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Voorwoord 
 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

Graag presenteren wij u de schoolgids van Speelleercentrum de Pionier in Veghel. Basisscholen 
verschillen in de manier van werken, in sfeer en in wat kinderen er kunnen leren en beleven. 

Waar onze school voor staat en hoe wij dat willen realiseren is in deze gids terug te vinden. Wij 
informeren u over onze onderwijsvisie en hoe die praktisch vorm krijgt. Onze school is toegankelijk voor 
alle kinderen. 

Binnen speelleercentrum De Pionier werken we als team intensief samen om kinderen een 
ononderbroken ontwikkelingslijn te laten doorlopen. We doen dit, omdat we erin geloven dat dit de 
beste voorbereiding is op een wereld, waarin de kansen en mogelijkheden voor het oprapen liggen. 
(talentontwikkeling) 

 

Kortom: “ZIEN EN GEZIEN WORDEN” (Ovidius) 

Je leert jezelf, de ander en de wereld kennen door kijken, onderzoeken, ontdekken en spelen. 

• Op de Pionier zien we welbevinden en betrokkenheid als voorwaarden voor de ontwikkeling van 
kinderen; 

• Hebben we vertrouwen in de wils- en groeikracht van kinderen; Prikkelen we de nieuwsgierigheid 
van kinderen en geven we ruimte om te ervaren en te pionieren; Stemmen we de begeleiding en 
het onderwijs af op de ontwikkeling van het kind; 

• Bieden we een uitdagende en rijke speel-leeromgeving waarin het kind zich geborgen voelt en 
uitgedaagd wordt zich te ontwikkelen; 

• Luisteren wij aandachtig naar kinderen, zijn inlevend en gaan we met de kinderen in gesprek; 
beschouwen we ouders als partner. Kunnen we u helpen? 

Wij wensen u veel leesplezier en heeft u vragen, dan hoor ik dat graag, 

Met vriendelijke groeten, Minèt Peters 

Directeur Speelleercentrum de Pionier

https://www.youtube.com/watch?v=KBb8rk6ASV0
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1 Over de school 
 

1.1 Algemene gegevens 
 

 
Contactgegevens 

Speelleercentrum de Pionier 

Lookveld 1 

5467KE Veghel 

 0413-342122 

 http://www.pionierverdi.nl 

 pionier@verdi.nl 

http://www.pionierverdi.nl/
mailto:pionier@verdi.nl
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Schoolbestuur 

Verdi basisonderwijs 

Aantal scholen: 20 

  http://www.verdi.nl 
 
 
 

 

Schooldirectie  

Functie Naam E-mailadres 

Directeur Minet Peter-Penninx mpeters@verdi.nl 

 

 

Samenwerkingsverband 

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband PO 3006. 
 

Aantal leerlingen 

Aantal leerlingen de afgelopen jaren 

 
 
 

http://www.verdi.nl/
mailto:mpeters@verdi.nl
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1.2 Missie en visie 

 

Kenmerken van de school 
 

 

 

Missie en visie 

Missie-kern 

Onze school is een reguliere basisschool en onderdeel van een Speelleercentrum voor kinderen van 0 
t/m 13 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met aandacht voor het individuele kind 
(passend onderwijs). Onze school staat open voor alle leerlingen (alle religies) die aangemeld worden 
door hun ouders/verzorgers (tenzij het schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een kind de juiste 
ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden). Het is ons doel om leerlingen cognitief en 
sociaal te helpen ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van 
vervolgonderwijs én groeien naar bewuste, verantwoordelijke volwassenen. Gelet op het eerste vinden 
we met name de vakken taal en rekenen van belang, en gezien het tweede besteden we veel aandacht 
aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Naast 
kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling 
van de leerlingen. 

 

Missie: In ons speelleercentrum streven we naar een ononderbroken ontwikkeling van onze 
leerlingen van 0 t/m 13 jaar. 
De bijhorende kernwaarden daarbij zijn veiligheid, talentontwikkeling en betrokkenheid. Dit zijn onze 
parels: 

 

Veiligheid: YAG You Are Good– Mindfulness – Theater “De Paarse Caravan” 

 

Talentontwikkeling: Ieder kind zijn eigen device (chromebook vanaf groep 5) , VVTO (vroeg vreemde 
talen onderwijs) Engels vanaf groep 1, Pittige Plustorens (extra uitdaging) 

 

Betrokkenheid: Leerlingenraad/Kinderparticipatie, Spelend Leren aangeboden in themahoeken. 

 

 

Veiligheid Talentontwikkeling 

Betrokkenheid 
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De visie van de school nader toegelicht: 

 

Visie op onderwijs 
Op speelleercentrum de Pionier  werken we iedere dag aan een prettig en veilig schoolklimaat. Het 
welbevinden van onze leerlingen en een goede sfeer op school en in de klas staat voorop. Evenals een 
veilige omgeving waarbinnen leerlingen met respect leren om te gaan met zichzelf en anderen. Respect 
voor verschillen, voor elkaar en voor materialen staan daarbij hoog in het vaandel. We bereiden onze 
kinderen voor op het vervolgonderwijs en om als actieve burger een positieve bijdrage te kunnen 
leveren aan de samenleving. Naast kennisoverdracht, doen we dit door hun sociaal- emotionele 
ontwikkeling te begeleiden. Ook vinden wij het belangrijk dat kinderen elkaars kwaliteiten kunnen 
benutten en van en met elkaar kunnen leren. Daarom maken we tijdens de les gebruik van 
coöperatieve werkvormen en mogen de kinderen regelmatig samenwerken. 

 

Visie op leren 
We realiseren ons dat we naast een didactische, ook een pedagogische opdracht hebben. Onderwijs en 
zorg gaan steeds meer in elkaar overlopen. Samen met ouders/ verzorgers nemen we de 
verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en opvoeding van hun kind(eren). We treden ouders 
tegemoet als mede-deskundigen in de begeleiding van hun kind. We nodigen hen uit om vanuit die rol 
actief mee te denken over de beste aanpak van hun kind in de groep. 

 
Visie op autonomie We vinden het belangrijk dat kinderen en leerkrachten binnen onze school 
eigenaar zijn van hun eigen leerproces. Wanneer de autonomie van de kinderen wordt gestimuleerd en 
ze zelfstandig eigen keuzes mogen maken met betrekking tot hun eigen leerproces, leren ze zelf 
richting te geven aan hun leven en leren ze beslissingen te nemen. Dit hebben ze nodig in de toekomst. 
Ook gaan ze doelgericht te werk en zien ze de zin in van de leerstof waardoor ze hard werken vanuit 
een hoge betrokkenheid. Door kinderen meer autonomie te geven en hen de ruimte te geven voor 
eigen initiatief en inbreng, wordt tevens ook het kritisch denken en het creatief handelen gestimuleerd. 
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   Visie op talentontwikkeling 

Ieder mens is uniek, en ieder kind mag zijn zoals hij is met een eigen karakter en met 
eigen-'aardigheden'. Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten en talenten en daarom staat op onze school 
talentontwikkeling centraal. Omdat ieder talent uniek is en het recht heeft tot ontwikkeling te komen 
kunnen leerwegen verschillen. Het onderwijs op speelleercentrum de Pionier is daarom waar mogelijk 
adaptief. Dat wil zeggen dat het onderwijs, binnen de kaders van onze organisatie, is aangepast en 
afgestemd op individuele leerbehoeften van leerlingen. Op onze school geven wij geen individueel 
onderwijs. 

Visie op betrokkenheid 
Op onze school vinden we de communicatie tussen ouders, leerling en leerkracht belangrijk. We 
betrekken ouders in het pedagogisch partnerschap om met hen samen te werken voor de ontwikkeling 
van het kind. Zowel thuis als school is in deze ontwikkeling erg belangrijk. Voelen en leren beïnvloeden 
elkaar voortdurend. Dit maakt hoe het kind zich voelt; of een kind enthousiast is over het een of ander 
bv. Om beiden op de hoogte te zijn en tegemoet te kunnen komen aan de ontwikkeling van het kind, 
voeren we aan het begin van het schooljaar startgesprekken. We maken in ons onderwijs gebruik van 
verschillende werkvormen, online & face to face, expressie en mindfulness om de betrokkenheid van 
leerlingen te vergroten. 
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Visie op veiligheid 
Op onze school heeft ieder kind recht op een veilige omgeving. Daarom hebben we ook duidelijke 
afspraken voor de manier waarop we met elkaar omgaan. We stellen goed gedrag en rekening houden 
met anderen op prijs. We letten daarop bij het spelen, het werken en het oplossen van conflicten. Onze 
school is een YAG- school. YAG staat voor You Are Good. Dat betekent dat alle leerlingen, leerkrachten 
en ouders elkaar respecteren en waarderen. Ieder is goed zoals hij of zij is. In alle groepen wordt 
preventief gewerkt rondom het onderwerp pesten. Het komt o.a. aan de orde in onze methode 
'Leefstijl'. Wij zijn ons er als school van bewust dat ongewenst gedrag nooit helemaal te voorkomen is. 
Daar waar preventie niet meer toereikend is, moet er iets anders gebeuren. De aanpak die we als school 
hanteren is erop gericht het pestgedrag te laten stoppen. Kinderen in de groep zijn er samen 
verantwoordelijk voor dat ieder kind zich prettig voelt. Concreet betekent dit dat kinderen 
gestimuleerd worden om andere kinderen te helpen in plaats van te pesten. De methode gaat ervan uit 
dat (dreigen met) straf niet helpt, maar dat de betrokkenen het probleem samen met een aantal andere 
groepsgenoten gaan oplossen. De leerkracht begeleidt dit proces en houdt het contact met de ouders. 
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Identiteit 

Onze school is een school voor onderwijs, gebaseerd op de katholieke grondslag. Op onze school zitten 
niet alleen katholieke kinderen, maar ook kinderen met een andere of geen geloofsovertuiging. We zien 
een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan 
met de ander en de omgeving), ontwikkeling van sociale vaardigheden, actief burgerschap en sociale 
cohesie. We vinden het belangrijk dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze 
respect hebben voor de mening en visie van anderen. Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van 
leven en werken is van harte welkom op onze school. 
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2 Het onderwijs 
 

2.1 Organisatie van het onderwijs 
 

Groepen op school 

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd: 
 

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd 
• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 

groep 3/4 

 

Invulling onderwijstijd 

Wat is Onderwijstijd? 
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs. 

 

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2 
 

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2 

Taal  
6 uur 

 
6 uur 

Rekenen  
3 uur 

 
3 uur 

Motoriek  
1 uur 

 
1 uur 

Begrijpend luisteren  
30 min 

 
30 min 

Wereldoriëntatie  
2 u 15 min 

 
2 u 15 min 

Sociale redzaamheid  
30 min 

 
30 min 

Engels  
30 min 

 
30 min 

Handvaardigheid  
2 u 30 min 

 
2 u 30 min 

Bewegingsonderwijs  
6 uur 

 
6 uur 

Sociaal emotionele 
ontwikkeling 

 
2 uur 

 
2 uur 

Muziek  
1 uur 

 
1 uur 

Mindfulness  
1 uur 

 
1 uur 
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De kinderen van groep 1 en 2 worden gevolgd middels het Digikeuzebord, dat gebaseerd is op de SLO 
doelen. Dus deze leer- en ontwikkeldoelen zijn leidend bij de invulling van de leertijden en de 
inroostering. 

Eén van onze "parels" is Mindfulness. In ons Speelleercentrum starten we in de peutergroepen al 
met Mindfulness, kinderen leren van meet af aan om te gaan met gevoelens van zichzelf en van 
anderen. 

 

 
Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8 

 

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8 

Lezen  
 

4 uur 
 

4 uur 
 

4 uur 
 

4 uur 
 

4 uur 

Taal  
 

5 uur 
 

5 uur 
 

5 uur 
 

5 uur 
 

5 uur 

Rekenen/wiskunde  
5 u 30 min 

 
5 uur 

 
5 uur 

 
5 uur 

 
5 uur 

 
5 uur 

Wereldoriëntatie  
1 u 30 min 

 
1 u 30 min 

 
1 u 30 min 

 
1 u 30 min 

 
1 u 30 min 

 
1 u 30 min 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 

 
2 uur 

 
2 uur 

 
1 u 45 min 

 
1 u 45 min 

 
1 u 45 min 

 
1 u 45 min 

Bewegingsonderwijs  
1 u 30 min 

 
1 u 30 min 

 
1 u 30 min 

 
1 u 30 min 

 
1 u 30 min 

 
1 u 30 min 

Engelse taal  
1 uur 

 
1 uur 

 
1 uur 

 
1 uur 

 
1 uur 

 
1 uur 

Spelling  
 

2 uur 
 

2 uur 
 

2 uur 
 

2 uur 
 

2 uur 

Aanvankelijk lezen  
8 uur 

     

Sociale redzaamheid  
30 min 

 
30 min 

 
30 min 

 
30 min 

 
30 min 

 
30 min 

sociale emotionele 
ontwikkeling 

 
30 min 

 
30 min 

 
30 min 

 
30 min 

 
30 min 

 
30 min 

Mindfulness  
30 min 

 
30 min 

 
30 min 

 
30 min 

  

Schrijven  
1 uur 

 
1 uur 

 
1 uur 

 
1 uur 

 
1 uur 

 
1 uur 

Begrijpend lezen  
30 min 

 
1 u 30 min 

 
1 u 30 min 

 
1 u 30 min 

 
1 u 30 min 

 
1 u 30 min 

 
Wij vinden het erg belangrijk dat de leertijd effectief wordt besteed. De leertijd is immers essentieel 
voor de ontwikkeling van onze leerlingen. We passen het lesrooster dan ook regelmatig aan op de 
behoefte van de groepen en de leerlingen. Dit geldt voor de cognitieve vakken, maar zeker ook voor de 
creatieve vakken en de talentontwikkeling van onze leerlingen. Bijvoorbeeld Engels, mindfulness en 
theater zijn daarom structureel ingeroosterd! 
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Extra faciliteiten 

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten: 
 

• Speellokaal 
• Gymlokaal 
• Peuterspeelzaal:  
• Kinderopvang: Partou 

 

2.2 Het team   
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Vakleerkrachten 

Op onze school zijn de volgende (vak)leerkrachten aanwezig: 
 

Drama Engelse taal Muziek                               
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Afwezigheid personeel 

Verdi werkt met een vervangerspool. De medewerkers van de pool worden bij verzuim van 
medewerkers ingezet. Indien alle poolers ingezet zijn, doen we een beroep op onze eigen collega's van 
het team van de Pionier. Wanneer er geen enkele mogelijkheid is om een medewerker in de groep te 
laten vervangen, zoeken we naar andere (creatieve) oplossingen, zoals het inzetten van en Qrabbelaar, 
het samenvoegen van groepen, de inzet van een onderwijsassistent etc. . De laatste maatregel 
(waarvan we hopen dat we deze niet hoeven uit te voeren) is het naar huis sturen van kinderen. 

 

2.3 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) 
 

Wat is voor- en vroegschoolse educatie? 
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun 
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in 
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. 
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk. 

 

Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met  Verdi Start en de  
kinderdagopvang in het gebouw van de school, Partou. We gebruiken daarbij Piramide en Logo 3000. 

 

 Binnen ons speelleercentrum hebben we de beschikking over onze eigen tutor. Op een interactieve 
manier “samen spelend leren”, biedt de tutor ondersteuning in taal en sociaal emotionele 
ontwikkeling. In kleine groepjes leren we samen en van en met elkaar! Wij vinden ouderbetrokkenheid 
belangrijk binnen ons speelleercentrum daarom betrekken wij u graag bij het leerproces van uw zoon 
of dochter. 
Wij werken intensief samen met kinderopvang Partou en Verdi Start. Beiden zijn gehuisvest in ons 
gebouw ! 

 

 

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan 
 

Wat is kwaliteitszorg? 
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt. 
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Doelen in het schoolplan/jaarplan 
Op bijgaand overzicht is duidelijk te zien waar we dit jaar aan werken! 
 

 
 

Hoe bereiken we deze doelen? 
 

We werken in kennisgroepen aan ontwikkelplannen voor de verschillende doelen. We gebruiken een 
zogeheten "scrumbord" om onze schoolontwikkeling te volgen en visueel te maken. 

Het scrumbord staat in de teamkamer: alleen ga je harder, samen kom je verder! (samenwerken aan 
schoolontwikkeling) 
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3 Ondersteuning en veiligheid 
 

3.1 Ondersteuning van leerlingen 
 

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel? 
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke 
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke 
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de 
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het 
schoolondersteuningsprofiel op. 

 

 

De zorgroute is erop gericht om leerlingen te herkennen in wie ze zijn, wat ze kunnen en nodig hebben 
om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Het is een werkwijze die de kwaliteit van het onderwijs en 
de begeleiding voor alle kinderen beoogt te verbeteren. Het maakt passend onderwijs en doeltreffende 
leerlingbegeleiding compleet. 

Wij bieden leerlingen die zorg nodig hebben ondersteuning. Dit geldt voor leerlingen die boven de 
norm presteren en leerlingen die onder de norm presteren. Binnen onze school werken wij met 
verrijkingsgroepen, waarin kinderen cognitief uitgedaagd worden om te ‘leren leren’. 
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Gediplomeerde specialisten op school 
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3.2 Veiligheid op school 
 
Anti-pestprogramma 

Kinderen in hun kracht! 
Wij zijn ervan overtuigd, dat alle kinderen kwaliteiten hebben om zich te ontwikkelen tot positieve, 
stabiele kinderen en uiteindelijk volwassenen. Wij willen deze kwaliteiten versterken tijdens de periode 
dat de kinderen bij ons op de Pionier zitten. De kwaliteiten, waarover we het hebben zijn: Aandacht 
kunnen geven aan zichzelf en elkaar, geduld, vriendelijkheid, speelsheid, concentratie, vertrouwen en 
verdraagzaamheid. 

Wat vraagt dit van ons als leerkracht? Vanuit een open, vriendelijke, onbevooroordeelde houding naar 
kinderen kijken. Elk moment is weer een nieuw moment met nieuwe kansen. Vanuit deze open blik 
naar kinderen, zal het vertrouwen groeien en zullen leerkrachten en kinderen zich veilig voelen. Hoe 
komen wij (leerkrachten en kinderen) samen tot deze open, vriendelijke houding? Hoe kunnen wij, 
leerkrachten bovenstaande kwaliteiten bij onszelf en de kinderen ontwikkelen? Mindfulness of 
aandachttraining speelt een belangrijke rol in deze ontwikkeling. Tijdens een moment van bewust even 
stil worden en de aandacht bij jezelf te houden ontwikkel je beetje bij beetje bovenstaande kwaliteiten. 
Dagelijks oefenen de kinderen 1 minuut stil zijn en aandacht geven aan zichzelf. Wekelijks krijgen de 
kinderen een half uur aandachttraining, waarin kinderen oefenen zichzelf aandacht te geven en leren 
bewust te worden van hun gedachten en gevoelens. In groepsgesprekken wordt hier aandacht aan 
besteed. Middels spelletjes ontwikkelen kinderen gevoel voor elkaar van daaruit groeit Verbinding. 
Verbinding gaat vooraf aan zich veilig voelen. 

De Pionier is een YAG school. 
We geven aandacht aan de verbinding school, kind en ouders. Elk jaar besteden we drie keer 2 weken 
schoolbreed aandacht aan respectvol omgaan met elkaar. We koppelen dit aan een letter uit You Are 
Good. Vanuit de theorie over de hersenontwikkeling weten we dat kinderen hierin nog moeten rijpen. 
We beseffen dat kinderen mogen en moeten leren en dat dit zal gebeuren door vallen en weer op te 
staan. Wij vinden het een mooie uitdaging om vanuit geduld en vertrouwen onze kinderen hierbij te 
mogen begeleiden. 

Sociale en fysieke veiligheid 
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. Wij hanteren het 

leerlingvolgsysteem Zien! op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling. We nemen de Zien! 
vragenlijst af bij de kinderen van groep 5-8. De intern begeleider en de leerkracht analyseren deze 
gegevens en kijken samen, wat er nodig is op groepsniveau voor de sociaal- emotionele ontwikkeling 
van de hele groep. Er kunnen ook gesprekken met kinderen gevoerd worden. Daarnaast gebruiken wij 
de tevredenheidsonderzoeken, die wij uitvoeren bij leerlingen, ouders en teamleden. Ook deze 
gegevens worden geanalyseerd. 

 

 
Sociale en fysieke veiligheid 

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
ZIEN!. 
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Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van de leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
ZIEN! en kindgesprekken vanuit YAG (You Are Good). Daarnaast gebruiken wij de 
tevredenheidsonderzoeken die wij uitvoeren bij leerlingen, de ouders en teamleden. Wij hanteren ook 
het leerlingvolgsysteem ZIEN! op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 

 
 

Kinderen zijn een kwetsbare groep in het verkeer. Zij moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. 
Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er in 1997 een keurmerk in 
het leven geroepen: het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BLV) met het beeldmerk SEEF de zebra toont aan dat 
onze school zich in zet voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school.  
Onze school heeft een bronzen VerkeersveiligheidLabel  
Zo voeren wij bijvoorbeeld elk schooljaar een fietscontrole uit en doen wij mee aan de verkeersveiligheidsproef.  
Onze school neemt ook deel aan de ‘Lekker anders dag’.  
 
Lekker Anders Dag is een initiatief van de samenwerkende basisscholen, Gemeenten en de Provincie Noord-
Brabant. Het achterliggende idee is eenvoudig: met je kind naar school, het is een bijzondere tocht. Hoe zorgen we 
er dan samen voor dat die ook zo bijzonder blijft? Want eerlijk is eerlijk: het is thuis en rond school vaak ook een 
heel gedoe, met drukte, met auto’s, met haast.  

 
 

 
 

3.3 Algemeen rookverbod in en om de school 
 

Als school willen we het goede voorbeeld geven aan onze kinderen. Roken is daarom in én om de school 
verboden.  Dat geldt voor alle vormen van roken (dus ook e-sigaretten > deze geldt als voorbeeld voor 
rookgedrag). Zowel ouders als medewerkers worden geacht niet in het zicht van kinderen te roken! We 
willen iedereen vragen om zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen. Dit betekent dat we ervan uit 
gaan dat iedereen zich in het gebouw en op de speelplaats aan deze regel zal houden. We verwachten 
ook dat we elkaar, ouders en medewerkers zullen aanspreken op handhaving van deze regel 
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4 Handige informatie voor ouders 
 

4.1 Hoe ouders worden betrokken 
 

Wij vinden ouders onmisbaar in de ontwikkeling van onze leerling en we zien ouders dan ook als 
pedagogisch partner. 
We werken met de driehoek; het kind – de leerkracht – de ouder. Samen hebben we hetzelfde doel: dat 
het goed gaat met uw kind; “leren en voelen, beïnvloeden elkaar voortdurend”. 

 

 

Communicatie met ouders 
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren: 

Parro 

Wij gebruiken het communicatieplatform Parro. Met deze app, die op de telefoon maar ook via de 
computer te bereiken is, houden wij ouders op de hoogte van allerlei zaken. Parro is een besloten app 
waardoor op een veilige en snelle manier gecommuniceerd wordt tussen ouders en de 
leerkracht/school. Foto’s en activiteiten worden in de besloten groep gedeeld, alsook allerlei 
mededelingen en aankondigingen, zoals ouder- of welbevindingsgesprekken, ouderhulp, vraag om 
materiaal, uitnodiging kringgesprek/info avond, uitleg over spreekbeurten, toetsen, uitjes en traktaties! 

Ouderportaal Parnassys 

Naast Parro maken wij gebruik van het ouderportaal. Daarin kunt u de ontwikkeling van uw kind 
volgen. Ons ouderportaal geeft - in een beschermde omgeving - toegang tot de toetsgegevens van uw 
kind. 

 

 

Klachtenregeling 
 

Ondanks het feit dat wij als team ons best doen de belangen van u en uw kind(eren) zo goed mogelijk te 
behartigen, is het mogelijk dat u met onduidelijkheden of met minder plezierige ervaringen zit 
betreffende de dagelijkse gang van zaken op school en deze graag wil bespreken. In zo’n geval kunt u 
zich met vragen en/of klachten rechtstreeks tot de persoon in kwestie. Wanneer u voor uw klacht bij de 
persoon in kwestie geen gehoor vindt, kunt u, in het kader van de klachtenregeling voor klachten terecht 
bij de directeur.  
Mocht u met de directeur er niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon of de 
vertrouwenspersoon. Voor ons SLC is dat Hedwig Molenkamp hmolenkamp@verdi.nl  
De externe vertrouwenspersoon voor Verdi onderwijs is Karen Hulsman-Sebastian, zij is gecertificeerd 
vertrouwenspersoon en aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). Zij is 
te bereiken via karen@ks-advies.com of 06-30292487. 
Als het probleem niet is of wordt opgelost kan een klacht worden ingediend bij het bevoegd gezag of de 
klachtencommissie. Het bevoegd gezag heeft zijn scholen aangesloten bij de onafhankelijke Landelijke 
Klachtencommissie Onderwijs (LKC), Postadres: Stichting Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD 
Utrecht, T: 030 - 280 95 90 E: info@onderwijsgeschillen.nl, W: www.onderwijsgeschillen.nl 
 

mailto:karen@ks-advies.com
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7fkclXlkabotfgpdbpzefiibk+ki');
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
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Op de samenstelling van de Commissie, de behandeling van klachten die worden voorgelegd aan de 
Commissie en de termijnen waaraan zij zich dient te houden is het Reglement van de LKC van  
toepassing. Dit reglement is te vinden op: 
https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-klachtencommissie-onderwijs-lkc/reglement. 
De gehele klachtenregeling is op elke school ter inzage aanwezig en staat op de website van Verdi. 

 
Sociale veiligheid 
Het is wettelijk verplicht dat een school voor iedere leerling een sociaal veilige leeromgeving dient te 
waarborgen.  
Daarbij is het verplicht de veiligheidsbeleving van de leerlingen te monitoren. Alle scholen binnen Verdi 
maken gebruik van een speciale methode hiervoor. 
Elke school heeft een vast aanspreekpunt voor leerlingen en ouders en coördinatie van het anti-pest 
beleid, de zogenaamde anti-pest coördinator. 
  
AVG en overdracht gegevens 
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.  
het “Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens” staat een beknopte opsomming gegeven welke 
gegevens scholen mogen uitwisselen. 
De gewijzigde wetgeving biedt ruimte voor verschillende vormen van elektronische uitwisseling van 
gegevens tussen scholen. In het Besluit wordt letterlijk gesproken over een landelijke standaard en deze 
Overstapservice Onderwijs (OSO). 
De Inspectie van het Onderwijs zal toezicht houden op de juiste wijze van gegevensuitwisseling en 
naleving van de wettelijke bepalingen. 
Voor verdere informatie verwijzen we u naar het ‘privacybeleid van Verdi’.  
Gebruikmaking van foto- en filmopnames 
Voor het gebruiken van foto- en filmopnames verwijzen we u naar het ‘privacybeleid van Verdi’.   

 

 

  

https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-klachtencommissie-onderwijs-lkc/reglement
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Ouderinspraak 

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 
 

• Ouderraad 
• Medezeggenschapsraad 

 

BVL (Verkeer) 

Raamschildering/schoolaankleding 

Schoolfruit 

Spaaractie schoolmaterialen 

Facebook / Instagram communicatie 

Luizenpluizen 

Kledinginzameling 

Kinderboekenweek 

Schoolfotograaf 

Sinterklaasviering 

Kerstmis (knutselkeuze uur + voorbereiding kerstmarkt) 

Kerstmarkt Kerstversiering 

Schoolcarnaval 
 
 
 

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage 
 

Binnen Verdi wordt veel waarde gehecht aan de activiteiten die een oudervereniging binnen een school 
verzorgt. Daarom is besloten om met ingang van schooljaar 2022/2023 een vaste basis te creëren in de 
bekostiging van de activiteiten van ouderraden en ouderverenigingen binnen Verdi. Dit doen we door 
het verstrekken van een vast bedrag per leerling aan de ouderraden en ouderverenigingen. Op deze 
manier hoeven deze gelden niet meer geïnd te worden bij de ouders en garanderen we gelijke kansen 
om deel te nemen aan activiteiten voor alle kinderen binnen de organisatie. 
Aanvullend op deze vaste basis kunnen ouderraden en ouderverenigingen in samenspraak met de school 
er voor kiezen om aanvullende gelden voor specifieke activiteiten te innen bij de ouders. Op die manier 
kan er ook tegemoet gekomen worden aan de aanwezige diversiteit binnen de scholen onderling 
waaraan sterk gehecht wordt. De scholen behouden hiermee dus de mogelijkheid om hun eigen 
ambities te realiseren en tradities in stand te houden. Hierbij spreekt het voor zich dat ook voor deze 
activiteiten geldt dat dit niet kan en mag leiden tot het uitsluiten van kinderen waarvan de ouders de 
bijdrage niet kunnen of willen betalen. 
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Op speelleercentrum de Pionier vragen we géén vrijwillige ouderbijdrage.  

 

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 
De kosten voor de vrijwillige ouderbijdrage worden door Verdi basisonderwijs betaald. Verdi is de 
overkoepelende stichting waaronder ons Speelleercentrum valt. Verdi is van mening dat alle 
leerlingen gelijke kansen verdienen. Daarom zijn deze kosten voor rekening van Verdi basisonderwijs. 

Ieder schooljaar organiseren wij een schoolreisje voor onze leerlingen. Daarvoor wordt een bijdrage in 
de onkosten gevraagd aan de ouders. 
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4.3 Ziek melden en verlof aanvragen 
 

Over schoolverzuim 
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de 
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim. 

 
Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties. 
 
Op deze manier meldt u uw kind ziek: 

- Ziekmeldingen worden telefonisch gedaan bij onze vriendelijke conciërge Mevr. Gülsen Tatari 0413-
342122.  

 
Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind: 
Voor extra verlof kunt u een aanvraagformulier bijzonder verlof downloaden op onze website of u 
vraagt een formulier aan de leerkracht van uw kind. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/leerplicht-schoolvakanties
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5 Ontwikkeling en resultaten 
 

5.1 Tussentijdse toetsen 
 

We streven naar een opbrengst, m.b.t. lezen, taal, rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling, die 
recht doet aan de potentie van het kind. Zodat we een opbrengst realiseren die leidt tot passend (en 
succesvol) vervolgonderwijs. 
Met andere woorden: “We willen je hlepen om je STERKSTE IK te worden. Je leert jezelf, de ander en de 
wereld kennen door kijken, onderzoeken, ontdekken en spelen.” 
 
Op onze school gebruiken we het leerlingvolgsysteem ParnasSys om de ontwikkeling van onze 
leerlingen te monitoren. We monitoren of de leerlingen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen tijdens 
de groepsbesprekingen. Dan bespreken we of de groep zich ontwikkelt conform de verwachtingen en of 
dat ook geldt voor de individuele leerlingen. 

In groep 1/2 wordt gestart met het volgen van de leerlijnen van het Digikeuzebord en het daarop 
afgestemde aanbod. 
Vanaf groep 3 worden de resultaten van de methode gebonden toetsen geanalyseerd om een 
aankomende periode vorm te geven. 

Twee keer per jaar maken de leerkrachten gezamenlijk een analyse van de behaalde Cito-resultaten 
(data duiden, doelen, doen). Door het jaar heen maakt de leerkracht de leerkracht gebruik van 
observaties en afgenomen toetsen (o.a. methode-toetsen). Hij/zij doet dit om zijn/haar lesaanbod zo 
goed mogelijk op de groep en de individuele leerling af te stemmen.  

 

 



26  

5.2 Resultaten eindtoets 
 

Wat is de eindtoets? 
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets laten leerlingen zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft de 
leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken. 

 

Alle individuele leerlingen hebben naar verwachting gescoord en zijn uitgestroomd naar een vorm van 
voortgezet onderwijs dat bij het kind past en in overeenstemming is met de keuze van de ouders/ 
verzorgers. Voor uitgebreidere informatie gaat u naar schoolplan van onze school. Deze is te vinden op 
onze website: https://pionier.verdi.nl  

 

Wat waren de gemiddelde scores op de 
AMN Eindtoets in de afgelopen jaren? 

 

 

 

 
 

5.3 Schooladviezen 
 

Bij ons op school krijgen de leerlingen drie keer een schooladvies. In groep 7 is dit een verwachte 
uitstroom, waarbij er een grove inschatting wordt gemaakt over het niveau van de leerling. In groep 8 
wordt er eerst een voorlopig en daarna een definitief schooladvies gegeven dat bindend is voor 

https://skipov-my.sharepoint.com/personal/rspan_verdi_nl/Documents/onze%20website:%20https:/pionier.verdi.nl
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mogelijke plaatsing in het voortgezet onderwijs. Dit advies wordt ondertekend door ouders, leerling,  
groepsleerkracht, intern begeleider en directie. De precieze opbouw en onderbouwing van de 
adviesprocedure is vastgelegd in het beleidsplan advisering (zie bijlage). Na drie jaar uitstroom volgt het 
merendeel van onze leerlingen nog steeds het opleidingsniveau conform het gegeven schooladvies. 

 

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2021-2022? 
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5.4 Sociale ontwikkeling 
 
Visie op Sociale opbrengsten 

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten? 
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met 
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals 
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig 
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de 
maatschappij. 

 

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn: 
 

 

 

 
 
 
 
Y ou are good. Je bent goed zoals je bent 

O pkomen. Opkomen voor jezelf en zelf oplossen van ruzies 

U itgaan van het goede 

A llemaal samen. Op deze school werken wij prettig samen 

R espect. Ik laat merken dat ik een ander respecteer 

E lkaar helpen. We helpen elkaar om het zelf te kunnen  

G edrag. Van mijn gedrag heeft een ander geen last 

O mgeving. Wij zorgen goed voor onze spullen en houden onze school schoon 

O mgeving. Wij denken ook aan YAG buiten school 

D oen! We nemen ons werk serieus en zijn trots op wat wij doen 
 

 

Betrokkenheid Veiligheid 

Talentontwikkeling 
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6 Schooltijden en opvang 
 

6.1 Schooltijden 
 

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag). 
 

Ochtend Middag 

 
 Voorschoolse opvang Schooltijd  Schooltijd Naschoolse opvang 

Maandag - 08:30 - 14:00  - 14:00 - 
      

Dinsdag - 08:30 - 14:00  - 14:00 - 
      

Woensdag - 08:30 - 14:00  - 14:00 - 
      

Donderdag - 08:30 - 14:00  - 14:00 - 
      

Vrijdag - 08:30 - 14:00  - 14:00 - 

 

Opvang 

Schooltijd 

 

6.2 Opvang 
 

Voorschoolse opvang 

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang Partou, in het 
schoolgebouw.  

 

Naschoolse opvang 

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang Partou, in het 
schoolgebouw.  

 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties 

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

In ons Speelleercentrum de Pionier kunnen de kinderen naar Partou. Daar kunnen onze leerlingen voor 
school, na school, maar ook op vrije dagen/studiedagen en in de schoolvakanties terecht. Ze hoeven 
daarvoor niet naar een andere plek/locatie. Dit voelt vertrouwd en is herkenbaar voor onze kinderen. 



 

 

 
 
 

6.3 Vakantierooster 
 
Vakanties 2022-2023 

 

Vakantie Van Tot en met 

Herfstvakantie 24 oktober 2022 28 oktober 2022 

Kerstvakantie 26 december 2022 06 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 20 februari 2023 24 februari 2023 

Meivakantie 24 april 2023 05 mei 2023 

Zomervakantie 17 juli 2023 27 augustus 2023 
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