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Voorwoord
Beste ouders, verzorgers en belangstellenden,
In deze gids vindt u naast de uitgangspunten en doelstellingen van de school ook mededelingen over de organisatie van de school. Deze gids is bedoeld voor ouders die leerlingen op
onze school hebben én voor ouders die een school voor hun kind(eren) zoeken.
De basisschool is een belangrijk deel van het leven van uw opgroeiende kind/kinderen.
Ouders die binnenkort een basisschool kiezen staan voor een belangrijke keuze. U gaat
op zoek naar een geschikte school die aansluit bij uw ideeën en opvattingen over kinderen
en opvoeden. U vertrouwt uw zoon of dochter immers een groot deel van de dag aan
de zorgen van de leerkrachten toe. Vanaf dat moment deelt u de verantwoordelijkheid
voor uw kind met de basisschool. Het bezoeken van een basisschool is een belangrijk
onderdeel van het leven van kinderen. Niet alleen qua tijdsindeling; kinderen brengen een
groot deel van de dag op de basisschool door; ook het welbevinden van kinderen is van
invloed op de leerprestaties. Daarom vinden wij het belangrijk ons vak serieus te nemen en
er alles aan te doen kinderen in een goed pedagogisch klimaat datgene te leren wat binnen
hun capaciteiten haalbaar is. Wij gaan uit van een goede veilige sfeer, waarin kinderen zich
gestimuleerd voelen zichzelf te ontwikkelen tot zelfstandige en omgevingsbewuste jonge
mensen die hun talenten om weten te zetten in kansen.
In deze gids leest u wat wij op De Walsprong belangrijk vinden en waar we accenten leggen.
Hoe we steeds vernieuwend bezig zijn en verbeterpunten aanpakken. We hopen dat u met
belangstelling deze gids leest en een antwoord kunt vinden op allerlei vragen die u over
onze school heeft. Wellicht helpt deze gids ouders die een basisschool zoeken een bewuste
keuze te maken. Verder hopen we dat de schoolgids ouders van ingeschreven leerlingen een
indruk geeft over de continue ontwikkeling van onze school.
Wellicht wilt u een kennismakingsgesprek of zijn er nog vragen die u ons wilt stellen. Neem
dan contact op met de leerkracht(en) van uw kind(eren) of met de directeur van de school.
De schooldeuren staan immers altijd voor u open!
Namens het team,
Joep de Boer
Directeur OBS De Walsprong
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“Investeren in leren is een sprong
naar de toekomst!”

1 Doelen en uitgangspunten
1.1 De Walsprong
De Walsprong is een basisschool voor kinderen vanaf vier jaar. Een school waar kinderen
worden uitgedaagd om zich te ontwikkelen, te leren en een sprong naar de toekomst te maken!
“Het creëren van optimale ontwikkelingskansen voor uw kind”; daar gaat het om op
basisschool De Walsprong. Op onze school zijn alle kinderen welkom. Om onze
leerlingen het beste te bieden, investeren we in de kwaliteit van onze dienstverlening. Dit
doen we door ontwikkelingsgericht te werken, te geloven in kinderen, te investeren in
onze medewerkers en aandacht te besteden aan onderwijskundige vernieuwing. Daarbij
hebben we een goed netwerk met allerlei instanties die ons ondersteunen en kunnen wij
ons zoveel mogelijk richten op onze primaire taak: het geven van goed onderwijs aan uw
kind!

Geschiedenis
De Walsprong is in 1993 ontstaan uit een fusie tussen twee scholen: de Dr. A.F. Philipsschool
en de Hugo de Grootschool. De naam, door een leerling bedacht, symboliseert de verplaatsing van de leerlingen uit de binnenstad (sprong over de wallen) naar ‘de Vergt’. In januari 2010
zijn we verhuisd naar een nieuw gebouw in de wijk De Waluwe.
Brede school ‘De Waluwe’
De Walsprong, maakt samen met partner organisaties deel uit van de brede school De Waluwe,
binnen de wijk ‘De Waluwe’. In de brede school worden krachten van kinderopvang, voorschoolse educatie en basisonderwijs gebundeld tot ‘een vlechtwerk van opvang, educatie en
zorg’ voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Kinderen kunnen in de Brede School
‘De Waluwe’ van ’s ochtends tot ’s avonds terecht voor onderwijs, opvang en zorg.
Het bestuur
Onze school hoort bij het bestuur van de Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en
Meierij, STROOMM. Onder dit bestuur vallen 15 scholen voor openbaar onderwijs binnen de
gemeenten Boxtel, Haaren, Sint-Michielsgestel, Vught, Maasdriel en
Zaltbommel. STROOMM is een jonge dynamische, professionele organisatie met 15 scholen,
ongeveer 290 werknemers en zij verzorgen met elkaar het onderwijs voor ongeveer 3350
leerlingen. STROOMM heeft een algemeen directeur/bestuurder, Mevr. Drs. E. Smit. Het bestuurskantoor bevindt zich in Rossum. De directies van de 15 scholen vormen samen het managementteam en adviseren de algemeen directeur/bestuurder in de ontwikkeling van beleid.
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1.2 	Uitgangspunten
Iedere basisschool heeft een wettelijke opdracht. Wettelijke opdrachten zijn onder
meer ‘kinderen in de gelegenheid stellen om een continue ontwikkelingsproces te kunnen
doorlopen en te leren om gaan met de aspecten van een multiculturele samenleving’.
Onze school wil graag excellent onderwijs verzorgen waar leerlingen in een gezonde
omgeving worden uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen. De focus is hierbij gericht
op het ontwikkelen van talent en leerrendement. Wij willen leerlingen opleiden tot wereldburgers van morgen en doen dat met een innovatief team, materialen en middelen.
De Walsprong is ook een openbare basisschool. Juist een openbare school is de wereld in het
klein; iedereen is er altijd welkom; het is een afspiegeling van de samenleving. Er is geen betere
plek om kinderen van jongs af aan te leren om respect te hebben voor ieders mening of ieders
overtuiging dan op een openbare basisschool.
Een openbare school schenkt aandacht aan de verschillen tussen kinderen en heeft daarbij
geen voorkeur voor één bepaalde richting. Verschillen tussen kinderen en ouders in uiterlijk,
opvattingen en levensbeschouwing worden niet verzwegen, maar juist actief als uitgangspunt
in het onderwijs gebruikt.
Zo leren kinderen met en over elkaar, met respect voor ieders identiteit. Er wordt stelling
genomen tegen discriminatie en er wordt niet geaccepteerd dat er neerbuigend wordt
gedaan over de visie van een ander. Niet apart maar samen.
De belangrijkste kenmerken van openbaar onderwijs zijn:

• Open: het openbaar onderwijs is voor alle kinderen toegankelijk; ongeacht
godsdienst of levensbeschouwing;

• Pluriform: er wordt ruimte geboden aan verschillende godsdienstige en levens
beschouwelijke opvattingen die er in onze samenleving bestaan;

• Geëmancipeerd: onze school weigert geen kinderen op grond van ras of overtuiging;
• Geïnteresseerd: wij hebben evenveel belangstelling voor alle levensbeschouwingen
zonder een voorkeur uit te spreken.

1.3 Doelstellingen
De uitgangspunten van openbare scholen in Nederland zijn gelijk. De manier waarop
deze uitgangspunten vormgegeven worden is op alle scholen verschillend. Scholen
onderscheiden zich door accenten aan te brengen in hun onderwijsconcept, de omgang
met kinderen en ouders en de inhoud van eigen doelstellingen en speerpunten.
De Walsprong onderscheidt zich met haar eigen sfeer en de wijze waarop het onderwijs
6

concept wordt vormgegeven, de ambities die zij nastreven en die worden vertaald in de
innerlijke doelstellingen (missie) en actiepunten voor de toekomst (visie):

1.3.1 DE MISSIE VAN De Walsprong
De Walsprong heeft een ambitieus statement: Wij willen kinderen opleiden tot
wereldburgers van de 21e eeuw .
De Walsprong zet zich elke dag in om alle leerlingen goed onderwijs te geven, maar in
sommige opzichten zijn wij anders dan andere basisscholen. Wij vinden het noodzakelijk
dat we onze leerlingen voorbereiden op een nieuwe manier van leren, leven en werken
dat past bij de competenties die zij nodig zullen hebben in de 21e eeuw. Voorbeelden hiervan
zijn sociale en culturele vaardigheden, ICT geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, communiceren, leiderschap en samenwerken. Daarbij vinden we het belangrijk dat kinderen hun eigen
talenten weten te herkennen, benutten en optimaliseren. Wij zijn een breinvriendelijke, maatschappelijk betrokken en multiculturele school waarin kinderen, begeleid door professionals,
samen kunnen spelen en van elkaar leren. De Walsprong is een open school voor iedereen, die
zoveel mogelijk aan wil sluiten bij de belevingswereld van uw kind. Kinderen met plezier naar
school zien gaan waar ze zich gelukkig voelen, zijn basiswaarden waar we veel belang aan hechten. In een omgeving waar aandacht voor kinderen is en ze zich gewaardeerd voelen, stimuleren
we kinderen het beste uit zichzelf te halen. De Walsprong stimuleert kinderen te laten zien wat
ze waard zijn en bereiden hen voor op een steeds veranderende maatschappij. In een veilig klimaat en vanuit structuur en routines leren kinderen van elkaar en van leerkrachten om zo om te
gaan met morele waarden en verschillende culturen. Daarbij is iedere kleine stap voorwaarts
een topprestatie zowel in het beheersen van kennis als het kunnen omgaan met elkaar.
De Walsprong is zo’n openbare basisschool.
We bieden kinderen op De Walsprong een sprong naar de toekomst!

1.3.2 VISIE VAN De Walsprong
De Walsprong ontwikkelt zich inhoudelijk tot een school die zich richt op het realiseren van
talentontwikkeling en hogere leerrendement van alle leerlingen. Om daar te komen is het nodig om aan inhoud en uitvoering de allerhoogste eisen te stellen. Dit gebeurt door middel van
het geven van excellent onderwijs, een focus op leerlingenprestaties, uitstekende docenten,
een innovatieve cultuur en het creëren van maatschappelijke (meer)waarde. Dit zijn de 5
bouwstenen. Daarbij maken we gebruik van innovatieve mensen, materialen en middelen. De
focus ligt niet alleen op eindprestaties, zoals de gemiddelde eindcijfers, maar ook op tussentijdse prestaties. We zien excellente beheersing van kennis als basisvaardigheid, maar zijn zeker
ook gericht op het ontwikkelen van de 21st Century Skills van leerlingen.
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1.3.3 AMBITIE VAN De Walsprong
Bouwsteen: Focus op leerling prestaties:
• De school haalt het maximale leerrendement uit leerlingen
• Leerlingen zijn eigenaar van hun eigen leerproces.
• Ouders en leerlingen zijn actieve partners in het leerproces.
Bouwsteen: Excellent onderwijs
De Walsprong biedt effectief onderwijs aan. Het vakmanschap van leraren , met de beheersing
van pedagogisch en didactisch vaardigheden is de meest cruciale factor (Marzano). Scholen bieden onderwijs aan dat het huidige onderwijscurriculum en het onderwijsprogramma verrijkt,
kijkend naar de onderwijsbehoefte van de leerling.
Bouwsteen: Verander cultuur
Veranderingen worden ingezet als blijkt uit onderzoek dat dit nodig is. Resultaten en
veranderingen worden gedeeld en afgestemd met de ketenpartners.
Bouwsteen: High Performance Professionals
Op De Walsprong worden professionals uitgenodigd kennis te delen en te creëren. Leren van
elkaar en met elkaar geeft een hoger rendement. Er wordt gewerkt in resultaatgerichte teams.
Het vergroten van vakmanschap en het openen van de open en gezamenlijke dialoog tussen
leerkrachten is essentieel.
Bouwsteen: Maatschappelijke opdracht
“Think global, act local”, dat is het motief waaraan de school uiting geeft. Een brug slaan voor
leerlingen tussen het heden en de toekomst. Globalisering, internationalisering en digitalisering
horen bij de toekomst van nu. De school heeft contact met de omgeving en het betrekt
steakholders bij de beleidsbepaling. Zij verbindt haar maatschappelijke opdracht met de eigen
ambitie en kernwaarden.
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1.4 ONDERWIJSVISIE
De uitwerking van ons onderscheidend vermogen kunt u in deze schoolgids terug vinden.
Het is gebaseerd op de innerlijke kracht van de mensen die er werken. Samen staan zij garant
voor goed onderwijs aan uw kind(eren)! Goed onderwijs is meer dan alleen rekenen en taal.
Zelfstandig zijn
Op De Walsprong besteden we veel aandacht aan persoonlijke groei van uw kind. Een goed en
veilig opvoedkundig klimaat en een gezellige sfeer, dat vinden wij belangrijk. Door een stimulerende omgeving leren we uw kind zelfstandig te zijn, eigen verantwoordelijkheid te dragen en
samen te werken met anderen. Daarnaast is er plaats voor samen plezier hebben, nieuwe
dingen leren, ruimte en respect voor anderen te hebben en te mogen leren van fouten.
Middelen die wij hierbij inzetten zijn de Kanjertraining, elementen van zelfstandig werken en
samenwerken, het werken met thema’s, samen vieren van feesten. Alle leerkrachten van onze
school zijn “Kanjer gecertificeerd”.
Goed onderwijs
Onderwijs is ons vak. Naast sociale vaardigheden vinden we het ontwikkelen van lezen, taal en
rekenen even belangrijk voor kinderen. Wij zien het goed beheersen van deze vakken als basis
voor een succesvolle verdere ontwikkeling. Wij maken gebruik van actuele lesmethoden, meten de resultaten van de leerlingen en volgen hun ontwikkelingen nauwkeurig, zodat we hen
kunnen uitdagen een volgende stap te zetten.
Uw kind in goede handen
De Walsprong biedt kinderen een doorgaande leerlijn in alle leerjaren, die afgestemd wordt op
de ontwikkeling van uw kind of kinderen. Daarbij proberen we het beste uit uw kind te halen.
Zorg en hulp op maat is daarbij heel belangrijk. Zorg voor kinderen die bij sommige vakken
minder kunnen leren, gemiddeld kunnen leren, of heel goed kunnen leren. Daarbij worden we
ondersteund door het Samenwerkingsverband De Meijerij en zetten we expertise van derden
in.
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Talenten omzetten in kansen
Onderwijs maken we niet alleen. Omgevingsbewust en voorbereid zijn op een nieuwe
toekomst is zowel voor de kinderen, als voor de schoolorganisatie van belang. De school biedt
een breed onderwijsaanbod voor alle leerlingen, zowel de super presterende leerlingen als de
hard werkende minder presterende leerling. Elke leerling heeft talenten, de kunst is om die te
ontdekken en verder te ontwikkelen.
In samenwerking met kinderen, ouders, collega’s en externe partners werken we aan de
begeleiding van leerprocessen van kinderen. We geloven in kinderen, investeren in onze
medewerkers en richten ons zoveel mogelijk op onze primaire taak: het geven van goed
onderwijs aan uw kind!

Basisschool De Walsprong wil een school zijn waarin alle kinderen,
leerkrachten en betrokkenen zich veilig en gewaardeerd voelen. Vanuit
een veilige, respectvolle en gelijkwaardige sfeer worden kinderen en
leraren uitgedaagd zich te ontwikkelen tot erkende, gewaardeerde en
gerespecteerde jongeren, mensen en professionals.
De Walsprong is een BREIN vriendelijke school.
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2	Organisatie van het onderwijs
2.1 	Onderwijsinrichting
Globaal overzicht van het onderwijs
Momenteel bezoeken ongeveer 165 leerlingen onze school in 8 groepen: die verdeeld zijn
over de groepen 1 t/m 8. De kinderen worden per schooljaar ingedeeld in vaste groepen. Bij
hun eigen groep horen ook hun eigen leerkrachten.
Ons schoolgebouw
De Walsprong zit in een modern gebouw dat samen gedeeld wordt met andere organisaties.
Samen zijn wij Brede School De Waluwe. In dit gebouw gebruiken we 8 groepslokalen, een
leerplein, een personeelsruimte en een speellokaal. In hetzelfde gebouw kunt u
terecht voor de voor- en naschoolse opvang en peuterspeelzaal.
Het onderwijs in de groepen
Binnen een eigen groep krijgen kinderen van hun leerkracht gezamenlijke instructie, gedifferentieerde instructie in groepjes of individuele instructie. Daarnaast wordt er in de klas door
de leerkracht zo veel mogelijk extra hulp verleend aan kinderen met leerproblemen of een
eigen leerlijn. Zo ontvangen deze leerlingen een “verlengde” instructie aan de instructietafel
samen met andere leerlingen die dezelfde onderwijsvraag hebben of “verdiepte instructie”
waarbij de leerling individueel door de leerkracht geholpen wordt met aangepaste leerstof.
Ook de opvang van kinderen die meer- en hoogbegaafd zijn, heeft de aandacht van het
onderwijsteam. Door middel van verdieping in de stof en het aanbieden van uitdagende
problemen wordt er naar gestreefd deze kinderen onderwijs op maat te bieden.
Het onderwijs buiten groepen
Kinderen kunnen ook buiten hun eigen groep in andere groepssamenstellingen of individueel
les krijgen. Deze lessen worden dan vaak door andere onderwijsgevenden gegeven. Ook
kunnen wij gebruik maken van vrijwillige specialisten, ouders, opa’s of oma’s die extra onderwijsaanbod of oefeningen kunnen doen aanvullend aan ons onderwijs met leerlingen. Onze
onderwijsprogramma’s bieden ook mogelijkheden voor leerlingen om thuis te oefenen met
de ouders. Wij proberen ouders en kinderen zoveel mogelijk actief te betrekken bij het leren
en de ontwikkeling van de leerling.
KILALE
Op De Walsprong wordt aan kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong de mogelijkheid
geboden om mee te doen met het KILALE-project (KInderen LAten LEren). Dit project vraagt
aan de kinderen om hun eigen onderzoeksvraag te stellen. Deze vraag komt voort uit hun
eigen interesse/passie. Bij het beantwoorden van hun vraag worden ze ondersteund door de
groep leerlingen en betrokken ouders in een zgn. leerplanteam.
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Er wordt verwacht dat ze ook op ontdekking gaan in de ‘echte’ wereld. De begeleiding is er op
gericht om kinderen te leren plannen, vragen stellen, ontdekkingen overzichtelijk te maken,
samenwerken en zichzelf te blijven uitdagen. Er is een KILALE-groep in de onderbouw (gr. 2,
3, 4) en in de bovenbouw (gr. 5, 6, 7, 8). Het team bespreekt met elkaar vanuit een duidelijke
signaleringslijst welke kinderen in aanmerking komen voor het project. De school heeft
een beleidsnotitie Hoog en Meerbegaafde leerlingen.
Duur van het onderwijs
Normaal gesproken doen kinderen één jaar over een groep, en kunnen ze aan het eind
van het schooljaar doorstromen naar de volgende groep. Het is echter ook mogelijk dat leerlingen een versneld of vertraagd onderwijstraject volgen. De school heeft daar beleidsplannen voor opgesteld. Ouders worden altijd betrokken bij deze trajecten. Kinderen die van een
andere basisschool komen en voor het eerst onze school bezoeken zullen – na overleg met
de andere basisschool – in dezelfde groep instromen als dat mogelijk is.

2.2	Onderwijsinhoud
Ons onderwijssysteem kenmerkt zich door een grote mate van betrokkenheid, flexibiliteit
en leergierigheid terug te zien in het innovatief vermogen van de school. De Walsprong
geeft haar onderwijskundige ontwikkeling vorm door middel van een Strategisch beleidsplan.
Het Strategisch beleidsplan richt zich op de ontwikkeling van het personeel, de organisatie en
de leeromgeving.
Kenmerken daarbij zijn:
• het stimuleren van talenten (zowel van kinderen als van personeel)
• een open cultuur, gericht op samenwerking en gezamenlijke verantwoordelijkheid
• coachend en faciliterend leiderschap
• open contact en communicatie met de omgeving
• gebruik maken van elkaars talenten
Onderwerpen in het Strategisch beleidsplan zijn een uitwerking van de “lerende organisatie”
waarbij nadrukkelijk gebruik gemaakt wordt van de aanwezige kwaliteiten van leerkrachten,
ouders en kinderen. Zelfstandigheid, de ontwikkeling van kennis en vaardigheden en de
ontwikkeling van sociale vaardigheden zijn daarbij onze pedagogische uitgangspunten.

Ten aanzien van het meten van ontwikkeling van (prestaties van) kinderen
leggen wij accent op ontwikkeling van sociale vaardigheden en lezen, taal
en rekenen. Leerkrachten zijn op deze gebieden gespecialiseerd en kunnen
kinderen op een professionele manier helpen bij hun persoonlijke groei en
het verwerven van basisvaardigheden. Daarbij wordt gewerkt met goede
materialen en worden specifieke vragen ondersteund door interne en
externe deskundigen.
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2.3	Toekomst perspectief

“Optimale ontwikkelingskansen voor
kinderen ondersteund door goede aanvullende zorg”

In hoofdstuk 1 heeft u kennis gemaakt met de uitgangspunten van de school. Vanuit deze
uitgangspunten zijn een drietal speerpunten voor de inhoud van ons onderwijs geformuleerd:
1 Leerkrachten en kinderen werken - in interactie met ouders en externe
partners – binnen een omgevingsbewuste professionele werk –en
leergemeenschap.
2 Binnen de school ligt de focus op de kwaliteit van het onderwijs. Hierbinnen worden accenten gegeven aan het ontwikkelen van sociale
competenties en basisvaardigheden (rekenen, taal en leesontwikkeling),
waarbij ICT een ondersteunende rol biedt.
3 We bieden kinderen, ondersteund door een goede zorgstructuur, een
gedifferentieerd onderwijsaanbod en optimale ontwikkelingskansen
binnen een uitdagende, veilige en doorgaande leeromgeving aan, die de
zelfstandigheid van kinderen en samenwerken stimuleert.

Afgeleid van de missie is het toekomstbeeld van De Walsprong gericht op het verder
ontwikkelen van eigen kracht van professionals en het ontwikkelen/benoemen van coachend
leiderschap. Deze onderdelen zullen gericht worden op het versterken van het primair proces
en de doorgaande lijn binnen de school uitgaande van het verder ontwikkelen van de professionele leergemeenschap. Hierbij zijn drie speerpunten genoemd die uitgewerkt zijn in een
jaarplanning en een meerjarenplanning.
Bent u benieuwd naar de inhoud van de activiteiten, vraag dan naar ons Strategisch beleidsplan, welke richting geeft aan onderstaande speerpunten:
1 Aandacht voor Human Resource Management en ontwikkelen van professionals
met accent op het verder inrichten van de professionele werk- en leercultuur, versterking
van intensieve samenwerking en persoonlijke ontwikkeling van onderwijsprofessionals.
2 Borgen en versterken van de kwaliteit van de school door het scheppen van een
onderwijsklimaat waar de accenten liggen op het ontwikkelen van sociale competenties
en basisvaardigheden, ondersteund door het aanbieden van kwalitatief goed aansluitende
onderwijsmethodes, het volgen van leerlingenresultaten en inzetten van ICT.
3 Versterken van het primaire proces door middel van het nader invullen van het onderwijsconcept, de bestaande werkmethodes, de professionele rollen en invulling van zorg.

Op De Walsprong wordt ICT als vanzelfsprekend onderdeel bij onderwijskundige
processen en zorgprocessen ingezet. De effectieve leertijd van kinderen wordt
met ICT vergroot en is een vanzelfsprekend hulpmiddel bij
het ondersteunen van de basisvaardigheden lezen, taal en rekenen. Daarnaast is
ICT ondersteunend bij de registratie en archivering van leerlingendossiers
en wordt het ingezet bij interne en externe communicatie.
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2.4	Functies en rollen professionals
Het schoolteam bestaat uit de directeur, twee bouwcoördinatoren (zij vormen het
managementteam van de school) en twee intern begeleiders, de leerkrachten een
onderwijsassistent, een pedagogisch ondersteuner, administratief medewerkster en een
conciërge. Alle professionals leveren direct of indirect een bijdrage aan het onderwijs van uw
kind(eren).
Directeur
De directeur van de school is verantwoordelijk voor het geven van leiding aan de
professionals binnen de schoolorganisatie. Hierbij ligt accent op het faciliteren en motiveren
van krachten en talenten van onderwijsprofessionals; de mensen die met uw kinderen
werken. Naast het leiding geven aan professionals is de directeur onder meer
verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid en structuur, contacten met
samenwerkingspartners en de financiën van de school.
Groepsleerkrachten
De groepsleerkrachten zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor de sfeer en de orga
nisatie in de groepen. Zij zijn verantwoordelijk voor goed onderwijs aan uw kind(eren). Zij
dragen zorg voor de kwaliteit van de lessen en houden rekening met achtergronden, zoals
de thuissituatie en de individuele kwaliteiten en talenten van uw kind. De groepsleerkrachten
geven u regelmatig informatie over de ontwikkeling van uw kind(eren). Zij staan open voor uw
vragen over vorderingen en groepsactiviteiten van uw kind. In de groepen is het mogelijk om
op verschillende niveaus instructie te geven.
Interne begeleider
Naast de groepsleerkrachten zijn er aan onze school twee interne begeleiders verbonden.
De interne begeleiders coördineren de leerlingenzorg. De groepsleerkracht volgt uw kind in
prestaties en sociale competenties en heeft 3 x per jaar een gesprek met de intern begeleider
over de leerlingen die in haar/zijn groep zitten. Worden er eerder “problemen “gesignaleerd
die complex van aard zijn, schakelt de leerkracht de interne begeleider in om te overleggen
over de aanpak. Vanuit Samenwerkingsverband De Meijerij komt regelmatig een
orthopedagoge op school om de leerkrachten, de interne begeleider en eventueel ook
ouders te adviseren. De interne begeleider coacht in elke groep de leerkrachten bij het
geven van goed onderwijs aan ieder kind.
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Bouwcoördinator
De Walsprong heeft een onderbouw (groepen 1 t/m 4) en een bovenbouw (groepen 5 t/m
8). Iedere bouw heeft een bouwcoördinator. Zij zijn verantwoordelijk voor de onderwijs
kundige inhoud in iedere groep en zorgen voor de onderwijskundige ontwikkeling in de
school. De bouwcoördinator vertaalt het schoolbeleid naar de praktijk en ondersteunt
leerkrachten daarmee. De bouwcoordinatoren maken deel uit van het managementteam.
Remedial teaching
Alle extra hulp die een leerling nodig heeft om het onderwijs optimaal te kunnen volgen
wordt gegeven door de groepsleerkracht. Alleen leerlingen met specifieke onderwijs
behoeften, of leerlingen met een arrangement vanuit het samenwerkingsverband, kunnen
ondersteuning krijgen buiten de klas.
Onderwijsassistent
De onderwijsassistent ondersteunt de leerkrachten bij hun groepstaken, geeft leerlingen in
kleine groepen instructie of oefeningen, zorgt voor pre-teaching, en wordt ingezet bij de
begeleiding van leerlingen met een specifieke hulpvraag.
Pedagogisch medewerker
Op onze school is een pedagogisch medewerkster werkzaam die ondersteuning biedt
aan allochtone ouders. Zij staat ouders bij tijdens rapportbesprekingen en zorg voor hun
kinderen. Zij probeert de ouderbetrokkenheid te vergroten, wat een positieve invloed op
de schoolloopbaan en de maatschappelijke kansen van de kinderen heeft. De pedagogisch
medewerkster houdt op afspraak spreekuur voor ouders.
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2.5 	Activiteiten binnen en buiten de school
Festiviteiten op school
Geregeld vinden er festiviteiten op school plaats. Behalve aan de verjaardag van de
groepsleerkrachten valt te denken aan het sinterklaasfeest, de kerstviering, het carnaval, de
kinderboekenweek, het Nationaal schoolontbijt, Nederland schoon. Daarnaast zijn er nog
de culturele activiteiten voor alle groepen. De culturele commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de Zaltbommelse scholen biedt een zeer gevarieerd programma aan.
Zo maken kinderen tijdens hun basisschoolperiode kennis met toneel, dans, muziek en
literatuur. Verder is de school betrokken bij een ontwikkeling, waarbij cultuur en sport een
integraal onderdeel vormen van ons aanbod (brede school). Op school is een cultuurcoördinator aanwezig, die naast lesgevende taken de cultuureducatie vorm geeft binnen de school.
Sportactiviteiten
Jaarlijks nemen onze kinderen uit de groepen 7 en 8 deel aan het Jan van Zeijl sporttoernooi.
Groep 5 en 6 nemen deel aan een korfbaltoernooi in Well. De Gelderse Sportfederatie is
een belangrijke partner die sport en spel aanmoedigt en activiteiten organiseert zoals dit
sportevenement. U wordt via de nieuwsbrieven op de hoogte gehouden en kunt in onze kalender zien wanneer deze activiteiten gepland staan. Onze school maakt ook gebruik van een
combinatiefunctionaris die sport en bewegen, maar ook cultuur de school in brengt en koppelt met naschoolse activiteiten.
Schoolfruit
De Walsprong heeft in 2011 en 2012 met veel plezier meegedaan aan het Europees Schoolfruit Programma. Het is ons opgevallen dat kinderen het fruit erg lekker vonden. Ook van ouders hebben we positieve reacties ontvangen. Bijvoorbeeld: er waren leerlingen die bepaalde
soorten fruit niet lekker vonden, maar na proberen het toch begonnen te waarderen.
Op De Walsprong willen we graag een bijdrage leveren aan een gezond eetpatroon omdat je
hierdoor lekkerder in je vel zit, minder snel griep krijgt of verkouden bent en je fitter voelt en
daardoor beter kunt leren. Op woensdag, donderdag en vrijdag eten we fruit in de kleine
pauze. Kinderen nemen op deze dagen dus fruit mee naar school en geen snoep of koek.
Het fruit mag natuurlijk wel aangevuld worden met een boterham.
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2.6	FOTO- EN FILMBELEID
Van de activiteiten op school worden regelmatig foto’s en filmpjes gemaakt. Deze foto’s
willen wij gebruiken in de schoolgids, publicaties en op de website. Daarom vult iedere ouder
bij aanmelding een formulier in waarin toestemming verleend wordt voor het maken en
gebruiken van de foto’s en filmmateriaal. De foto’s en filmpjes worden niet gebruikt voor
commerciële doeleinden.

2.7	Kinderopvang
Buiten Schoolse Opvang
De Walsprong hecht waarde aan een doorgaande lijn in de opvang en opvoeding van
kinderen tussen basisschool en buitenschoolse opvang. Voor de actuele mogelijkheden kunt
u contact opnemen met de directeru van de school.
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2.8	Ouderbijdrage
Om extra activiteiten en festiviteiten te kunnen organiseren vragen vrijwel alle basisscholen
een bijdrage aan de ouders. Het gaat dan om activiteiten zoals sinterklaasfeest, eindejaars
diner, sportdagen en de schoolreis. Deze behoren niet tot het gewone lesprogramma en
worden niet door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen betaald. We
willen deze activiteiten wel laten plaatsvinden; we proberen de grote gebeurtenissen in het
jaar te vieren, schoolvakanties feestelijk in te luiden en de kinderen samen te laten werken/
zijn buiten het schoolprogramma. De bijdrage wordt voor het grootste deel gebruikt voor
de schoolreis en daarnaast zaken als limonade en wat lekkers bij de festiviteiten, soms wat
versiering e.d. De hoogte van de ouderbijdrage van basisschool ‘De Walsprong’ is
vastgesteld op € 35,00 voor groep 1 t/m 6. En voor groep 7 en 8 op € 70,00.
Het bedrag voor deze groepen is hoger i.v.m. het drie-daagse schoolkamp. Voor het schoolreisje en het kamp kunnen ouders ook per maand een bedrag sparen.
Aan de ouders wordt aan het begin van het nieuwe schooljaar schriftelijk gevraagd de
bijdrage over te maken op rekeningnummer: NL10 INGB 0006 3405 36 t.n.v. ‘de ouderraad
van De Walsprong’. Een gespreide betaling van de ouderbijdrage is mogelijk.

• Volledige ouderbijdrage (groep 1 t/m 6)
• Volledige ouderbijdrage (groep 7 en 8)

€ 35,00
€ 70,00
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3 Zorg voor kwaliteit
3.1 Meten van kwaliteit
In het voorjaar van 2012 zijn kwalitatieve gegevens over de gewenste schoolontwikkeling
verzameld. Met behulp van deze gegevens is een SWOT gemaakt, welke na reflectie door
alle teamleden geleid heeft tot het formuleren van een toekomstgerichte visie met actiepunten op korte termijn, middellange- en lange termijn. Om deze actiepunten op een goede
manier in te kunnen voeren worden processtappen bewaakt en de voortgang geëvalueerd.
Naast het verzamelen van kwalitatieve gegevens zijn ook kwantitatieve gegevens belangrijk.
Om de kwaliteit van het onderwijs op onze school te bewaken en waar mogelijk te
verbeteren wordt gewerkt volgens een kwaliteitsbeleid. Bij het voeren van kwaliteitsbeleid
is het noodzakelijk, dat op systematische wijze gegevens verzameld worden over die onderdelen, die wij voor de kwaliteit van het onderwijs belangrijk vinden. Juist door het verzamelen van deze gegevens zijn wij in staat te bepalen of de kwaliteit van het onderwijs op
onze school op hetzelfde niveau blijft, of achteruit, dan wel vooruit gaat. Aan de hand van
de beschikbare gegevens, maakt de school een analyse. Sterke en zwakke kanten van ons
onderwijs komen naar voren. In het schoolplan wordt het ontwikkelplan van de school voor
4 jaar beschreven. Ieder jaar evalueert het team dit plan en vinden er bijstellingen plaats.

3.2	Onderwijsresultaten
Bouwsteen: Focus op leerling prestaties:
- De school haalt het maximale leerrendement uit leerlingen
- Leerlingen zijn eigenaar van hun eigen leerproces.
- Ouders en leerlingen zijn actieve partners in het leerproces.
Onze school legt de lat hoog als het gaat over kwalitatief goed onderwijs. Eerder in deze
schoolgids staat al het een en ander beschreven over de uitgangspunten voor het onderwijs
op onze school. Daarin zijn zowel kenmerken te vinden over het ontwikkelen van basisvaardigheden als de ontwikkeling van sociaal emotionele competenties van het kind. Met andere
woorden: goed onderwijs heeft aandacht voor beide aspecten. Twee keer per jaar worden
ouders door de school uitgenodigd om over de resultaten van hun kind te komen praten.
Van te voren wordt er met de leerling gesproken over hun eigen ontwikkeling en waar nog
aandachtspunten liggen. Leerling en ouders worden zoveel mogelijk betrokken bij het onderwijs en de resultaten van het onderwijs. Groep 8 heeft twee oudergesprekken waarvan
het eerste gesprek het adviesgesprek voor het voortgezet onderwijs is.
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3.3	Voortgang van leerlingen
Scholen zijn verplicht in hun schoolgids te rapporteren over de resultaten van het onderwijs.
Bij het rapporteren van resultaten speelt een belangrijke rol tegen welke maatstaf deze gegevens afgemeten worden. Ook als school vinden wij het van belang de positie van de
gemiddelde prestaties van onze kinderen af te zetten ten opzichte van wat “gemiddeld” gepresteerd wordt. Door het systematisch blijven verzamelen van gegevens door de jaren heen
ontstaat de mogelijkheid na te gaan of de kwaliteit van het onderwijs op onze school op hetzelfde niveau blijft, dan wel verbetert of verslechtert en kunnen we een analyse maken om
ons onderwijs op een hoger plan te brengen.
WELKE GEGEVENS WE VERZAMELEN KUNT U HIERONDER LEZEN:
Kwaliteitsaspect
Leerprestaties van kinderen

Middelen
Gemiddelde groepsresultaten van toetsen,
die op school afgenomen worden. Gemiddelde
resultaten van de Cito-eindtoets bij het
schoolverlaten. Percentage van de schooladviezen, wat na 2 jaar juist blijkt te zijn.

Samenwerking tussen
de leerkrachten

Instrument met oordeel van leerkrachten over
interne communicatie, besluitvorming, teamgeest, innovatief klimaat, leiding van de school,
interne communicatie en personeelsbeleid.

Onderwijsleerproces
waaronder pedagogisch klimaat

Instrument met oordeel van leerkrachten,
ouders en kinderen over het verloop van het
onderwijsleerproces.

Leerlingenzorg

Instrument met het oordeel van leerkrachten
over de zorg voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven op de eigen school.

Hierbij gaat het om gegevens, die wij verzameld hebben met behulp van toetsen, waarbij de
resultaten afgezet kunnen worden tegen wat gemiddeld verwacht wordt. Gewerkt is met
zogenaamde landelijk genormeerde toetsen van het instituut voor toetsontwikkeling Cito.
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Elk jaar wordt op onze school bij de kinderen van groep 8 de Cito-eindtoets afgenomen. Per kind
wordt daarover aan school en ouders gerapporteerd. De gegevens maken onderdeel uit van de
advisering voor het vervolgonderwijs. Ook de school krijgt een rapport. Daarin wordt de gemiddelde prestatie van alle leerlingen vermeld. Het gemiddelde van de eigen school kunnen we daar
mee vergelijken. De Walsprong heeft de laatste drie jaren een bovengemiddelde uitstroom van
leerlingen in groep 8 en vergeleken met de eigen schoolgroep. Hieronder vindt u het gemiddelde
resultaat van de Cito eindtoets van de afgelopen drie jaar.
Cito eindscore 2013 534,1 Cito eindscore 2014 536,6
Cito eindscore 2016 535,5 Cito eindscore 2017 532,8

Cito eindscore 2015 534,9

Doorstroming naar het Voortgezet Onderwijs
De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is een zorgvuldige procedure.
De procedure om tot een goed eindadvies te komen begint al eind groep 6 en 7. Aan de hand van
het Cito leerling volgsysteem wordt de ontwikkeling van leerstofonderdelen ingeschat. In groep 8
doen de leerlingen mee aan het Drempelonderzoek en aan de eindtoets. Al deze gegevens
worden gebruikt om te komen tot een goed advies voor het vervolgonderwijs. In groep 8 wordt de
overgang naar het voortgezet onderwijs voorbereid en begeleid. De groep brengt bezoeken aan
scholengemeenschap “CAMBIUM”. Op contactavonden wordt over de schoolkeuze met de ouders gepraat. Het advies van de groepsleerkracht is leidend voor de schoolkeuze. De groepsleerkracht heeft meestal een goed inzicht in de mogelijkheden waarover het kind beschikt. De door de
leerlingen in april gemaakte eindtoets kan het advies ondersteunen, maar het resultaat hiervan is
zeker niet alleen bepalend. In de maand maart krijgen de ouders en leerlingen schriftelijk een advies dat wordt besproken met de ouders en de leerling.. Uiteindelijk nemen de ouders de beslissing met betrekking tot de schoolkeuze en melden hun kind aan. Met de scholen voor voortgezet
onderwijs bestaat een goed contact.
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4 Zorg voor leerlingen
4.1 Zorg voor het kind

Observeren van ontwikkeling
Onze school streeft ernaar om de ontwikkeling van elk kind afzonderlijk zo veel mogelijk te
volgen en te begeleiden. De leerkrachten observeren de ontwikkeling van alle leerlingen en
signaleren als eerste voortgang of stagnatie in deze ontwikkeling. Kinderen verschillen in
ontwikkeling en wij bieden op onze school ruimte voor deze verschillen. De leerkrachten
proberen zoveel mogelijk het onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoefte van het kind.
Door middel van observeren en analyseren van gemaakte opdrachten en toetsen sluiten we
aan op de mogelijkheden van leerlingen. In dit stadium worden ouders als éérste deskundigen
betrokken bij de observaties, en wordt via collegiale consultatie de mening van een collega
gevraagd.
Zorgoverleg
Daarnaast is er ook vier keer per jaar een overleg met de intern begeleider (IB-er). De leerkracht
bespreekt tijdens dit zogenoemde “zorgoverleg” de resultaten en gehele ontwikkeling van de
leerlingen. Er worden afspraken gemaakt welke leerlingen extra begeleiding en/of aangepast
werk krijgen. De ouders van deze leerlingen worden hiervan op de hoogte gesteld.
Advisering externe deskundige
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“Vanuit eigen kracht en omgevingsbewustzijn talenten omzetten in kansen”

Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband De Opmaat. Dit samenwerkingsverband heeft een expertise centrum, waar alle scholen uit dit verband gebruik van kunnen maken.
Onze IB-ers kunnen er terecht voor hulpvragen, adviezen en onderzoeken.Tijdens een zorgoverleg kan naar voren komen dat een leerling een speciale hulpvraag heeft. Als de school
merkt dat het onderwijs ondanks alle inspanningen niet goed afgestemd kan worden op de ontwikkeling van het kind, zullen de leerkracht en IB-er dit bespreken met de GZ-psycholoog van
het Samenwerkingsverband De Meijerij De GZ-psycholoog geeft advies en kan indien nodig het
kind observeren.
De GZ-psycholoog kan ook een psychologisch onderzoek of een specifiek onderzoek (bijv. naar
dyslexie) doen. De GZ-psycholoog wordt alleen ingeschakeld nadat toestemming is gevraagd
aan ouders. In de meeste gevallen zal de GZ-psycholoog ook een de ouders uitnodigen om
aanwezig te zijn bij het gesprek. Alle leerlingen worden gevolgd en bekeken op dyslexie.
Ouders worden altijd op de hoogte gesteld van bijzonderheden en betrokken bij de vervolgstappen.

4.2 De zorg voor kinderen met specifieke HULPVRAAG
Na overleg met de GZ-psycholoog kan de conclusie zijn dat een leerling een specifiekehulpvraag heeft. Als de begeleiding van deze leerling door de school niet optimaal verzorgd
kan worden, wordt om hulp gevraagd aan externe instanties. De school krijgt dan advies van
zo’n instantie voor de begeleiding van de leerling. De school werkt met verschillende instanties samen, maar de belangrijkste zijn het Samenwerkingsverband (SWV), De Meierij,
en Buurtzorg Jong.
Passend onderwijs
Op 1 augustus 2014 ging de wet Passend Onderwijs in werking. De wet Passend Onderwijs
heeft als doel dat voor alle kinderen, ook de leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte een passende onderwijsplek beschikbaar is. Wettelijk geldt de zorgplicht: zodra een
leerling bij een school wordt aangemeld, is het schoolbestuur van de betreffende school
verantwoordelijk om passend onderwijs te bieden. Indien de school zelf niet kan voldoen aan
de ondersteuningsbehoefte van een kind dan organiseert zij die ondersteuning met behulp
van de samenwerkingspartners in het samenwerkingsverband.
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Samenwerkingsverband Primair Onderwijs de Meierij
Voor passend onderwijs zijn samenwerkingsverbanden opgericht. De Walsprong behoort tot
het samenwerkingsverband PO de Meierij en beslaat de gemeenten ’s-Hertogenbosch,
Boxtel, Schijndel, Vught, Haren, Sint-Michielsgestel, Zaltbommel en Maasdriel.
In dit verband zitten alle basisscholen (111), de scholen voor speciaal basisonderwijs (5) en de
scholen voor speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) (7). Ons samenwerkingsverband heeft als
missie:
We bieden thuisnabij onderwijs en ondersteuning aan alle kinderen van 2-14 jaar zodat zij
zich optimaal en ononderbroken kunnen ontwikkelen. Daarbij streven we actief naar de
realisering van een doorgaande ontwikkelingslijn 0-14 jaar.
Het samenwerkingsverband werkt met een diversiteit aan arrangementen uitgaande van de
mogelijkheden en talenten van een kind. We werken met professionals en stemmen af met
ouders en andere betrokkenen.
Uitgebreide informatie vindt u op de website: www.demeierij-po.nl.
Ondersteuningseenheid Zaltbommel
Het SWV PO de Meierij wil snel, flexibel en effectief werken waarbij het belangrijk is dat
ouders, kind en school een netwerk hebben wat dichtbij is. Omdat het verband groot is, is de
beslissing genomen om het te verdelen in 10 deelgebieden, ondersteuningseenheden. Zo
kan er daadkrachtig en snel gehandeld worden. In een ondersteuningseenheid werken de
scholen, professionals, gemeenten en jeugdzorg intensief samen en wordt zo een goede,
passende, ondersteuning gegeven. De Walsprong valt onder de ondersteuningseenheid
Bommelerwaard.
Indien voor een kind speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs nodig is beslist de
manager van de ondersteuningseenheid hierover, in samenspraak met specialisten, de school
en de ouders. Er wordt dan een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven.
De ondersteuning
De ondersteuning aan de kinderen valt uiteen in drie onderdelen:
1. Basiskwaliteit: Dit is de norm die de onderwijsinspectie stelt.
2. Basisondersteuning: De basisondersteuning is de ondersteuning die iedere basisschool,
binnen ons samenwerkingsverband, moet kunnen bieden. Naast de eisen van de inspectie en
het vaste aanbod van de school gaat dit ook over handelingsgericht werken, werken met
dyslexieprotocol, inzicht in de leerlijnen, doelgericht werken, gedifferentieerd werken,
signaleren van problematieken en samenwerking met voorschoolse instellingen en
voortgezet onderwijs.
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3. Extra ondersteuning: Dit is de ondersteuning die boven de basisondersteuning uit gaat. Dit
kan om individuele kinderen gaan die meer aanbod nodig hebben dan de basisondersteuning.
Zij krijgen dan een arrangement waarin beschreven staat welke ondersteuning nodig is om
goed onderwijs te kunnen geven. Dit arrangement wordt in overleg samengesteld door de
school en het managementteam van de ondersteuningseenheid. Een school die extra
ondersteuning geeft krijgt vanuit het samenwerkingsverband ondersteuning met mensen of
middelen. De ondersteuningseenheid beslist welke middelen worden toegekend en voor
welke periode. Indien er extra ondersteuning nodig is wordt er een ontwikkelingsperspectief
opgesteld waarin staat wat exact het plan is rondom een kind. Ouders worden altijd op de
hoogte gesteld van de extra ondersteuning en hebben inspraak in het handelingsgedeelte
van het ontwikkelingsperspectief.
De mogelijkheid bestaat dat jeugdzorg of maatschappelijk werk een onderdeel zijn van de
ondersteuning. Een arrangement kan ook betekenen dat een kind op een andere basisschool
beter op zijn of haar plek is of dat SBO of SO een (tijdelijke) oplossing is.
Specialisatie
Een school kan zich ook verder ontwikkelen en specifieke ondersteuning bieden aan een
groep kinderen. Voor De Walsprong is dit het geval; de school kan voor kinderen met een
taalachterstand en voor kinderen met een hoogbegaafdheidsprofiel een extra onderwijsaanbod bieden.
Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Het samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplan gemaakt waarin exact staat
beschreven wat de missie is, het beleid en de financiële inrichting. Dit zijn de kaders waarin
wordt gewerkt. Iedere school is wettelijk verplicht een schoolondersteuningsprofiel te
maken. In dit profiel staat beschreven hoe de basiskwaliteit en de basisondersteuning vorm
wordt gegeven en een analyse van de mogelijkheden van de school.

4.3 Dossiervorming
Individueel leerlingendossier
Op school hebben alle leerlingen een individueel dossier. In dit dossier staan naast algemene
gegevens als adres en geboortedatum een overzicht vanuit het leerlingvolgsysteem.
Het leerlingvolgsysteem is een overzicht van resultaten van gemaakte toetsen (Cito).
Ook wordt in het dossier bijgehouden wanneer ouders op gesprek geweest zijn. Deze
gegevens van de leerlingen worden bewaard. Bij sommige leerlingen zullen ook nog
aparte aantekeningen over zorgaspecten, specifieke onderwijsbehoeften en eventuele
onderzoeken bewaard worden.
Alleen de inspecteur van het onderwijs, de leerkrachten, IB-er en de directeur zijn bevoegd
om deze gegevens in te zien.
Ouders kunnen het dossier van hun kind (op afspraak) inzien.
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Groepsoverzichten
Naast het individuele dossier worden er ook groepsoverzichten bewaard. Hierin staan gegevens
van toetsresultaten van leerlingen en handelingsplannen over extra hulp in de klas. Deze gegevens staan in de groep, maar worden alleen door de leerkracht, IB-er en directeur ingezien.
Onderwijskundig rapport
Bij tussentijds schoolverlaten verstrekt de school een onderwijskundig rapport aan de
ontvangende school. Dit rapport bevat informatie omtrent de leerling, leerprestaties, werkhouding en een overzicht van de gebruikte methoden. Aan het eind van groep 8 wordt voor
alle leerlingen een onderwijskundig rapport geschreven voor de doorstroom naar het
voortgezet onderwijs.

Leerlingen kunnen op De Walsprong op adequate zorg en hulp op maat
rekenen. De zorgstructuur is zodanig georganiseerd dat leerkrachten binnen
de groep de gewenste ondersteuning bieden. De leerlingendossiers worden
in de toekomst geautomatiseerd. Daarnaast kan de school een beroep doen
op een breed scala aan intern en extern in te zetten functies (van klassenassistent tot jeugdarts) om hulp en ondersteuning te bieden aan de kinderen
voor wie de zorg aan de school is toevertrouwd.

4.4 Doorstroom
In principe stromen de kinderen eenmaal per jaar (aan het eind van het schooljaar) door naar een
volgende groep. Het kan echter zijn, dat de leerkrachten – op grond van sociaal-emotionele en/
of verstandelijke ontwikkeling van uw kind – twijfelen aan het welslagen van de overstap naar de
volgende groep. In dat geval wordt met de ouder(s) zo snel mogelijk contact opgenomen over
het vervolgtraject. Samen met u wordt gezocht naar de beste oplossing voor uw kind.
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4.5 Medische zorg voor leerlingen
Jeugdgezondheidszorg op de basisschool
De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Gelderland-Zuid volgt de ontwikkeling en
gezondheid van de leerlingen tijdens de schoolperiode. Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen,
doktersassistenten en logopedisten doen dit samen met school en ouders.
Spraak- en taalonderzoek
De logopedist roept alle 5-jarigen om de beurt uit de klas om een praatje te maken. Zij let
tijdens het gesprekje op de uitspraak, de stem en het taalgebruik van uw kind. Ook kijkt zij naar
de mondgewoonten en het gehoor van uw kind. U krijgt van te voren bericht over dit onderzoek. Na het onderzoek informeert de logopedist u en de leerkracht over het resultaat. Wilt u
uw kind eerder laten onderzoeken door de logopedist? Neem dan contact op met Angret
Findhammer: (06) 46 80 50 05.
Gezondheidsonderzoek
Alle kinderen van 5-6 jaar en van 10-11 jaar krijgen een oproep voor een gezondheidsonderzoek.
U krijgt een brief met informatie, twee vragenlijsten om in te vullen en een folder over JGZ.
Voorafgaand aan het onderzoek bespreekt de jeugdarts of jeugdverpleegkundige de kinderen
met de leerkracht. De doktersassistente houdt een praatje in de klas om de kinderen op het
onderzoek voor te bereiden. Tijdens het gezondheidsonderzoek kijkt de doktersassistente of
uw kind goed ziet, hoort, groeit en beweegt. Uw kind hoeft zich voor het onderzoek niet uit te
kleden. Heeft uw kind overgewicht? Dan meten we ook de bloeddruk.
U kunt aangeven of u bij het onderzoek aanwezig wilt zijn. Hiervoor kunt u een afspraak maken.
Dat kan via de planning (088) 144 74 00 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur). Of via
het e-mail adres: planningjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl. De medewerker van de
Jeugd-gezondheidszorg kan u helpen met het invullen van de vragenlijsten.
Een ander onderzoeksmoment is het meten en wegen van de 7/8-jarige kinderen door de
dokters- assistente. Ook hiervan krijgt u bericht als uw kind aan de beurt is.
Spreekuur op school
Soms blijkt uit het onderzoek van de doktersassistente dat uw kind extra aandacht nodig heeft.
Dan ontvangt u een uitnodiging voor het spreekuur van de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige.
Tijdens dit spreekuur is er voldoende tijd voor extra onderzoek en het bespreken van vragen en
zorgen.
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Het is ook mogelijk om zelf een afspraak te maken voor het spreekuur. Bijvoorbeeld als u
vragen heeft over de opvoeding, gezondheid of ontwikkeling van uw kind. Of als u twijfelt of
uw kind goed hoort of ziet. Of als er zorgen zijn op school of thuis. Een afspraak maken kan via
de planning (088) 144 74 00 (ma. t/m vr. van 09.00 tot 16.00 uur). Of via het e-mail adres:
planningjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl. Het spreekuur vindt plaats op school.
Vaccinaties (Inentingen)
In het kalenderjaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt uw kind een oproep voor twee prikken
(vaccinaties). Een tegen difterie, tetanus en polio (DTP) en een tegen bof, mazelen en rode hond
(BMR). Op 12-jarige leeftijd ontvangen meisjes een uitnodiging voor een vaccinatie tegen
baarmoederhalskanker (HPV). Heeft uw kind nog niet alle vaccinaties gehad? Dan kunt u een
afspraak maken om deze in te halen. Bel dan (088) 144 74 50 (ma. t/m do. Van 09.00-12.00 uur).
Samenwerking
Het kan zijn dat de (gezondheids)problemen van uw kind ingewikkeld zijn. Dan bespreekt
school of Jeugdgezondheidszorg de situatie met andere professionals. Samen bekijken zij wat
de juiste hulp is voor u en uw kind. Om elkaar te vinden maken de verschillende professionals
ook gebruik van een digitaal samenwerkingsinstrument: de Verwijsindex.
Contact en informatie
Heeft u een vraag of een opmerking? Wilt u een advies, een afspraak maken of meer informatie? De afdeling Jeugdgezondheidszorg is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00-16.00
uur: (088) 144 73 30 of via jgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl.
Op onze website www.ggdgelderlandzuid.nl bij ‘Jeugd & Opvoeden’ staat meer informatie over
de Jeugdgezondheidszorg. Ook vindt u hier betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien
en de gezondheid van kinderen. Op www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl staat hoe wij
scholen helpen om aandacht te besteden aan de gezondheid van leerlingen. We ondersteunen
bijvoorbeeld bij thema’s als gezond eten, bewegen, roken, alcohol en relaties.

4.6 MELDCODE HUISELIJKGEWELD
Op 1 juli 2013 is de wet Verplichte Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling in
werking getreden. Scholen zijn verplicht een meldcode te hanteren bij verdenking van
huiselijk geweld en kindermishandeling, waaronder seksueel geweld. De verplichting geldt
voor alle organisaties en beroepsuitoefenaars in de gezondheidszorg, onderwijs, kinder
opvang en maatschappelijke ondersteuning. Binnen onze school volgen wij bij een
vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling een vast protocol. Dit
protocol is omschreven in een meldcode en is bij de directeur op te vragen.
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5 Inschrijving en benutting
verplichte onderwijstijd
5.1 Inschrijving en toelating
Integratie
Wij vinden het van groot belang dat kinderen opgroeien in een maatschappij waarin
verschillende culturen geïntegreerd en in goede onderlinge verhoudingen samenleven.
In Zaltbommel wonen veel gezinnen, met diverse nationaliteiten. Zij zijn allemaal welkom
op onze school.
Een van de voorwaarden om te kunnen integreren is het aanleren van de Nederlandse taal.
Dit geldt voor ouders en voor kinderen. Daarom verwachten wij van ouders en kinderen
dat er binnen de school door iedereen Nederlands wordt gesproken. De Walsprong
probeert een afspiegeling te zijn van onze maatschappij. Wij denken niet in termen als
inwoners met een migratie achtergrond of inwoners zonder een migratie achtergrond,
maar in kansen voor kinderen. Wij richten ons onderwijs zo in dat elk kind zich optimaal
kan ontwikkelen.
Kennismaking op school
Wanneer uw kind 3 jaar en 10 maanden geworden is, mag het in overleg met de school,
gedurende 5 kennismakingsdagdelen (uitgezonderd in de vier weken voor de zomervakantie)
de school bezoeken. Na aanmelding krijgt u automatisch een uitnodiging voor een
kennismakingsochtend of kennismakingsmiddag.
Nadat uw kind 4 jaar is geworden mag het naar de basisschool. Leerplichtig wordt uw kind
wanneer het 5 jaar is. Wordt uw kind in de eerste vier weken na de zomervakantie 4 jaar, dan
mag uw kind meteen starten na de vakantie.
Regeling schoolbezoek
Voor 4- en 5-jarigen gelden de volgende regelingen:
Het kan gebeuren dat een schoolweek van ruim 24 uur voor een 4-jarige te vermoeiend is.
In overleg met de leerkracht kunnen ouders het kind een aantal uren thuis houden.
Voor 5-jarigen kan gebruik gemaakt worden van een speciale regeling: het kind mag in
overleg, maximaal 5 uur per week thuis blijven. In sommige gevallen, na toestemming van
de directeur, zelfs 10 uur. Zodra het kind 6 jaar is houdt deze regeling op.
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5.2 	Leerplichtwet
Leerplicht
In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt
gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven.
Aanvraag verlof buiten schoolvakanties
In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Als er een
bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan en een aanvraag tot
extra verlof in wilt dienen, moet u zich aan de regels voor zo’n uitzondering houden.
De uitzonderingen en de daarbij behorende regels vindt u in bijlage 1 (pagina 40) van deze
schoolgids beschreven.
Een verzoek om verlof in verband met bijzondere omstandigheden moet u altijd kunnen
aantonen, bijvoorbeeld met een medische verklaring of overhandiging van een huwelijksaankondiging.
Verlof moet ten alle tijden schriftelijk worden aangevraagd. Op school zijn hiervoor
formulieren beschikbaar. U kunt dit formulier ook vinden op de website van de school.
Ongeoorloofd verzuim
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplicht
ambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan
de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal
wordt opgemaakt.
Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van schoolverzuim
Dagelijks wordt er in de klas verzuimregistratie bijgehouden waarbij onderscheid gemaakt
wordt tussen ziekte, geoorloofd verzuim en ongeoorloofd verzuim. Deze wordt verwerkt in
de algemene schooladministratie. Bij eventueel ongeoorloofd schoolverzuim onderneemt
de directie de volgende stappen: Via een gesprek met de ouders van een leerling wordt
nagegaan wat de oorzaak van het verzuim is en hoe men in de toekomst ongeoorloofd
verzuim kan voorkomen.
Als een leerling zonder geldige reden de les gedurende drie achtereenvolgende schooldagen
heeft verzuimd is de directeur verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. De ouders
worden van deze melding op de hoogte gebracht.
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Ziekmelding/zieke leerlingen
Wilt u bij ziekte van uw kind(eren) voor schooltijd, telefonisch contact met ons opnemen?
Indien de leerling langere tijd niet naar school kan komen, kijken we samen met u als ouders/
verzorgers hoe we het onderwijs, rekening houdend met de ziekte, kunnen voortzetten.
Het is onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij/zij ziek is, te zorgen voor
goed onderwijs.
Daarnaast vinden wij het minstens zo belangrijk dat de leerling in deze situatie contact
blijft houden met de klasgenoten en de leerkracht. De leerling moet weten en ervaren
dat hij/zij ook dan meetelt en erbij hoort.
Voorkomen van lesuitval
Een leerkracht die verlof heeft of ziek is wordt vervangen. Voor vervanging bij ziekte wordt
een beroep gedaan op de groepsleerkrachten die niet volledig werken; bij een duobaan wordt
de partner verzocht om “bij te springen”. Als de vervanging langer duurt dan1dag, wordt geprobeerd de vervanging door dezelfde invaller te laten verzorgen. We streven ernaar te voorkomen dat de kinderen bij absentie/ziekte van een leerkracht naar huis worden gestuurd of
over andere groepen worden verdeeld.
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6 Organisatie van contacten
De Walsprong is een organisatie die midden in de maatschappij staat. Samenwerking is
essentieel om de kwaliteit te kunnen leveren die we nastreven. Binnen Brede School
De Waluwe werken we samen met PSZ Het Sprongetje, Kinderdagverblijf en BSO van
Kanteel, OPK Cello, Basisschool De Fonkelsteen en Kompas.
Daarbuiten is er samenwerking met de andere basisscholen in Zaltbommel, het Voortgezet
Onderwijs, Samenwerkingsverband De Meierij en de gemeente Zaltbommel.

6.1	Contacten met ouders
Wij vinden het heel belangrijk dat we goed contact hebben met de ouders van de kinderen.
Een goed contact kan alleen maar bijdragen aan het welbevinden van de kinderen. Deze contacten kunnen we onderverdelen in school- en kindgerichte contacten. Wij willen samen
school zijn.
Kindgerichte contacten met ouders
Bij kindgerichte contacten tussen ouders en leerkracht staat de leerling centraal. Deze contacten kunnen plaats vinden in gesprekjes voor en/of na schooltijd, tijdens ouderavonden,
tijdens informatieavonden en eventuele huisbezoeken door de pedagogisch medewerkster.
Ook op algemene informatieavonden wordt gesproken over kinderen, maar nu als onderdeel
van de groep waarin hij of zij zit. Leerkrachten kunnen u ook via de mail op de hoogte brengen van het reilen en zeilen in de klas, huiswerk doorgeven of u vragen stellen.
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Toetsing van leerlingenvorderingen
Iedere leerkracht zorgt dat de ontwikkeling en vorderingen van leerlingen gedurende het
gehele jaar in kaart gebracht worden. Dit wordt bijgehouden in ParnasSys, het administratiesysteem van onze school. Zoals u eerder heeft kunnen lezen gebruiken we daarnaast in alle
groepen ook niet methodegebonden toetsen van CITO.
Rapportage over vorderingen
In de groepen 1 en 2 wordt het rapport aan u, als ouder mee gegeven. Dit om u te informeren
over de ontwikkeling van uw kind. Het rapport wordt ingevuld aan de hand van KIJK! De ontwikkelingslijnen worden ingevuld in november en mei voor de kinderen die minimaal 6
maanden bij ons op school in groep1 en 2 zitten.
Twee maal per jaar wordt het rapport van groep 3 tot en met 8 aan u als ouder tijdens de
overdrachtsgesprekken meegegeven.
Tijdens deze overdrachtsgesprekken kunt u met de leerkracht van gedachten wisselen over
de ontwikkelingen en voortgang van uw zoon of dochter. De leerkrachten hebben van te
voren het rapport besproken met uw kind. Uiteraard kunt u ook te alle tijde voor en na
schooltijd bij de leerkrachten terecht!
Onderwijskundige rapporten
Ten behoeve van kinderen die onze basisschool verlaten om naar een school voor
speciaal(basis)onderwijs te gaan, wordt een onderwijskundig rapport samengesteld. In deze
rapportage vindt u een overzicht van de (onderwijskundige) ontwikkeling van uw zoon of
dochter gedurende zijn bezoek aan onze school. Dit wordt door de eigen leerkracht gemaakt
vervolgens aangevuld met gegevens over gebruikte methodes, en de tot nu toe gevolgde
oefenstof. Het onderwijskundig rapport wordt met de ouders besproken voordat het wordt
neergelegd bij de ontvangende school.
Schoolgerichte contacten met ouders
Schoolgerichte contacten hebben de bedoeling met name de ouder meer bij het schoolgebeuren te betrekken. Door middel van het gezamenlijk organiseren van evenementen en het
meedenken over de ontwikkeling en vooruitgang van de school, hopen we van ‘onze school’
een school van kinderen, ouders en leerkrachten te maken. Daarbij kunnen we uw denkkracht
bij een ouderavond gebruiken, uw hulp als klassenouder ter ondersteuning van de leerkracht
of als specialist bij speciale ondersteuningsvragen. Eén keer in de drie jaar vragen wij u mee te
werken aan een tevredenheidonderzoek.
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6.2	Ouderraad
De ouderraad heeft als doel om de samenwerking tussen de ouders en de school bij de buiten- en binnenschoolse activiteiten te stimuleren. De ouderraad komt daarvoor een aantal
maal per jaar in vergadering bijeen samen met een aantal leerkrachten. Om optimaal te kunnen functioneren vraagt de ouderraad een bijdrage aan de ouders (zie daarvoor ook het
hoofdstuk 2 in deze gids). Deze ouderbijdrage wordt uitsluitend gebruikt voor de festiviteiten
en activiteiten met de kinderen. In het vorige schooljaren hebben we onder andere de volgende activiteiten begeleid en gefinancierd: Sinterklaas (ontvangst en spelmiddag), eindejaarsdiner, carnavalsfeest, sport en spel-dagen, avond4daagse, schoolreisjes en de musical.
De ouderraad is te bereiken via het mailadres: or@walsprong.nl

6.3 Medezeggenschapsraad
Aan onze school is een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Deze bestaat uit 3 teamleden door het onderwijsteam gekozen (teamgeleding) en 3 ouders door de ouders gekozen
(oudergeleding). De MR heeft een instemmingbevoegdheid of adviesbevoegdheid bij bepaalde te nemen besluiten betreffende vaststellingen of veranderingen van het beleid van
school. Denk bijvoorbeeld aan het strategisch beleidsplan, de schoolgids en de begroting.
De MR is bovendien het prikkelend geweten van de directeur, met als doel om samen met de
directeur te komen tot goed onderwijs voor de kinderen en het bewaken van de omstandig
heden waarin dat mogelijk is. De samenwerking is wat betreft de MR gebaseerd op een open
relatie met de directeur en vertrouwen in elkaars goede intenties en gemeenschappelijkheid
van het doel. De MR vertegenwoordigt in die samenwerking de belangen van de ouders en
het team. Normaal gesproken is de leerkracht of de directeur uw eerste aanspreekpunt. Wilt
u contact opnemen met de MR? Wilt u iets geagendeerd zien of zijn er zaken die u onder de
aandacht wilt brengen? Email dan naar: MR@walsprong.nl of spreek één van de MR leden
aan op school.
Naast de MR is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, waarin De Walsprong
vertegenwoordigd zal worden door een ouder en een leerkracht. Deze GMR overlegt over
schooloverstijgende zaken met het overkoepelend bestuur STROOMM.
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6.4 Bestuur en organisatie van STROOMM
Openbare basisschool De Walsprong valt onder het bestuur van
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij (STROOMM).
Onder dit bestuur vallen de 15 openbare scholen binnen de gemeente Boxtel, Haaren,
Sint-Michielsgestel, Vught, Maasdriel en Zaltbommel.
STROOMM is een jonge, dynamische organisatie die op 1 januari 2007 is ontstaan uit
het samengaan van de besturen van de stichtingen/bestuurscommissies voor primair
openbaar onderwijs in de bovengenoemde gemeenten.
De aldus ontstane nieuwe stichting STROOMM vormt het bevoegd gezag over de
15 openbare basisscholen in die zes gemeenten. Op deze scholen werken op dit moment
270 leerkrachten en onderwijsondersteuners die het onderwijs verzorgen voor ca. 3000
leerlingen. Door de samenvoeging is een krachtige en gezonde scholenorganisatie ontstaan
die het openbaar onderwijs op een positieve wijze uitdraagt in de regio waarin de scholen
staan. STROOMM kent een algemeen directeur/bestuurder en een Raad van Toezicht.
De dagelijkse leiding van STROOMM is in handen van algemeen directeur/bestuurder Mevr.
Drs. E. Smit die daarbij ondersteund wordt door medewerkers van het bestuurskantoor te
Rossum. De directeuren van de 15 scholen vormen samen het managementteam en adviseren Mevr. Drs. E. Smit in de ontwikkeling van het beleid. De dagelijkse leiding van openbare
basisschool De Walsprong is in handen van Joep de Boer, directeur.
Adres bestuurskantoor:
STROOMM
Kersenbogerd 4
5321 GW Rossum
tel. 0418-663024
e-mail info@stroomm.nl
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7 	Rechten en plichten
7.1 	Klachtenprocedure
Bij klachten over het onderwijs of over de gang van zaken op school, kunt u dit het
beste eerst melden aan de groepsleraar en/of de directeur. Elk signaal dat een teamlid
ontvangt omtrent een (eventueel) probleem wordt uiterst serieus opgepakt en er zal
onverwijld actie worden ondernomen. Als het overleg met de school geen oplossing
biedt, dan kunt u met de algemeen directeur/bestuurder gaan praten. Vindt u bij de school
of bij de algemeen directeur/bestuurder geen gehoor voor uw klachten, dan kunt u zich
wenden tot de onderwijs geschillencommissie. Het bevoegd gezag heeft zich aangesloten bij
de onderwijs geschillencommissie voor het openbaar primair en algemeen bijzonder voortgezet onderwijs. Op school ligt de tekst van de klachtenregeling ter inzage.
De contactgegevens voor deze onderwijs geschillencommissie vindt u hieronder:
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191		
website. www.onderwijsgeschillen.nl
3508AD Utrecht		
email. info@onderwijsgeschillen.nl
tel. 030-2809590

7.2	Vertrouwenspersoon (seksuele) intimidatie
Als uw kind zich op school niet veilig voelt
Het is heel belangrijk dat onze school een veilige plek is waar uw kind met plezier naar toe
gaat. Krijgt uw kind te maken met pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie of
geweld? Dan moet dit direct stoppen! Bespreek dit altijd zo snel mogelijk met de leerkracht
of de directie. Onze school heeft ook een vertrouwenspersoon en is aangesloten bij een
klachtencommissie.
Wat kan de interne vertrouwenspersoon voor u doen?
Uw kind voelt zich niet veilig op school. Misschien sprak u al met de leerkracht hierover maar
is er niets veranderd en spreekt u liever met iemand anders binnen de school. Dit kan met
Esther van der Flier onze interne vertrouwenspersoon. Zij is er speciaal voor u en luistert, geeft
informatie en proberen samen met u tot een oplossing te komen. De interne vertrouwenspersoon kan u ook doorverwijzen naar onze externe vertrouwenspersoon.
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Vertrouwensinspecteur van het onderwijs
Landelijk is er een vertrouwensinspecteur van het onderwijs ingesteld. Voor advies kunt u
rechtstreeks contact opnemen via (0900) 111 31 11.

7.3	Toelating, schorsing en verwijdering
Toelating
Alle kinderen die aangemeld worden laten wij toe. Dat ligt besloten in de algemene toegankelijkheid van het openbaar onderwijs. Doch als een ouder een kind aanmeldt waarvoor de
PCL (zie elders in deze gids) het advies “plaatsing op een speciale school voor basisonderwijs” heeft afgegeven, zullen wij het kind in het algemeen niet plaatsen. Het bevoegd gezag
zal dit schriftelijk aan de ouders meedelen. De ouders kunnen tegen deze beslissing in beroep gaan. Het bevoegd gezag moet in dat geval binnen 4 weken een nieuwe beslissing nemen.
Schorsing en/of verwijdering
Bij schorsing en/of verwijdering van school wordt het protocol ‘schorsing en/of verwijdering’
gevolgd. De ouders kunnen in beroep tegen dit besluit. De directie en of het bevoegd gezag is
verplicht om binnen 4 weken op een beroepsschrift te antwoorden. Het bevoegd gezag heeft
de verplichting om – gedurende 8 weken – een andere school voor het kind te zoeken. Zoals
bovenstaand vermeld kunt u het protocol toelating, schorsing en verwijdering op school inzien.
Orde en strafmaatregelen
In sommige situaties is het noodzakelijk dat er een duidelijke tolerantiegrens is en regels
zijn ten aanzien van ongewenst gedrag. Hiervoor hebben wij een aantal stappen omschreven
in het beleidsdocument ‘Orde- en strafmaatregelen van De Walsprong’. In dit document
kunt u lezen in welke situaties kinderen al dan niet geconfronteerd kunnen worden met
de genoemde maatregelen.

7.4 sponsoring
Een basisschool is een instantie die door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen bekostigd wordt. Door een grote betrokkenheid bij het onderwijs en
de zorg voor de jeugd als belangrijk onderdeel van onze samenleving enerzijds, en
een wereldwijde economische groei anderzijds, zijn steeds meer bedrijven bereid
en geïnteresseerd tot het bijdragen van sponsorgelden voor basisscholen.
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Als school zien we sponsoring als een kans, omdat met het geschonken geld
extra materialen aangeschaft kunnen worden, of activiteiten georganiseerd
worden. Desalniettemin zullen gevraagde wederdiensten zorgvuldig afgewogen
worden.

Aan het overeenkomen van bepaalde sponsoracties zullen de onderstaande uitgangspunten
(oordeel ligt bij de directie) getoetst worden:
• Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak
van onze school.
• Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en
de onafhankelijkheid van het onderwijs en de daar bij betrokkenen in gevaar brengen.
• Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs
beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de eisen die onze school
aan kwalitatief goed onderwijs stelt.
Voor sponsoring kunt u zich melden bij de directie.

7.5	Veiligheid en gezondheid
Veiligheidsbeleid
Door de school is een ontruimingsplan opgesteld, waardoor het gebouw bij calamiteiten
snel en overzichtelijk ontruimd kan worden. Regelmatig wordt dit plan geactualiseerd en
geoefend.
EHBO
Ook op onze school komen ongelukjes voor. Vier leerkrachten zijn gediplomeerd
hulpverlener. Bij elke vorm van twijfel rondom de aard van een verwonding wordt direct
contact opgenomen met u. Krijgt de school geen gehoor, dan nemen wij, indien nodig
zelf het initiatief voor een bezoek aan de arts.
Besmettelijke ziekten
Mocht uw kind te maken krijgen met besmettelijke ziekten, zoals kinkhoest, waterpokken,
mazelen, de bof en dergelijke, verzoeken we u dit te melden bij de groepsleerkracht van uw
kind. Wij kunnen dan de (eventueel) noodzakelijke maatregelen treffen om besmetting van
andere kinderen zoveel mogelijk te beperken.
Verzekeringen
STROOMM zorgt er voor, dat de kinderen bij schoolreisjes en excursies per bus
goed verzekerd zijn. Natuurlijk zijn de kinderen ook onder schooltijd, bij alle activiteiten die er
kunnen zijn, goed verzekerd.
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Bijlage verlof
Regelgeving verzoek tot extra verlof
In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt
gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen
is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Als er een bijzondere reden is waarom u
vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo’n uitzondering
houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels vindt u hieronder beschreven.

1	Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen
Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting
vrij wordt gegeven. Indien uw kind gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, dient u dit
minimaal twee dagen van te voren bij de directeur van de school te melden.

2	Op vakantie onder schooltijd
Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt
worden als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke
aard van het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de directeur eenmaal per
schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Het betreft
de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring
worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de
betrokken ouder blijkt.
Verder dient u met de volgende voorwaarden rekening te houden:
• de aanvraag moet – in verband met een eventuele bezwaarprocedure – tenminste
acht weken van tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij u kunt aangeven
waarom dat niet mogelijk was;
• de verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan;
• de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.
Helaas komt het wel eens voor dat een leerling of gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt,
waardoor de leerling pas later op school kan terugkomen. Het is van groot belang om dan
een doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen, waaruit de duur, de aard en de ernst
van de ziekte blijken. Op die manier voorkomt u mogelijke misverstanden.
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3	Verlof in geval van “Andere gewichtige omstandigheden”
Onder “Andere gewichtige omstandigheden” vallen situaties die buiten de wil van de ouders
en/of de leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd.
Hierbij moet gedacht worden aan:
• een verhuizing van het gezin
• het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten
• ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (aantal verlofdagen wordt bepaald in
overleg met de directeur en/of de leerplichtambtenaar)
• overlijden van bloed- of aanverwanten
• viering van een 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum en het 12 ½ -, 25-, 40-, 50-, of
60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten.
De volgende situaties zijn geen “andere gewichtige omstandigheden”:
• familiebezoek in het buitenland
• vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding of
boekingsmogelijkheden
• een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op
vakantie te gaan
• eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte, aantrekkelijke reiskosten
• verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin nog vrij zijn
Hoe dient u een aanvraag in?
Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties zijn verkrijgbaar bij de directie
van de school. U levert de volledig ingevulde aanvraag, inclusief relevante verklaringen, in
bij de directie van de school.

4	Niet eens met het besluit
Wanneer uw verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u bent het niet eens met dat
besluit, kunt u schriftelijk bezwaar maken. U dient een bezwaarschrift in bij de persoon die
het besluit heeft genomen. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de
volgende gegevens bevatten: naam en adres van de belanghebbende, de dagtekening
(datum), een omschrijving van het besluit dat is genomen, argumenten die duidelijk maken
waarom u niet akkoord gaat met het besluit, wanneer het bezwaar niet door u maar namens
u wordt ingediend, moet u een volmacht tekenen en bij het bezwaarschrift voegen. U krijgt
de gelegenheid om uw bezwaar mondeling toe te lichten.
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Daarna krijgt u schriftelijk bericht van het besluit dat over uw bezwaarschrift is genomen.
Bent u het dan nog niet eens met het besluit dan kunt u op grond van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) binnen zes weken schriftelijk beroep aantekenen bij de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht. Het indienen van een beroepschrift heeft geen
schorsende werking. Wel kan de indiener van het beroepschrift zich wenden tot de
President van de bevoegde rechtbank met het verzoek een voorlopige voorziening te treffen.
Aan zo’n juridische procedure zijn kosten verbonden: voordat u een beroepschrift indient is
het raadzaam juridisch advies in te winnen, bijvoorbeeld bij een bureau voor Rechtshulp.

5	Ongeoorloofd verzuim
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directie of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directie is verplicht dit aan de
leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt
opgemaakt.
Voor een afspraak met de leerplichtconsulent kunt u terecht bij:
Mw. Irma Evers
tel. 0418 681633
email. leerplicht@regiorivierenland.nl
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Deze schoolgids is een uitgave van OBS De Walsprong.
Het is een uitgave met informatie over de wijze waarop de organisatie van de school
geregeld is, bedoeld voor ouders van leerlingen van De Walsprong, ouders die een school
voor hun kind(eren) zoeken en personen die vakmatig bij onze school betrokken zijn.
Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.
Overname van artikelen met bronvermelding is toegestaan.
Actuele informatie en updates vindt u op: www.walsprong.nl
Tekst en redactie
Joep de Boer
Fotografie
Loes van Gameren
Valerie van Oord
Vormgeving
Mik Ontwerpers
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Meer informatie?
Voor meer informatie over De Walsprong,
kijk dan op onze website www.walsprong.nl.

De Walsprong
Openbare Basisschool
Prins Clausstraat 2a
5301 RT Zaltbommel
0418 512 306
directie@walsprong.nl
www.walsprong.nl
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