personeelsbestand en van buiten de school); 
- en de voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden. 
 
Afgelopen schooljaar heeft onze school het schoolondersteuningsprofiel opgesteld, welke is 
vastgesteld door het bestuur. Via de Medezeggenschapsraad van onze school hebben leraren en 
ouders adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel.  
 
Een korte typering van onze school 
Kbs Weilust is een katholieke basisschool, die sinds 1 maart 1970 bestaat en is gelegen in Breda-Oost. De 
school heeft ongeveer 500 leerlingen en het team bestaat uit ruim 40 personeelsleden. 15-20 % van 
onze leerlingen heeft een niet Nederlandse culturele achtergrond en plm. 4% van de leerlingen heeft 
een gewicht. De populatie op Kbs Weilust is een goede afspiegeling van de wijk  waarin de school ligt en 
de maatschappij. 
‘Zin in school’,  luidt het motto van Kbs Weilust. Op onze school vinden we het belangrijk dat eenieder 
zich veilig en gewaardeerd voelt, zodat de leerlingen optimaal tot leren, spelen en ontwikkelen komen. 
Daarbij vinden we het ook belangrijk dat de school iets bijdraagt in de ontwikkeling van de leerlingen; 
het moet ‘zinnig’ zijn om naar school te gaan. We streven naar balans in cognitieve, sociaal- emotionele, 
creatieve en sportieve ontwikkeling.  
 
De kwaliteit van onze basisondersteuning 
De basisondersteuning bestaat uit de volgende vier domeinen: onderwijs, begeleiding, beleid en 
organisatie. 
 
Onderwijs 
Wij zijn tevreden over het domein ‘onderwijs’. Wij zijn positief over onze onderwijskwaliteit. Wij bieden 
een veilige leeromgeving voor onze kinderen. Als team hebben wij ons de afgelopen jaren geschoold in 
handelingsgericht werken en hebben we veel geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit van onze 
basisondersteuning.  
Op Weilust wordt er gewerkt met het leerstofjaarklassensysteem, maar binnen dit systeem wordt er 
adaptief gewerkt. Wij werken op Weilust op een aantal vakgebieden volgens de 1-zorgroute. Dat houdt 
in dat wij onderwijs-op-maat geven en handelingsgericht werken, waarbij we de leerling datgene geven 
wat nodig  is om het volgende doel te bereiken (=onderwijsbehoefte). Hierdoor zijn wij goed in staat om 
rekening te houden met verschillen tussen kinderen, zowel op het gebied van aanbod, tijd  en instructie.   
In de zorg werken we aan de hand van 4 lijnen, namelijk de reguliere begeleiding, specifieke begeleiding, 

intensieve begeleiding en externe begeleiding (zie eerder 
hoofdstuk Zorgstructuur KBS Weilust). 
De school staat open voor leerlingen met een specifieke 
(leer)problematiek of handicap. Er is ook zorg voor het 
meerbegaafde kind door naast de basisstof extra 
uitdaging te geven.  
Wij gebruiken een samenhangend LeerlingVolgSysteem 
(LVS). Als school willen we kwalitatief goed onderwijs 
geven door te 'leren van data', waarbij we de resultaten 
van onze leerlingen regelmatig analyseren en teambreed 
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bespreken met als doel verbeterpunten op te stellen, opbrengsten te verhogen 
en het behouden van goede resultaten. Op basis van de analyses worden 
groepsplannen ook aangepast. Het verwijzings-percentage van Weilust is evenals 
het percentage doublures laag.  
 
Beleid 
Wij zijn positief over het domein  ‘beleid’.  Onze procedures zijn vastgelegd en 
wij beschikken over een heldere visie op leerlingenzorg. Door de invoering van 
de 1-zorgroute is de zorgprocedure onlangs herschreven en met de komst van 

het passend onderwijs zal de zorgprocedure nog verder aangepast worden. Jaarlijks evalueren wij 
onze ondersteuning aan de kinderen en stellen indien nodig verbeterpunten op.  
De komende jaren gaan we ons op het schrijven van beleid op het gebied van het omgaan met 
gedragsproblemen. Daartoe proberen we ook het team zich zo optimaal mogelijk te laten 
professionaliseren door het volgen van na- en bijscholing op dat gebied. 
 
Organisatie 
Ook over het domein ‘organisatie’ van onze ondersteuning zijn wij 
tevreden. De organisatie van de zorg wordt beschreven in onze 
zorgstructuur/zorgprocedure, welke onlangs is aangepast door de 
invoering van de 1-zorgroute. 
Wij beschikken over een goed functionerend zorgteam. Ouders worden 
geïnformeerd over het feit dat hun kind besproken wordt in het 
zorgteam. Het zorgteam bestaat uit  een medewerker van Centrum voor 
Jeugd en Gezin, een ambulant begeleider vanuit cluster 3, een collegiale 
consultant vanuit het SBO en de intern begeleiders. Het zorgteam is een 
belangrijke schakel in onze ondersteuningsstructuur. Onze intern 
begeleiders zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de 
bijeenkomsten en zijn tevens voorzitter van het zorgteam.  
Daarbij hebben we als school goede contacten met externe 
hulpverleners zoals, Bureau Jeugdzorg, Centrum voor Jeugd en Gezin, 
MEE, de REC-scholen, etc. 

Waar de komende periode onze aandacht naar uit zal gaan, is het verder 
verbeteren van de communicatie naar ouders wat betreft de zorg.  
 
Begeleiding 
We hebben de afgelopen jaren ook veel aandacht besteedt aan het domein ‘begeleiding’. Onze 
school werkt voor een kleine groep leerlingen met een ontwikkelingsperspectief.  
Er zal binnen de school meer aandacht moeten komen voor de begeleiding van leerlingen met 
gedragsproblemen. Dit willen wij gaan doen door ons verder te bekwamen in het analyseren van het 
welbevinden en het gedrag van de leerling, het verder scholen/specialiseren van leerkrachten en het 
zoeken naar een passende methode. 
De overdracht binnen onze school tussen de leerjaren is goed op orde, net als de overdracht naar de 
volgende school. Hierover zijn duidelijke procedures vastgelegd. De overdracht van de voorschool 
naar onze school is momenteel onderwerp van gesprek en onderzoek. 
Wij vinden goede contacten met ouders erg belangrijk. We vinden het van belang dat we ouders 
meer moeten gaan zien als partner. Hier zal de komende jaren in geïnvesteerd worden. 
We zijn dit jaar gestart met het traject ‘ouderbetrokkenheid 3.0’ om dat concreet te maken. 
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Beschikbare deskundigheid 
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt de school over specifieke, interne 
deskundigheid. Wij hebben specifieke deskundigheid in huis (interne) op het gebied van 

gedragsproblematiek. Deze expertise ligt nu nog bij een beperkt aantal 
onderwijspersoneelsleden. Op het gebied van gedragsproblematiek   
ontwikkelen we ons nog verder. 
Specifieke deskundigheid op het gebied van dyslexie en 
hoogbegaafdheid is nu vooral neergelegd bij onze intern begeleiders 
en enkele teamleden. Veel expertise ligt bij de intern begeleider. Dit 
maakt ons als school kwetsbaar.  Deze deskundigheden binnen ons 
eigen team willen wij de komende jaren blijven inzetten en 
versterken. Wij gaan de deskundigheid meer verdelen over de 
teamleden. 
Daarnaast doen wij, indien nodig, een beroep op deskundigen van 

buiten (externe deskundigheid). Extern maken wij vooral gebruik van de expertise van het speciaal 
(basis) onderwijs. Ambulante begeleiders worden ingezet bij leerlingen met een zorgbudget. Wij 
maken gebruik van de ambulant begeleiders van cluster 2, 3 en 4 en maken ons sterk om de 
expertise die de ambulant begeleiders de school inbrengen zelf eigen te maken. De school kent ook 
een collegiale consultant vanuit het speciaal basisonderwijs. De collegiale consultant en de 
ambulante begeleider vanuit cluster 3 vervullen een belangrijke rol in het zorgteam en doen indien 
nodig extra onderzoek. Ook de schoolmaatschappelijk werker vanuit het CJG is van grote waarde in 
het zorgteam.  
 
Ondersteuningsvoorzieningen in de vorm van een schakelklas 
Onze school heeft ook voor schooljaar 2015-2016 ondersteuningsvoorzieningen (subsidie) 
aangevraagd bij de gemeente voor een groep kinderen die een beperkte woordenschat hebben en 
moeite hebben met begrijpend- en studerend lezen. Deze kinderen krijgen minstens 2 uur per week 
een extra ‘taalbad’ om hun taalachterstand te verminderen. Het extra taalaanbod wordt afgestemd 
op het taalaanbod van de (jaar)groep, waarin zij zitten. Zij krijgen dit extra taalaanbod van een 
leerkracht van school en een docent van de Nieuwe Veste. De docent van de Nieuwe Veste zal 
middels andere werkvormen zoals drama, zang en creatieve werkvormen het extra taalaanbod 
vormgeven. 
 
Kengetallen 
Onze school heeft gemiddeld ongeveer 500 leerlingen waarvan 4 à 5 % een leerlinggewicht hebben. 
Wij hebben de afgelopen jaren slechts enkele leerlingen verwezen naar het speciaal basisonderwijs 
en speciaal onderwijs. Wel hebben wij voor enkele leerlingen ondersteuningsmiddelen  aangevraagd 
en toegewezen gekregen. Op dit moment hebben we kinderen met een rugzak cluster 3 en kinderen 
met een rugzak SBO (Speciaal BasisOnderwijs). Er zijn ongeveer 25 leerlingen die over een 
dyslexieverklaring beschikken. We hebben een laag percentage doublures.   
 
Ontwikkelagenda 
Samengevat zijn wij als school tevreden over de 
basisondersteuning die wij bieden aan onze 
leerlingen. Vanzelfsprekend kan het altijd beter en 
zien wij nog voldoende verbeterpunten. Voor het 
verbeteren van onze kwaliteit van de (extra) 
basisondersteuning gaan wij ons verder bekwamen 
in het werken volgens de 1-zorgroute en het 
ontwikkelen van onze expertise op het gebied van 
gedragsproblematieken. De overdracht van de 
voorschool naar onze school krijgt momenteel  

https://webmail.inos.nl/OWA/redir.aspx?C=ewRFIbKpnUCqAyBJywH-LITz_TcVaNEIomhqaxk5eznpfv9p4_F7VnlWU0bprtUpYhXqRXVRFmI.&URL=http%3a%2f%2fwww.weilust.nl
https://webmail.inos.nl/OWA/redir.aspx?C=ewRFIbKpnUCqAyBJywH-LITz_TcVaNEIomhqaxk5eznpfv9p4_F7VnlWU0bprtUpYhXqRXVRFmI.&URL=mailto%3akbsweilust_info%40inos.nl
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://cadimensions.com/blog/wp-content/uploads/2014/05/Expert.gif&imgrefurl=http://cadimensions.com/blog/?p%3D1167&h=288&w=288&tbnid=lCQmCHzUvIhzcM:&zoom=1&docid=Lcq99TCtq6AKMM&hl=nl&ei=jc6uU7aVH4H9ywO8rYHwAQ&tbm=isch&ved=0CAoQMygCMAI4ZA&iact=rc&uact=3&dur=1239&page=11&start=96&ndsp=9


Schooljaar 2015-2016 ‘Zin in school’ 

 

KBS Weilust - Draaiboom 12 - 4817 WR Breda - T. 076 - 587 65 28 - www.weilust.nl –  kbsweilust_info@inos.nl 34 

 

aandacht.  
Verder zijn wij tevreden over de expertises binnen ons eigen team, maar zijn ons bewust van de 
kwetsbaarheid. Het meer verdelen van deze deskundigheden is een aandachtspunt voor onze school. 
Communicatie met ouders is voor ons een aandachtspunt waar wij ons verder in willen ontwikkelen. 
Dan kunnen wij de komende jaren alle kinderen onderwijs bieden van hoogstaande kwaliteit. 
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8. Ouders en school 
 
Betrokkenheid 
Het is duidelijk dat de school grote invloed heeft op het leven en de ontwikkeling van de kinderen. 
Ruim vijf en een half uur per dag brengt de leerling door in gezelschap van andere kinderen en de 
leerkracht. Het onderwijsproces krijgt de beste kansen wanneer ouders en school op dezelfde 
‘golflengte’ zitten. Op die manier vullen we elkaar aan in de begeleiding van uw kind. Daarom 
hechten we ook veel waarde aan een goed contact met de ouders. We willen graag een 
laagdrempelige school zijn. U moet gemakkelijk de weg weten te vinden naar de school en de 
leerkrachten. Het personeel is uiteraard altijd bereid om met u, na schooltijd, een afspraak te maken 
voor een gesprek.  
 
Informatie 
Kort na de zomervakantie ontvangen 
alle ouders onze “Weilustkalender” vol 
met praktische informatie over het 
nieuwe schooljaar. Iedere week 
verschijnt er een informatiebrief, de 
“Weilustwekker”, om u op de hoogte te 
houden van het allerlaatste nieuws. 
Donderdag is onze “postdag”. Via de 
mail ontvangt u dan post van school.  
Heel af en toe wordt er nog papieren 
info meegegeven van andere 
organisaties. Vraagt u er dus naar bij uw 
zoon/dochter! 
Ook ouders van nieuwe leerlingen 
kunnen de schoolgids lezen op onze website www.weilust.nl 
Op de website is uiteraard ook de wekelijkse nieuwsbrief te vinden. 
 
Bereikbaarheid leerkracht 
Voor praktische zaken, zoals een doktersafspraak, tandartsbezoek etc. kunt u mailen naar school of 
een briefje met uw kind meegeven. Voor een afspraak op de dag zelf kunt u het beste naar school 
bellen. De administratie geeft dit voor 09.00 uur aan de betreffende leerkracht door. 
 
Kind ziek melden 
Als u uw kind ziek of afwezig wilt melden kunt u naar school bellen. ‘s morgens kunt u bellen tussen 
08.00 en 08.30 uur. ’s Middags kunt u bellen tussen 11.45 en 13.00 uur. 
 
Heeft u vragen of mededelingen die uw kind betreffen dan kunt u hiervoor ná schooltijd (om 11.45 of 
om 15.15 uur) bij de leerkracht langsgaan of naar school bellen. 
Indien het een lang gesprek betreft kunt u met de leerkracht een 
afspraak maken. Een afspraak maken kan eventueel ook per 
mail. Voor schooltijd kunt u alleen mededelingen doorgeven aan 
de leerkracht van uw kind. 
Dat kan echter niet als de leerkracht surveilleert, of de groep 
leerlingen begeleidt naar het lokaal. Als eenmaal de bel is 
gegaan heeft de leerkracht alleen nog maar aandacht voor de 
leerlingen. Wij hopen hierbij op uw begrip.  
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Informatievoorziening aan gescheiden ouders (nieuw 2015-05-26) 
Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de 
manier waarop de communicatie en consultatie over de vorderingen van de leerling verloopt. 
Volgens de wet is de school verplicht te rapporteren over de vorderingen van de leerlingen aan hun 
ouders, voogden of verzorgers. Deze verplichting blijft na (echt)scheiding bestaan en geldt ook voor 
de informatieverstrekking aan de ouder zonder ouderlijk gezag. Ook wanneer de ouders nooit 
gehuwd zijn geweest of als er geen omgangsregeling is, hebben ouders hier recht op. 
 
Beide ouders zijn gezamenlijk welkom bij de ouderavonden en bij oudergesprekken. In overleg met 
de directeur kan daarvan worden afgeweken. Als ouder kunt u het beste zo snel mogelijk contact 
opnemen met de school om afspraken te maken over de informatieverstrekking indien u geen 
informatie en uitnodigingen vanuit school ontvangt. Verdere informatie vindt u in het protocol dat 
via de administratie van de school te verkrijgen is. 
 
Kennismaking 
Op de informatieavond aan het begin van het schooljaar kunt u kennismaken met de leerkracht van 
uw kind en de ouders van de klasgenoten van uw kind. Dat gebeurt in een ontspannen ambiance. 
U krijgt dan ook kort en gestructureerd informatie over het onderwijs in de betreffende jaargroep en 
over de gang van zaken in de klas. 
 
Oudercontact 
In november nodigt de leerkracht van uw kind u uit voor een tien-minutengesprek. Dit gesprek heeft 
als thema "het welbevinden van uw kind". Daarnaast hebben de groepen 1/2 t/m 8 nog twee 
ouderavonden naar aanleiding van het portfolio (rapport) van uw kind. De data vindt u op de 
schoolkalender. 
 

Klassenouder 
Elke klas heeft binnen Kbs Weilust één 
klassenouder. Deze ouders assisteren de 
leerkrachten bij het organiseren van allerlei 
activiteiten bijv. bij excursies en verrassen 
soms de groep en de leerkracht met een 
spontane activiteit. 
 
Ouderraad (OR) 
Alle ouders van onze leerlingen zijn lid van de 
oudervereniging. De ouderraad beheert de 
jaarlijkse (vrijwillige) ouderbijdrage (€25,00 
per leerling, met een maximum van €75,00). 

Deze raad ondersteunt het team bij diverse activiteiten, draagt ideeën aan of  organiseert en 
ondersteunt schoolse en buitenschoolse activiteiten. Activiteiten zijn o.a.: Sinterklaasfeest, Kerstmis, 
Carnaval, Pasen, sportdagen, sporttoernooien, schoolfotograaf, excursies en schoolreisjes, 
schoolkamp, Koningsdag, afscheid groep 8, sponsorloop, open huis. 
Verder zijn er ‘leesouders’, ‘klusouders’, ‘biebouders’ en ouders die helpen bij expressievakken. 
De ouderraad vergadert zes keer per jaar (zie schoolkalender). Het aantal OR-leden is afhankelijk van 
het aantal groepen in een schooljaar. 
De ouderraad houdt één keer per jaar haar jaarvergadering (zie kalender). In deze jaarvergadering 
wordt verantwoording afgelegd over de activiteiten van het vorige schooljaar en worden plannen 
voorgelegd voor het nieuwe schooljaar. Alle bepalingen van de oudervereniging staan in de statuten. 
Tijdens de jaarvergadering worden ook de nieuwe leden gekozen. Voor alle activiteiten die 
georganiseerd worden, is veel geld nodig. De oudervereniging is hiervoor grotendeels afhankelijk van 
de vrijwillige bijdrage van de ouders.  
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Wij hopen dat alle ouders het belang van het werk van de oudervereniging inzien en dus de jaarlijkse 
ouderbijdrage betalen. De  bedragen vindt u ook in de schoolkalender. 
De namen van de OR-leden worden vermeld in de Weilustwekker. Ouders die behulpzaam zijn bij 
bepaalde activiteiten, vallen altijd onder verantwoordelijkheid van de school en zijn dan ook via 
school WA verzekerd.  
 

 
Medezeggenschapsraad (MR) 
De medezeggenschapsraad bestaat uit drie vertegenwoordigers van de ouders en drie 
personeelsleden. Zij worden voor vier jaar door de ouders en het personeel gekozen. De “spelregels” 
van de MR zijn beschreven in een reglement. De MR heeft een controlerende en adviserende taak 

t.a.v. de besluiten die door het schoolbestuur worden 
genomen (soms instemmingsrecht, soms adviesrecht). 
De namen van de leden staan vermeld op de website van de 
MR. 
INOS Stichting voor Katholiek Onderwijs Breda heeft tevens 
een GMR (Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad), die 
bestaat uit een afvaardiging van de MR-en van alle INOS-

scholen.  
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9. Wettelijke bepalingen 
 
Hebt u een klacht? 
Op scholen werken mensen. Waar mensen werken, gaat wel eens wat 
mis. Dat willen we graag oplossen en we willen daarvan leren. Er zijn 
afspraken gemaakt over de manier waarop we op school omgaan met 
een klacht. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Klachtenregeling INOS 
die op school aanwezig is. In het kort zijn er de volgende mogelijkheden: 
1) Eerst een gesprek met de leerkracht of de betrokken medewerker 
en/of de coördinator sociale veiligheid (nieuw in schooljaar 2015-2016) 
Een goed gesprek kan veel problemen oplossen. Vertel wat u zelf hebt 
gedaan om het probleem op te lossen. Vertel ook wat u van de 
leerkracht (of medewerker) verwacht. In de meeste gevallen lukt het om er samen uit te komen. De 
coördinator zal, volgens de nieuwe wet, in de loop van het schooljaar en na scholing het eerste 
aanspreekpunt worden.   
2) De directeur van de school 
Als het niet lukt om een goede oplossing te vinden, kunt u praten met de directeur van de school. Hij 
(of zij) is verantwoordelijk voor de school. De directeur kan een beslissing nemen in een conflict. Op 
Weilust is Kees van Sprundel de directeur. 
3) De school heeft een schoolvertrouwenspersoon 

Elke school van INOS heeft een schoolvertrouwenspersoon. Als u 
dat wilt, kan de schoolvertrouwenspersoon meedenken in het 
oplossen van een klacht. Het is meestal een leerkracht die de regels 
goed kent. Hij (of zij) kan u helpen in het zoeken van een manier 
om uw klacht te bespreken. Op deze school zijn de 
vertrouwenspersonen: Marije Schneijderberg (IB-er ) en Birgit Op 
de Beek (leerkracht groep 5). 

4) Het College van Bestuur 
Als het op school niet lukt om een goede oplossing te vinden (ook niet met de directeur), 
kunt u een brief sturen aan het College van Bestuur van INOS (Postbus 3513, 4800 DM  
Breda). In die brief vertelt u wat uw klacht is en wat u al hebt gedaan om de klacht op te 
lossen. Het College van Bestuur kan een gesprek met u aangaan. Ook kan het College 
van Bestuur de interne klachtencommissie van INOS vragen een advies te geven over de 
klacht. Het College van Bestuur neemt een beslissing. 
5) De landelijke klachtencommissie 
Als het helemaal niet lukt om tot een goede oplossing te komen, kunt u een brief sturen 
aan de Stichting Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs (Postbus 82324, 2508 EH  Den Haag). Hoe 
dat moet, staat beschreven in de klachtenregeling. Het staat ook beschreven op de gezamenlijke 
website van de geschillencommissies in het bijzonder onderwijs (www.gcbo.nl).  
Zijn er nog meer mogelijkheden om uw klacht te bespreken? 
Er zijn nog een paar extra mogelijkheden om uw klacht te bespreken. 
De medezeggenschapsraad of oudervereniging 
De medezeggenschapsraad, of oudervereniging bespreekt geen klachten over 
personen. Klachten over het beleid van de school kunnen wel worden 
besproken. 
 
De externe vertrouwenspersoon 
INOS heeft ook een vertrouwenspersoon die niet op een school werkt. Dit is de 
heer Toine van Dorst van de Arbo-Unie (06-52501975). Hij heeft een 
beroepsgeheim. Dat is belangrijk als u met iemand in vertrouwen wilt praten 
over erg moeilijke persoonlijke situaties. 
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De inspectie van het onderwijs 
U kunt uw klacht ook melden bij de inspectie van het onderwijs (Voor ouders: 0800-8051. Het 
postadres is Postbus 88, 5000 AB te Tilburg, of www.onderwijsinspectie.nl). De inspectie geeft een 
signaal af aan de school, maar lost de klacht niet op. Daarvoor moet u in gesprek gaan met de school 
zelf. 
 
Zijn er bijzondere afspraken bij (seksuele) intimidatie, (seksueel) misbruik en geweld? 
Als een klacht te maken heeft met (seksuele) intimidatie, misbruik, of geweld, kunt u daarvoor de 
gewone klachtenprocedure doorlopen. Let erop dat alle INOS-medewerkers verplicht zijn aangifte te 
doen bij de politie in dit soort situaties. Als u een klacht over intimidatie, misbruik of geweld wilt 
bespreken, maar (nog) geen aangifte wilt doen, kunt u contact opnemen met de externe 
vertrouwenspersoon (de heer Toine van Dorst van de Arbo-Unie: 06-52501975) of de 
vertrouwensinspecteur van de inspectie van het onderwijs (0900-1113111). Wel zullen deze mensen 
u vragen zelf aangifte te doen bij de politie. 
 
Als kinderen ergens mee zitten … 
Kinderen kunnen met vragen en problemen zitten die ze niet thuis, of met de eigen leerkracht 
kunnen (of willen) bespreken. In die gevallen kunnen zij terecht bij de schoolvertrouwenspersoon (op 
onze school zijn dat Marije Schneijderberg (IB-er) en Birgit Op de Beek (leerkracht groep 5). Zij wijst 
eventueel de weg naar externe personen of instanties voor verdere hulp. 
 
Verzekering 
Voor alle leerkrachten, leerlingen en hulpouders is door het schoolbestuur een WA verzekering 
afgesloten. Deze geldt voor alle activiteiten, die door de school worden georganiseerd. Daarnaast is 
er voor alle kinderen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten, die geldt van huis naar school 
(v.v.) en tijdens alle schoolactiviteiten.  
 
Wetgeving schoolverzuim 
De leerplichtwet verzekert het recht op onderwijs voor alle kinderen. Elk kind moet evenveel kansen 
krijgen in de maatschappij. Het onderwijs geeft het kind kansen. Daarom heeft ieder kind evenveel 
recht op onderwijs. De leerplichtwet verzekert het recht op onderwijs voor alle kinderen. De 
leerplicht van uw kind begint vanaf het vijfde jaar en duurt tot en met het schooljaar waarin het 16 
jaar is geworden. De leerplicht is geregeld in de leerplichtwet. De gemeente heeft speciale 
leerplichtambtenaren aangesteld, die op de uitvoering toezien. De gemeente ziet toe op de 
uitvoering van de wet. Schoolverzuim is nadelig voor kinderen. Het mag dan ook zo weinig mogelijk 
voorkomen. De gemeente is daarom strenger geworden en zorgt ervoor dat de regels van deze wet 
beter worden nageleefd. De school heeft de plicht uw kind onderwijs te geven. U bent verplicht 
ervoor te zorgen dat uw kind naar school gaat. U bent ook verplicht om aan de school te melden dat 
uw kind niet naar school kan, bijvoorbeeld omdat het ziek is of om een andere dringende reden. 
  
Schoolverzuim 

Mocht uw kind om wat voor reden dan ook de school niet kunnen 
bezoeken, dan verwachten wij van u, dat u 
ons daarvan vóór de aanvang van de 
lestijden op de hoogte brengt 
Als een kind zonder melding absent is, 
wordt contact met de ouders opgenomen. 
Wanneer kinderen ongeoorloofd de school 
verzuimen, melden wij dit altijd bij de 

ambtenaar Leerplichtzaken. Op deze manier willen we, samen met de 
leerplichtambtenaar langdurig schoolverzuim en dreigende schooluitval 
voorkomen. 
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Het gaat hierbij om ongeoorloofd verzuim of vermoedelijk ongeoorloofd verzuim. De 
leerplichtambtenaar onderneemt in alle gevallen actie. Slechts bij hoge uitzondering wordt 
toestemming gegeven om uw kind van school thuis te houden. Wilt u daar meer over weten, vraag 
dan op school naar de folder: “Samen verantwoordelijk voor de leerplicht”. 
 
Verlofregeling  
De directeur kan (voor beperkte tijd) buiten de vakanties voor bijzondere omstandigheden extra 
verlof geven. Dit is echter aan strenge, door de leerplicht opgestelde, wetgeving gebonden. Extra vrij 
moet altijd ruim vooraf aangevraagd worden.  
Dit moet schriftelijk, via een formulier, dat bij de administratie van de school verkrijgbaar is.  
Eerder of langer op vakantie vanwege prijsvoordeel is nooit een reden voor extra verlof. 
 
Kwaliteitsbeleid 
We werken systematisch aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs en de organisatie van onze 
school Wat goed is, moet goed blijven, wat beter kan, moet beter worden. We maken hierbij o.a. 
gebruik van kwaliteitsaudits, medewerker, ouder- en leerling-enquêtes en periodieke 
kwaliteitsonderzoeken van de onderwijsinspectie (www.onderwijsinspectie.nl). 
  
We richten ons op de toekomst. Personeel en schoolleiding, ouders en bestuur buigen zich over de 
vraag waar we met onze school naar toe willen, wat voor school willen we zijn? 
Hoe willen we ons onderwijs organiseren in ons streven om alle kinderen zo goed mogelijk tot hun 
recht te laten komen. 
Welke eisen zal dit stellen aan het personeel, aan het gebouw? 
Welke uitdagingen zullen we tegenkomen? 
Hoe willen we daarmee omgaan? 
 
De ontwikkeling van onze visie op de toekomst is een spannende, maar tegelijkertijd inspirerende 
zaak. 
In het meer jaren strategisch beleidsplan staat uitgebreid beschreven op welke wijze we die 
ontwikkeling vorm willen geven. 
  
Veiligheidsbeleid op de scholen van INOS. 
In scholen zijn veel mensen actief. Daarom dient de aandacht voor veiligheid hoog op de agenda te 
staan. Er is sprake van een aantal wettelijke kaders dat scholen (en schoolbesturen) voorschrijft 
veiligheidsbeleid te voeren. Denk hierbij aan de Wet op het Primair Onderwijs en de Arbowet. Deze 
wetgeving stelt kaders aan zowel de fysieke veiligheid in een gebouw, als aan de sociale veiligheid 
van kinderen en volwassenen die met elkaar leren en werken. 
 
Veiligheidsplan en pestprotocol 
Scholen moeten een veiligheidsplan hebben. Hieronder kan ook een pestprotocol vallen. In een 
veiligheidsplan staat bijvoorbeeld dat wapenbezit op school verboden is en hoe men dit controleert. 
In een pestprotocol staat wat de school onder pesten verstaat, en hoe zij pesten probeert te 
voorkomen en hiertegen optreedt. 
 
Verklaring Omtrent het Gedrag voor onderwijspersoneel 
Scholen zijn verplicht om aan onderwijspersoneel een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te 
vragen voordat zij in dienst treden. Uit de VOG blijkt of er belemmeringen zijn om in de nieuwe 
functie aan de slag te gaan. 
 
Plan van aanpak tegen pesten 
De nieuwe wet Sociale Veiligheid (juni 2015) 
Scholen zijn wettelijk verplicht om te zorgen voor een sociaal veilige omgeving. Een onderdeel van 
de wet is de aanstelling van een coördinator, die zich bezig houdt met het bijbehorende beleid en 
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het eerste aanspreekpunt wordt. De directeur bespreekt dit met het team. In veel gevallen zal de 
Vertrouwenspersoon en/of de Interne Begeleider deze rol op zich kunnen nemen. 
Reeds in een eerder stadium heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCenW), 
samen met de Kinderombudsman, een plan van aanpak tegen pesten opgesteld. Hierin staat het 
volgende: Alle scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs worden opgeroepen om samen 
met de ouders blijvende aandacht te hebben voor het bestrijden van (cyber)pesten. Vinden gepeste 
kinderen en hun ouders op school geen gehoor? Dan kunnen zij in het uiterste geval terecht bij de 
Kinderombudsman. 

 
Met behulp van de “checklist voor een veilige school” van het landelijke kwaliteitsteam veiligheid is 
het INOS-brede veiligheidsbeleid geformuleerd. Daardoor is er sprake van een heldere taakverdeling 
tussen wat de individuele scholen doen op het gebied van veiligheid en wat op bestuursniveau voor 
de gezamenlijke scholen van INOS wordt gedaan. 
Enkele relevante elementen uit het INOS-brede veiligheidsbeleid: 

- Voldoende, geschoolde bedrijfshulpverleners op scholen; 

- Een medezeggenschapsraad op elke school; 

- Minimaal één schoolvertrouwenspersoon op elke school; 

- Een klachtenregeling; 

- Een door de brandweer afgegeven gebruiksvergunning voor elk schoolgebouw; 

- Een actief netwerk met maatschappelijke zorginstellingen rondom de school; 

- Alle INOS-scholen zijn aangesloten bij het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. In dit 
systeem kan melding worden gedaan van zorgen om de leef- en leersituatie van een kind. In 
het geval dat meerdere hulpverleningsinstanties actief zijn in één gezin, wordt door dit 
signaleringssysteem een regievoerder van de gezamenlijke hulpverlening aangewezen (voor 
meer informatie zie: www.zorgvoorjeugd.nu); 

- Een gedragscode voor alle bij INOS betrokken personen; 

- Een meldcode voor signalering van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling; 

- Alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent het Gedrag; 

- Het gebruik van een methode voor Sociaal Emotionele Ontwikkeling op alle scholen; 

- Een gestructureerd plan voor onderhoud van schoolgebouwen op het gebied van veiligheid; 

- Het stimuleren van het verkeersveiligheidslabel voor scholen. 
De scholen vullen deze INOS-brede activiteiten aan op een manier die past bij de eigen specifieke 
situatie. Daarbij is de Medezeggenschapsraad de gesprekspartner van de directie van de school. 
Op onze school is op de volgende manier invulling gegeven aan dit veiligheidsbeleid: 
 
Gebouw, terreinen en toestellen 
Op basis van RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) worden één keer in de 4 jaar het gebouw en de 
terreinen gecontroleerd en wordt een plan gemaakt om de vereiste verbeteringen aan te brengen. 
Jaarlijks worden de speeltoestellen en brandveiligheidsvoorzieningen gekeurd door een daarvoor 
gecertificeerde instantie. 
 
Schoolplein 
Vanaf 15 minuten voor aanvang van de lessen en tijdens de 
pauze wordt steeds door leerkrachten gesurveilleerd.  
We verzoeken u de kinderen niet te vroeg naar school te 
sturen. Zij mogen pas om 8.15 en om 12.45 op het plein. Voor 
die tijd wordt het plein mogelijk gebruikt door 
overblijfkinderen of kinderen van de BSO. 
 
Ontruimingsplan 

De school beschikt over een ontruimings- en bedrijfshulpverleningsplan. Dit is ter 
inzage bij de directie.  
De school beschikt over een brand alarmering- en ontruimingssysteem. 

https://webmail.inos.nl/OWA/redir.aspx?C=ewRFIbKpnUCqAyBJywH-LITz_TcVaNEIomhqaxk5eznpfv9p4_F7VnlWU0bprtUpYhXqRXVRFmI.&URL=http%3a%2f%2fwww.weilust.nl
https://webmail.inos.nl/OWA/redir.aspx?C=ewRFIbKpnUCqAyBJywH-LITz_TcVaNEIomhqaxk5eznpfv9p4_F7VnlWU0bprtUpYhXqRXVRFmI.&URL=mailto%3akbsweilust_info%40inos.nl
http://www.zorgvoorjeugd.nu/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=hUKenN_u8CQ1FM&tbnid=K6jQ_PG72BHT_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.andreasvesalius.net/ouders/afwezigheden/doktersbezoek/&ei=rx6vU_fgJ8auO6q6gWA&bvm=bv.69837884,d.ZWU&psig=AFQjCNE5jlDP3AUbybVhwU7h9HBZGHd4qw&ust=1404071974522967


Schooljaar 2015-2016 ‘Zin in school’ 

 

KBS Weilust - Draaiboom 12 - 4817 WR Breda - T. 076 - 587 65 28 - www.weilust.nl –  kbsweilust_info@inos.nl 42 

 

 
Ongevallen registratie  
Alle incidenten waarbij sprake is van letsel of risico op letsel waarbij behandeling door een arts 
noodzakelijk is, worden d.m.v. een registratie formulier gemeld bij de directeur. Deze meldingen 
worden ook gebruikt om evt. risicovolle plekken in de school aan te pakken. 
 
Besmettelijke ziekten 
Op een school komt het natuurlijk regelmatig voor dat één of meer kinderen lijden aan een al dan 
niet besmettelijke kinderziekte of een vervelende kwaal als hoofdluis. In die gevallen is het belangrijk 
dat school en ouders goed samenwerken om nieuwe besmettingen te voorkomen. In sommige 
gevallen, b.v. waterpokken, is besmetting moeilijk te voorkomen, maar is het goed om als ouders te 
weten dat de ziekte heerst. 
Elke besmetting vraagt een andere aanpak. Zodra een besmetting op school gemeld is, nemen we de 
daarbij passende maatregelen volgens de GGD protocollen. De ouders van de groep van het 
betreffende kind of, indien nodig, meerdere groepen ontvangen een ouderfolder met daarin de 
nodige GGD informatie over de betreffende ziekte. 
Twijfelt u of uw kind is besmet?  Neem contact op met uw huisarts, GGD of met school. 
 
Sociale veiligheid 
We vinden het van groot belang dat kinderen zich in onze school thuis voelen. We streven naar een 
prettige, ontspannen en open sfeer, waarin kinderen zich gerespecteerd voelen en ervaren dat er 
voor iedereen aandacht is. U kunt hier ook meer over lezen in hoofdstuk 2 van deze gids. 
 
Gedragscode 
INOS heeft een gedragscode voor personeel, overige medewerkers, leerlingen en ouders. Deze is te 
vinden op de website van INOS, onder identiteitsbeleid. Zie www.inos.nl  
 
Pestprotocol 
Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien 
en op onze school serieus aanpakken. Daarom hanteren wij een pestprotocol.  
 
Onze visie hierin: 
“Alle kinderen horen zich in hun basisschoolperiode veilig te voelen, zodat zij zich optimaal kunnen 
ontwikkelen”;  
Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen, als er zich 
ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken; 
Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om 
met veel plezier naar school te gaan! 
 
STELREGELS OM PESTEN AAN TE KUNNEN PAKKEN 
REGEL 1: 
Kinderen leren op Kbs Weilust al vroeg hoe ze, op directe en aardige manier, aan moeten geven dat 
ze iets niet willen aan moeten geven dat ze iets niet willen. Ze zeggen: ”Stop hou er mee op” en 
geven het zogenaamde stopteken door een arm recht vooruit te steken met een opgestoken hand.  
REGEL 2: 
Een belangrijke stelregel is dat het inschakelen van de leerkracht niet wordt opgevat als klikken. 
Vanaf de kleutergroep brengen we kinderen dit al bij: als je wordt gepest of als je ruzie met een 
ander hebt en je komt je er zelf niet uit dan mag je hulp aan de leerkracht vragen. Dit wordt niet 
gezien als klikken. 
REGEL 3: 
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Een andere stelregel is dat een medeleerling ook de verantwoordelijkheid heeft om het 
pestprobleem bij de leerkracht aan te kaarten. Alle leerlingen zijn immers verantwoordelijk voor een 
goede sfeer in de groep.  
 
REGEL 4: 
Samenwerken:  
School en gezin halen voordeel uit een goede samenwerking en communicatie. Dit neemt niet weg 
dat iedere partij moet waken over haar eigen grenzen. Bij problemen van pesten zullen de 
leerkrachten en de directie hun verantwoordelijkheid (moeten) nemen en indien nodig overleg 
voeren met de ouders. Wij verwachten van ouders een actieve rol ten aanzien van het aanreiken van 
informatie, het geven van suggesties en bij het ondersteunen van de aanpak van de school met 
betrekking tot hun eigen kind(eren). Het pestprobleem wordt door alle partijen serieus genomen. 
 
AANPAK VAN DE RUZIES EN PESTGEDRAG IN VIER STAPPEN: 
Wanneer leerlingen ruzie met elkaar hebben en/of elkaar pesten proberen zij en wij: 
Stap 1: 
Er eerst zelf ( en samen) uit te komen. 
Stap 2:  
Op het moment dat een van de leerlingen er niet uitkomt (in feite het onderspit 
delft en verliezer of zondebok wordt) heeft deze het recht en de plicht het probleem aan de meneer 
of juf voor te leggen. 
Stap 3:  
De leerkracht brengt de partijen bij elkaar voor een verhelderingsgesprek en probeert samen met 
hen de ruzie of pesterijen op te lossen en (nieuwe) afspraken te maken. 
Bij herhaling van pesterijen / ruzies tussen dezelfde leerlingen volgen sancties.  
Stap 4:  
Bij herhaaldelijke ruzie/pestgedrag neemt de leerkracht duidelijk stelling en houdt een bestraffend 
gesprek met de leerling die pest/ruzie maakt. De fases van bestraffen treden in werking. 
Bij de derde melding worden de ouders op de hoogte gebracht van het ruzie-pestgedrag van hun 
kind. Leerkracht(en) en ouders proberen in goed overleg samen te werken aan een bevredigende 
oplossing. 
 
De leerkracht biedt altijd hulp aan de gepeste en begeleidt de pester. Indien nodig in overleg met de 
ouders en/of externe deskundigen. (het volledige pestprotocol staat op onze website) 
 
Toelating, verwijdering en schorsing  (nieuw 26-05-2015) 
Sinds 1 augustus 2014 zijn er nieuwe regels over toelating, schorsing en verwijdering. Volgens de wet 
Passend Onderwijs geldt nu het volgende: 
Toelating: 
Nieuw is dat het bestuur de zorgplicht heeft om voor aangemelde leerlingen die extra ondersteuning 
nodig hebben een zo passend mogelijk onderwijsaanbod te doen. Een school die het 
aanmeldformulier als eerste school ontvangt, moet een zo passend mogelijk aanbod doen. Er moet 
een plek gevonden worden op een school waar de leerling ook daadwerkelijk geplaatst kan worden. 
Indien een school een leerling die extra ondersteuning nodig heeft weigert, is zij verplicht ervoor te 
zorgen dat deze leerling op een andere school terecht kan. 
Schorsing: 
Schorsing was tot 1 augustus 2014 niet wettelijk geregeld. Sinds 1 augustus gelden dezelfde regels als 
in het voortgezet onderwijs. Het bestuur kan, met opgave van redenen, een leerling voor een 
periode van ten hoogste één week kan schorsen. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de 
ouders bekendgemaakt. Indien sprake is van een schorsing voor een periode van langer dan één dag, 
brengt het bestuur de onderwijsinspectie hiervan schriftelijk en met opgave van redenen op de 
hoogte. 
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Verwijdering: 
Definitieve verwijdering van een leerling kan alleen wanneer het bestuur ervoor heeft gezorgd dat 
een andere school bereid is de leerling toe te laten. De inspanningsverplichting om 8 weken naar een 
andere school te zoeken voordat besloten wordt te verwijderen, is komen te vervallen. Nieuw is ook 
hier de resultaatsverplichting om een andere school te vinden, voordat een leerling verwijderd kan 
worden. 
Geschillencommissie passend onderwijs: 
Aan deze commissie kunnen ouders geschillen voorleggen over de weigering tot toelating van een 
kind dat extra ondersteuning nodig heeft, de vaststelling of wijziging van het 
ontwikkelingsperspectief en de verwijdering van elke leerling. 
 
Medicijnverstrekking en medisch handelen op school 
Leraren op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal 
met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge van 
een insectenbeet.  
Ook krijgt de schoolleiding steeds vaker het verzoek van ouder(s)/verzorger(s) om hun kinderen de 
door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen. Een enkele keer wordt medisch handelen 
van leraren gevraagd zoals het geven van sondevoeding of het geven van een injectie. Dit zijn 
handelingen die vallen onder de wet BIG.  
De schoolleiding aanvaardt met het verrichten van dergelijke handelingen een aantal 
verantwoordelijkheden. Leraren begeven zich dan op een terrein waarvoor zij niet gekwalificeerd 
zijn. Met het oog op de gezondheid van het kind is het van groot belang dat zij in dergelijke situaties 
zorgvuldig handelen. Zij moeten daarbij over de vereiste bekwaamheid beschikken.  
Leraren en schoolleiding moeten zich realiseren dat, wanneer zij fouten maken of zich vergissen, zij 
voor medische handelingen aansprakelijk gesteld kunnen worden. 
Een leraar is niet deskundig genoeg om een juiste diagnose te stellen. De grootst mogelijke 
terughoudendheid is hier dan ook geboden. Uitgangspunt moet zijn dat een kind dat ziek is, naar huis 
moet.  
De schoolleiding zal, in geval van ziekte, altijd contact op moeten nemen met de ouders om te 
overleggen wat er dient te gebeuren.  
Wanneer een leraar inschat dat het kind met een eenvoudig middel geholpen kan worden, is het 
gewenst om eerst contact te zoeken met de ouders (het kind kan in het bijzijn van de leraar ook zelf 
bellen). Vraag daarna om toestemming aan de ouders om een bepaald middel te verstrekken. 
Het verstrekken van medicijnen op verzoek  
Kinderen krijgen soms medicijnen of andere middelen voorgeschreven die zij een aantal malen per 
dag moeten gebruiken bijv. pufjes voor astma, antibiotica, of zetpillen. Ouders kunnen aan 
schoolleiding en leerkracht vragen deze middelen te verstrekken. Schriftelijke toestemming van de 
ouders is hierbij noodzakelijk.  
Meestal gaat het niet alleen om eenvoudige middelen, maar ook om middelen die bij onjuist gebruik 
tot schade aan de gezondheid van het kind kunnen leiden.  
Leg daarom schriftelijk vast om welke medicijnen het gaat, hoe vaak en in welke hoeveelheden ze 
moeten worden toegediend en op welke wijze dat dient te geschieden. Leg verder de periode vast 
waarin de medicijnen moeten worden verstrekt. Ouders geven hierdoor duidelijk aan wat zij van de 
schoolleiding en de leraren verwachten opdat zij op hun beurt weer precies weten wat ze moeten 
doen en waar ze verantwoordelijk voor zijn. Wanneer het gaat om het verstrekken van medicijnen 
gedurende een lange periode moet regelmatig met ouders overlegd worden over de ziekte en het 
daarbij behorende medicijngebruik op school. Een goed moment om te overleggen is als ouders een 
nieuwe voorraad medicijnen komen brengen. 
Het bewaren van medicijnen op school moet tot een minimum worden beperkt. Het is verstandig 
hiervoor één persoon aan te wijzen die verantwoordelijk is voor het beheer. 
In uitzonderlijke gevallen zullen ouders aan schoolleiding en leraren vragen BIG - handelingen te 
verrichten. Te denken valt daarbij aan het geven van sondevoeding, het meten van de 
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bloedsuikerspiegel bij suikerpatiënten door middel van een vingerprikje. De school is hier zeer 
terughoudend in. Bij voorkeur worden deze handelingen door de Stichting Thuiszorg of door de 
ouders zelf op school verricht. In sommige gevallen kan er sprake zijn van een PGB 
(persoonsgebonden budget).  
In situaties waarbij twijfels zijn over de correcte procedures raadpleegt de school deskundigen zoals 
de schoolarts of de verpleegkundigen van het Speciaal Onderwijs. 
 
Landelijk wordt een protocol ontwikkeld over dit onderwerp. Tot die tijd is het INOS-beleid:  
“Niet, tenzij.” 
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10. De school in de samenleving  
 
Contacten  
Onze opdracht: “goed onderwijs” en “ondersteuning bij de opvoeding” verwezenlijken we niet 
alleen. Er zijn contacten met personen en instellingen zoals: 

 peuterspeelzalen in de wijk 

 andere basisscholen 

 scholen voor speciaal (basis) onderwijs 

 scholen voor voortgezet onderwijs 

 GGD  

 lerarenopleiding PABO Breda 

 De Michaëlparochie Breda-Oost 

 Stichting Vertizontaal 

 M.E.C. (Milieu Educatief Centrum) 

 Wijkagenten 

 jeugdcomité Heusdenhout 

 jeugdcomité Brabantpark 

 gemeente Breda 

 inspectie van het onderwijs 

 bibliotheek 

 Breda- actief 

 De praktijk voor logopedie, naast de school. 
 
School-CJG-er       
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Breda is er om Bredase ouders en jeugdigen van 0 tot 23 jaar 
te ondersteunen bij kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien. Door dialoog over 
opvoeden en opgroeien van ouders en jongeren onderling te stimuleren, kleine en grote vragen te 
beantwoorden en waar nodig intensiever te ondersteunen. 
 
CJG Breda is een netwerkorganisatie. Alle Bredase professionals 
die met ouders en kinderen werken vormen in principe het CJG 
Breda.  
 
De School-CJG-er werkt in een kwadrant van Breda, met de basisscholen en voorschoolse 
voorzieningen voor de jeugdigen en hun ouders in dat gebied. Zij vormt samen met het zorgteam van 
de school een duo dat jeugdigen, ouders en leerkrachten ondersteunt bij opvoeden en opgroeien. 
Hoe eerder de vragen over opvoeden en opgroeien worden gesteld, hoe makkelijker ze zijn op te 
lossen. De School-CJG-er is werkzaam in een team van collega’s uit verschillende organisaties op het 
gebied van opvoeden en opgroeien en kan terugvallen op de brede kennis, ervaring en 
deskundigheid binnen dit team en op de achterban van de CJG-netwerkorganisatie. Vragen kunnen 
op verschillende manieren gesteld worden, zelfs anoniem. 
 

CJG Breda is telefonisch bereikbaar op 0800 444 0003 of per mail: 
info@cjgbreda.nlVoor meer informatie kunt u terecht op www.cjgbreda.nl 
School CJG-er voor Breda Zuid-Oost is Daniëlle Ritsema. Zij is telefonisch bereikbaar 
op 06 34924520 of per mail: danielle.ritsema@cjgbreda.nl 
Tevens is Daniëlle elke maand van 10.45 uur tot 11.45 uur op school aanwezig om 
uw opvoedvragen in een spreekuur te beantwoorden. Zie voor de juiste data de 
schoolkalender.  
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Gezondheidsvoorlichting/ Jeugdgezondheidszorg door de GGD West-Brabant 
Onze school werkt nauw samen met de GGD. De GGD is onze en uw partner bij de gezonde groei en 
ontwikkeling van kinderen van 0  t/m 19 jaar. 
Naast gezondheidsvoorlichting en preventie vinden op school de volgende activiteiten plaats: 
De doktersassistente voert bij leerlingen van 5-6 jaar en van 10-11 jaar een onderzoek, de screening 
uit. Tijdens deze screening doet ze geen uitgebreid onderzoek, maar kijkt ze of er aanleiding is om 
nader onderzoek door de jeugdarts of jeugdverpleegkundige te laten doen. Ze bekijkt daarvoor de 
vragenlijst (die door u als ouder is ingevuld) en meet de lengte en het gewicht. U krijgt hiervan als 
ouder een algemene kennisgeving maar wordt niet uitgenodigd voor het onderzoek. Indien u 
aanwezig wilt zijn bij het onderzoek, kunt u dit aangeven bij de GGD. 
 
U wilt het beste voor uw kind: dat het gezond en gelukkig is, voor zichzelf opkomt en verstandige 
keuzes maakt. GGD West-Brabant helpt u daarbij zodat uw kind gezond en veilig opgroeit. Onder het 
motto ‘ieder kind in beeld’ zet de GGD West-Brabant zich dagelijks in met extra aandacht voor 
kinderen of gezinnen die dat nodig hebben. 
 
Publieke gezondheid 
Vanuit de Wet Publieke Gezondheid is de GGD West-Brabant in uw gemeente verantwoordelijk voor 
de jeugdgezondheidszorg van kinderen van 0 t/m 19 jaar. Zij zetten zich dagelijks in om eventuele 
gezondheidsproblemen en –risico’s zo snel mogelijk op te sporen en zo veel mogelijk te beperken. 
Samen met partners in het Centrum voor Jeugd en Gezin en in nauwe samenwerking met school, 
houden zij zicht op de lichamelijke, geestelijke en emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren 
in West-Brabant. Zo ook op de gezondheidssituatie van uw kind. 
 
Gezondheidsonderzoeken 
Dat zicht op de West-Brabantse gezondheidssituatie houdt de GGD onder andere via 
gezondheidsonderzoeken. Op de basisschool zien we alle kinderen van 5-6 jaar en van 10-11 jaar. In 
de tweede klas van het voorgezet onderwijs vindt het laatste gezondheidsonderzoek plaats. U hoort 
vooraf dat er een gezondheidsonderzoek plaatsvindt, hiervoor wordt uw kind uit de klas gehaald. De 
uitkomsten van ieder onderzoek sturen zij u per post toe. De resultaten noteren zij ook in het Digitaal 
Dossier Jeugdgezondheidszorg van uw zoon of dochter. Het kan zijn dat zij u en uw kind uitnodigen 
voor een vervolgafspraak op de GGD.  
 
In het kalenderjaar 2015 ziet de GGD kinderen geboren in 2004 en 2009 en in het kalenderjaar 2016 
zien zij kinderen geboren in 2005 en 2010. Bij het gezondheidsonderzoek 5-6 jarigen ontvangen 
ouders een vragenlijst en bij het gezondheidsonderzoek 10-11 jarigen ontvangen zowel ouders als 
jongere apart een vragenlijst. 
 
Wat doet de GGD tijdens het onderzoek?  
Het onderzoek vindt plaats op school of, indien de school geen ruimte tot haar beschikking heeft, op 
de GGD. Vindt het onderzoek op school plaats, dan hoeft u hierbij niet aanwezig te zijn. Vindt het 
onderzoek op de GGD plaats, dan nodigen we u uit om samen met uw zoon of dochter om langs te 
komen.  
Voordat de onderzoeken beginnen op school, legt de medewerker van de Jeugdgezondheidszorg in 
de klas uit wat zij gaat doen.  Tijdens het onderzoek controleert zij bij uw kind de lengte en het 
gewicht. Uw kind hoeft hiervoor alleen de schoenen uit te doen. Op 5/6 jarige leeftijd controleert zij 
ook het gehoor en de ogen. Als hier aanleiding toe is, controleert zij ook bij kinderen van 10/11 jaar 
het gehoor en/of de ogen. Uw vragen en zorgen over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind, 
die u eventueel heeft aangegeven op de vragenlijst of tijdens het onderzoek, bekijkt zij uiteraard ook. 
Indien nodig nemen ze daarover contact met u op. 
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Jeugdgezondheidszorg op school 
Op basisscholen en voortgezet onderwijs is de GGD onder andere op verschillende manieren actief. 
Het aanbod per school verschilt en is afhankelijk van de afspraken met gemeenten. 

- Advies en ondersteuning aan ouders/verzorgers (en de leerkrachten) van leerlingen die vaak 
afwezig zijn of met school dreigen te stoppen. 

- Deelname aan Zorg- en Adviesteams waarin de leerlingen besproken worden die extra zorg 
nodig hebben. 

- Voorlichting en advies over en periodieke controle van hygiëne, veiligheid en een goede 
ventilatie op school.  

- Verschillende activiteiten gericht op onder andere gezonde voeding, beweging, 
weerbaarheid en seksualiteit. 

- Advies en ondersteuning bij een ingrijpende gebeurtenis of een melding van ongewenst 
gedrag op uw school (extern vertrouwenspersoon). 

 
Inentingen 
GGD West Brabant voert in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het 
Rijksvaccinatieprogramma uit. Jaarlijks vaccineren zij kinderen tegen ernstige ziekten zoals bof, 
mazelen en rode hond (BMR), difterie, tetanus en polio (DTP) en baarmoederhalskanker. Meer 
informatie vindt u op: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Rijksvaccinatieprogramma. 
 
Gaat u op vakantie? Gezond op reis begint bij de GGD. Zij bieden inentingen en advies op maat over 
maatregelen tegen malaria en andere infectieziekten. Niet alleen in verre oorden, maar ook in 
landen dichter bij huis kunt u besmet raken met bijvoorbeeld buiktyfus, gele koorts of tuberculose. 
Meer informatie vindt u op: http://www.ggdreisvaccinaties.nl/. 
 
Hoofdluis 
Wilt u meer informatie over behandeling van hoofdluis, kunt u terecht op de website van het RIVM: 
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis. 
 
Contact 
Heeft u twijfels of zorgen over de groei en de ontwikkeling van uw kind? Of over zijn of haar gedrag 
thuis of op school? Dan staan de jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, verpleegkundig specialist en 
doktersassistenten van GGD West-Brabant voor u klaar.  
Sinds 2014 kunt u gebruik maken van Mijn Kind in Beeld, www.mkib.nl, u kunt de groeicurven van uw 
kind in zien en uw persoonlijke gegevens aanpassen. U heeft hiervoor een DigiD met SMS code nodig.  
Via MIKB kunt u ook uw vragen stellen. U kunt een telefonische of persoonlijke afspraak maken via 
het afsprakenbureau Jeugd en Gezin op telefoonnummer 076–528 2486. Meer informatie vindt u op 
www.ggdwestbrabant.nl/mijnkind 
 
Ziekte/verlof van de medewerkers van de school 
Als een groepsleerkracht door ziekte of om andere redenen niet voor de klas kan, meldt hij dit z.s.m. 
bij de directie van de school. 
De directie heeft dan onderstaande mogelijkheden: 

1. Een vervanger via Matchpoint; 
Op onze school wordt vervanging van de groepsleerkrachten en/of onderwijsassistenten, en waar 
mogelijk ook andere functies, geregeld door ‘Matchpoint’, de vervangingsorganisatie van INOS voor 
al haar scholen. Zie ook elders in deze schoolgids. 

2. Inzetten van een parttimer of een collega met verlof, die op die dag geen werkzaamheden 
heeft en heeft gemeld te willen vervangen. Ook kan een onderwijsassistent tijdelijk voor 
noodopvang zorgen; 

3. Of de groep van de leerkracht waar het om gaat, wordt verdeeld over andere groepen.  
 

https://webmail.inos.nl/OWA/redir.aspx?C=ewRFIbKpnUCqAyBJywH-LITz_TcVaNEIomhqaxk5eznpfv9p4_F7VnlWU0bprtUpYhXqRXVRFmI.&URL=http%3a%2f%2fwww.weilust.nl
https://webmail.inos.nl/OWA/redir.aspx?C=ewRFIbKpnUCqAyBJywH-LITz_TcVaNEIomhqaxk5eznpfv9p4_F7VnlWU0bprtUpYhXqRXVRFmI.&URL=mailto%3akbsweilust_info%40inos.nl


Schooljaar 2015-2016 ‘Zin in school’ 

 

KBS Weilust - Draaiboom 12 - 4817 WR Breda - T. 076 - 587 65 28 - www.weilust.nl –  kbsweilust_info@inos.nl 49 

 

Indien bovenstaande maatregelen niet haalbaar zijn, zal de directie de leerlingen van de betrokken 
groep naar huis moeten sturen, dit onder de volgende voorwaarden: 

- De school moet de zekerheid hebben, dat de kinderen thuis, bij familie, buren of vriendjes 
opgevangen kunnen worden (de school neemt telefonisch contact op met elke hierbij 
betrokken ouder). 

- De school noteert van die kinderen die niet thuis worden opgevangen waar ze wel worden 
opgevangen. 

- Kinderen waar geen opvang voor te regelen is, blijven op school. 

- Indien leerlingen ’s morgens naar huis worden gestuurd, dienen ze de volgende dag weer 
naar school te komen. 

- Is de situatie dan nog steeds ongewijzigd, dan wordt een andere groep (deze groep krijgt op 
de dag voordat ze mogelijk naar huis wordt gestuurd een briefje mee voor de ouders met de 
mededeling dat dit de volgende dag mogelijk kan spelen) naar huis gestuurd en neemt de 
groepsleerkracht van de naar huis gestuurde groep deze groep voor maximaal één dag over. 
Dit kan zich enkele dagen herhalen. 

- Het thuisblijven van één en dezelfde groep duurt daarmee niet langer dan één dag. 
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11. Suggesties 
Heeft u ideeën, suggesties, op- of aanmerkingen voor een volgende schoolgids? Geef ze aan ons 
door!       (kbsweilust_info@inos.nl)    
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