EEN KLEINE SCHOOL
MET EEN GROOT KARAKTER!
Aan alle ouders/verzorgers,
Dit is de infokalender voor het schooljaar 2017-2018.
Deze kalender bestaat uit twee gedeelten: allereerst
een kalender waar belangrijke activiteiten staan
ingepland en daarna een op alfabetische volgorde
ingedeeld overzicht met praktische informatie over
dit schooljaar. Actuele informatie, verdere details
en eventuele wijzigingen zullen gedurende het
schooljaar in de nieuwsbrief staan die regelmatig
per e-mail wordt verstuurd. Op Facebook en Twitter

geven we een inkijkje in de dagelijkse activiteiten
van uw kind(eren) op school. De infokalender vormt
samen met de schoolgids een geheel. In de schoolgids
leest u verdere informatie over onze school en
achtergronden over onze werkwijzen en visie.
Hebt u na het lezen van de infokalender vragen, laat
het ons weten. Wij geven graag meer uitleg.
Namens het schoolteam, de ouderraad en de
medezeggenschapsraad van De Windhoek wens ik u
allen een heel fijn schooljaar toe.
Marc Embregts - directeur

WIJ WERKEN OP DE WINDHOEK
Marc Embregts

Directeur

m.embregts@obsdewindhoek.nl

Sandra van Sint Annaland

Intern begeleider (ma)

s.vansintannaland@obsdewindhoek.nl

Nicole van Kooten-Smit

Leerkracht Groep 1-2 (wo - vr ochtend)
Leerkracht Groep 7-8 (vr middag)

n.vankooten@obsdewindhoek.nl

Karin van Engelen

Leerkracht Groep 1-2 (ma - di)
Leerkracht Groep 7-8 (do)

k.vanengelen@obsdewindhoek.nl

Petra van der Velden

Leerkracht Groep 3-4 (ma t/m wo)
Leerkracht Groep 5-6 (do)

p.vandervelden@obsdewindhoek.nl

Wilma den Hartog-Zwijns

Leerkracht Groep 5-6
(ma, di & vrijdagmorgen)
tot december 2017

w.denhartog@obsdewindhoek.nl

Bertie Helderman

Leerkracht Groep 3-4 (do & vrijdagmorgen)
b.helderman@obsdewindhoek.nl
Leerkracht Groep 5-6 (vrijdagmiddag)

Betty van Beers-van Geel

Leerkracht Groep 7-8
(ma, di, wo & vrijdagmorgen)

b.vangeel@obsdewindhoek.nl

Nannette
Veldhuyzen-van Zanten

Administratieve ondersteuning
(ma & do)

n.veldhuyzen@obsdewindhoek.nl

Ria Embregts

Interieurverzorgster

Hetty van Nies

Interieurverzorgster

De medewerkers van OBS De Windhoek zijn per e-mail goed te bereiken.
Natuurlijk mag u ook bellen of langskomen. Buiten schooltijd (’s avonds, weekenden, vakanties)
kunt u voor noodgevallen bellen naar 06 - 122 71 308 (Marc Embregts)

Windhoek

ABC

AANMELDING KIND
Een school kiezen voor uw kind is een belangrijke
beslissing. Het is tenslotte de plek waar uw
kinderen de komende jaren veel tijd doorbrengen.
De Windhoek staat voor goed onderwijs in
een veilige omgeving. Kenmerkend daarbij is
de individuele aandacht, ook voor uw kind, de
heldere structuur en zeer ervaren en betrokken
leerkrachten. Graag laten wij u zien wat De
Windhoek voor u en uw kind(eren) te bieden heeft.

Schoolkeuze is vooral een kwestie van ‘een
goed gevoel’. Kom daarom gerust eens langs

voor een kennismaking met onze school. Uiteraard
is het mogelijk een oriënterend gesprek met de
directeur en een leerkracht te voeren. Ook uw kind
is daarbij van harte welkom.

Uniek op onze school is de mogelijkheid een
ochtend of middag met uw kind ‘mee te draaien’ in
de kleutergroep. Het is dé manier om De Windhoek
te ervaren. De leerkrachten van groep 1 staan u
graag uitgebreid te woord. Uw gevoel bij deze
leerkrachten is erg belangrijk, zij zijn de personen
die uw kind het eerste jaar gaan begeleiden.
Ook zijn ouders graag bereid om hun ervaringen
met u te delen en uw vragen te beantwoorden.
Ouders weten het beste voor welke keuze u
staat en kunnen uw vragen vanuit hun eigen
ervaring beantwoorden. Aan het einde van het
kennismakingbezoek krijgt u een informatiepakket
mee met een inschrijfformulier.

AANWEZIGHEID DIRECTIE
Marc Embregts is de directeur van De Windhoek.
Omdat meneer Marc ook mededirecteur is van
OBS de Boemerang in Zevenbergen zal hij zijn tijd
zorgvuldig verdelen. Op maandag is hij altijd aanwezig
op De Windhoek. Op donderdag is meneer Marc
altijd op de Boemerang in Zevenbergen. Op andere
dagen verdeelt hij zijn tijd tussen beide scholen..
Hij is bereikbaar via
het reguliere telefoonnummer 076 - 593 82 18
en voor hele dringende gevallen op 06 - 122 71 308
of per e-mail: m.embregts@obsdewindhoek.nl

AFSCHEID EN MUSICALGROEP 8
De leerlingen van groep 8 voeren een musical op aan
het einde van het schooljaar. De musical markeert hun
afscheid van de basisschool. De musical wordt twee
keer opgevoerd. Overdag voor de andere leerlingen
en leerkrachten. Na afloop van de musical is er een
informeel samenzijn tussen leerlingen, ouders en
leerkrachten.

ALARM
De school heeft een alarminstallatie. Mocht u de sirene
horen, bel dan meteen de politie. Het landelijke
telefoonnummer is 0900 – 8844.

BEDRIJFSHULVERLENING/BHV
Een bedrijfshulpverlener (BHV’er) is verantwoordelijk
voor de veiligheid van iedereen die in het gebouw
aanwezig is. Leerkrachten Wilma den Hartog
(groep 5/6) en Betty van Beers (Groep 7/8) zijn de
gecertificeerde BHV’ers op De Windhoek. Een keer
per jaar wordt een ontruimingsoefening gehouden
om te kijken of het ontruimingsplan functioneert
of moet worden bijgesteld.Merkt u op school een
onveilige situatie op, neem dan contact op met Betty
en/of Wilma.

BEL
Om de school op tijd te laten starten en onze leerlingen
zo veel mogelijk effectieve leertijd te geven heeft de
school een automatisch belsysteem. Om 8:20 uur
gaat de eerste bel en kunnen de leerlingen de school
betreden en naar de klas. Ouders kunnen dan ook
nog even een korte boodschap aan de leerkracht
doorgeven. Om 8:30 uur gaat de bel voor de tweede
keer en beginnen de lessen. De deuren van de
lokalen gaan dicht en de lessen starten. Dit zelfde
geldt voor de middag. Om 13:20 uur mogen de
leerlingen de school betreden en bij het tweede bel
signaal starten om 13:30 uur de lessen. Wij willen u
vriendelijk vragen de leerkrachten tijdens de lessen
niet te storen. Wanneer u onder schooltijd de school
binnen wil dan graag via de ingang via de Buntlaar.

BIBLIOTHEEK
Lezen is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling
van uw kind. Lezen is immers de basis voor leren.
Onze school heeft de beschikking over een vernieuwde
bibliotheek. In samenwerking met Theek5 beschikken
we over een actuele boekencollectie. Daarnaast
beschikt onze school over een digitaal uitleensysteem
waarbij we het leesgedrag van onze kinderen
goed kunnen monitoren. Naast prentenboeken en
leesboeken staan hier ook informatieve boeken
die de leerlingen gebruiken voor spreekbeurten en
werkstukken. Elke klas heeft één keer per week
technisch lezen in de bibliotheek.

BREDE SCHOOL ‘DE WIEKSLAG’
De Windhoek maakt deel uit van de Brede School
De Wiekslag. In één gebouw zitten naast de school
ook de Stichting ESKADEE met het kinderdagverblijf
Bibelot, de overblijf en buitenschoolse opvang
Windekind, peuterspeelzaal De Brakkensoos en GGD
jeugdgezondheidszorg met het consultatiebureau.
Deze instellingen werken samen op het gebied van het
opgroeien van en de zorg voor kinderen. Regelmatig
is er overleg met alle instanties binnen het gebouw
om tot een goede afstemming te komen en gebruik te
maken van elkaars kennis en expertise.
Dit schooljaar start er een pilot om te komen tot een
integraal kind centrum (IKC). Het is de bedoeling om
te komen tot een doorlopende ontwikkelingslijn voor
kinderen tussen de 0 en 13 jaar. Hierbij wordt er
gewerkt vanuit een eenduidige pedagogische visie die
onderschreven wordt door alle partijen. Het komende
jaar gaan we hier samen met Eskadee invulling aan
geven.
Marc Embregts (directeur) en Nicole van Kooten (groep
1-2) zitten namens de Windhoek in de stuurgroep.

RICHTLIJNEN VOOR VERLOF
Een verzoek om vakantieverlof dient minimaal
2 maanden van tevoren aan de directeur, Marc
Embregts, te worden voorgelegd.
Verlof mag:
• éénmaal per schooljaar worden verleend;
• mag niet langer dan 10 schooldagen duren;
• mag niet plaatsvinden in de eerste twee
schoolweken van het schooljaar.
Verlof indien:
• wegens de specifieke aard van het beroep van
een van de ouders slechts mogelijk is, buiten
de schoolvakanties op vakantie te gaan;
• een werkgeversverklaring wordt overlegd,
waaruit blijkt dat geen verlof binnen
de schoolvakanties mogelijk is.
De volledige regelgeving rondom buitengewoon
verlof is op school op te vragen. De directeur is
verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de
leerplichtambtenaar.

BUITENGEWOON VERLOF

BUITENSCHOOLSE
OPVANG ‘WINDEKIND’

LEERPLICHTWET

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG

Ieder kind wordt leerplichtig op de eerste dag van de
maand, volgend op de maand waarin het kind 5 jaar
is geworden. Kinderen vantot 6 jaar mogen, indien zij
rust nodig hebben, 5 uur per week vrijaf nemen.
Meer informatie over de leerplicht:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht

ESKADEE is een brede en professionele kinderopvang organisatie in de gemeente Drimmelen.
Voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar
biedt
zij
opvang
in
kinderdagverblijven,
peuterspeelgroepen, buitenschoolse opvang en
tussenschoolse opvang.

DE LEERPLICHTAMBTENAAR

Kinderopvang ESKADEE biedt opvang voor schoolgaande jeugd in BSO Windekind, dat is
gevestigd in Brede School De Wiekslag. In de
BSO-ruimtes zijn volop mogelijkheden en faciliteiten
voor spel, beweging en ontspanning.

De taken van de leerplichtambtenaar:
• erop toezien dat iedereen zich aan
de leerplichtwet houdt;
• indien gewenst adviseren en begeleiden van de
leerling bij problemen met betrekking tot het
naar school gaan;
• onderhouden van contacten met scholen,
onderwijsinstituten en hulpverleningsinstanties
met betrekking tot de leerplicht;
• indien gewenst bemiddelen bij plaatsing van
een kind op een andere school;
• beoordelen van aanvragen voor extra verlof
van meer dan 10 dagen;
• geven van voorlichting over de leerplicht.
U kunt contact opnemen met het regionale bureau
voor de leerplicht te Breda als u vragen of problemen
hebt. Het bureau is telefonisch bereikbaar op
076 - 529 81 10 en e-mail: info@rblwest-brabant.nl.

ESKADEE verzorgt naast naschoolse opvang, ook
vakantieopvang én voorschoolse opvang met ontbijtservice. Als u gebruik wilt maken van buitenschoolse opvang kunt u contact opnemen met ESKADEE.
Aanvullende informatie:
www.eskadee.nl/informatie
Het centraal bureau van Kinderopvang ESKADEE:
Kerkdijk 9a , 4921 XC Made • Postbus 153,
telefoon:
e-mail:
website:

0162 - 686 179
info@eskadee.nl
www.eskadee.nl

CITO EINDTOETS PO GROEP 8
De Cito Eindtoets PO is een momentopname die
inzicht geeft in de leervaardigheid van de leerling. De
Cito eindtoets PO wordt voor de derde keer in april
afgenomen. Dit zal gebeuren op 17, 18 en 19 april
2018. Begin maart vinden de adviesgesprekken met de
ouders plaats. U krijgt hier het definitieve schooladvies.
Het schooladvies is gebaseerd op het Cito LOVS,
NIO en Drempelonderzoek. Ook wordt er gekeken
naar de attitude van leerlingen op het gebied van
zelfstandigheid, werkverzorging, huiswerkverzorging
en het leren voor proefwerken.
13 en 14 maart 2018 zijn de VO inschrijfdagen in Breda.
DE CITO EINDTOETS PO IS BELANGRIJK, OMDAT:
• naast het advies van de school een tweede
advies wettelijk verplicht is voor leerlingen
die naar de HAVO of het VWO gaan;
• het voor de school een toetsing is van de
eigen bevindingen.
Er zijn twee versies van de Cito Eindtoets PO:
de Eindtoets Basis en de Eindtoets Niveau.
De versies hebben een andere moeilijkheidsgraad.
DE RESULTATEN VAN DE TOETS WORDEN
WEERGEGEVEN IN TWEE SCORES:
• een score geeft aan hoeveel procent van de
leerlingen in dezelfde stad of streek evenveel of
minder opgaven goed heeft gemaakt;
• een tweede score geeft aan voor welke vorm
van voortgezet onderwijs het kind de grootste
kans van slagen heeft.
De leerlingen worden op school voorbereid op het maken
van deze toets. Meer informatie vind u op www.cito.nl.
Onze school staat voor opbrengsten op het gebied van
kennis, vaardigheden en gedrag. De eindtoets meet
alleen de kennis. De Windhoek scoort nagenoeg elk
jaar rond het landelijk gemiddelde en ruim boven de
door de inspectie gestelde ondergrens.
Landelijk gemiddelde

Gemiddelde Windhoek

2015

535,3

533,9

2016

534,9

540,9

2017

535,1

538,0

CENTRUM JEUGD EN GEZIN (CJG)
De gemeente Drimmelen zet de diensten van Trema
Welzijn in voor het centrum jeugd en gezin (CJG) . Het
CJG wordt op De Windhoek uitgevoerd door Marianne
Steentjes. Als er volgens een leerkracht zorgen zijn om
een leerling dan kan hij of zij dit bespreken met de intern
begeleider (IB’er), Sandra van Sint Annaland. Gaat het
om een probleem op het sociaal-emotionele vlak dan
kan de IB’er, afhankelijk van de aard en de ernst van
de problemen, de CJG’er inschakelen. Ouders worden
altijd benaderd voor een gesprek. Alle gesprekken zijn
vertrouwelijk. Vervolgafspraken worden in onderling
overleg gemaakt.
Voorbeelden van vragen waarmee u bij de Centrum
voor jeugd en gezin (CJG’er) terecht kunt:
• U loopt vast met uw kind in de thuis situatie 		
of voelt zich onzeker over de opvoeding: de 		
CJG’er begeleidt en ondersteunt u.
• Uw kind wordt gepest: de CJG’er voert gesprekken
met uw kind gericht op het versterken van het 		
zelfbeeld en het zelfvertrouwen en leert het 		
kind meer voor zichzelf op te komen.
• Uw kind pest andere kinderen: de CJG’er leert 		
het kind meer rekening te houden met de 		
ander en zelfinzicht krijgen.
• Een kind heeft een ouder/ familielid verloren en 		
andere vormen van verlies: de CJG’er ondersteunt
het
• Een kind heeft een familielid met een (ingrijpende)
ziekte: de CJG’er leert het kind/ gezin omgaan met
de situatie.
• Kinderen met verschillende diagnoses (ADHD/ 		
NLD/ PDD-NOS/ hechtingsproblematiek/ Asperger/
Autisme e.d.);dit kan ingrijpend zijn binnen een 		
gezinssituatie: de SMW’er probeert 			
met de ouders helder te krijgen wat dit betekent 		
voor het gezin en hoe ze er het beste mee om 		
kunnen gaan. Ook kunnen de kinderen zelf vragen
hebben wat zo’n diagnose voor henzelf betekent.
Soms is één gesprek voldoende, soms zijn meerdere
gesprekken nodig. Als wij het idee hebben dat er meer
specifieke hulp nodig is, kunnen wij u ook doorverwijzen
naar andere instanties.
U kunt altijd contact opnemen per e-mail:
m.steentjes@ggdwestbrabant.nl

COMBINATIEGROEPEN
Op onze school bestaan de klassen uit combinatiegroepen.
Dat betekent dat er twee jaargroepen in een klas
zitten. Het stimuleert leerlingen om zelfstandig te
werken en om met uitgestelde aandacht om te gaan.
De ervaring leert ons dat onze leerlingen daar ook in
het voortgezet onderwijs veel profijt van hebben.

op het gebied van toneel, dans, beeldende kunst,
literatuur, film of muziek.
Voor meer informatie over Kunstbalie, zie:
www.kunstbalie.nl.
Daarnaast zijn we met het traject van de
cultuurlopen (DCL). In dit traject ontwikkelen
we een visie op cultuuronderwijs wat we
vertalen naar een samenhangend en doorlopend
activiteitenprogramma. We dit programma koppelen
aan de thema’s van onze methode Alles-in-1. Juf
Nicole is onze Interne Cultuur Coördinator (ICC’er).

EHBO

Zie:
BEDRIJFSHULPVERLENING/BHV

COMPUTER
Alle leerlingen werken regelmatig met de computer.
We gebruiken programma’s waarmee vaardigheden
worden geoefend. We hebben programma’s op
het gebied van aanvankelijk lezen, spelling,
ruimtelijk inzicht, getalbegrip, (hoofd)rekenen en
topografie. Voorbeelden hiervan zijn Ambrasoft en de
rekenmethodesoftware van Alles Telt.
De computer wordt ook ingezet om informatie op te
zoeken voor spreekbeurten, werkstukken en voor
verwerkingsopdrachten bij wereldoriëntatie. Elke klas
heeft de beschikking over vier computers in of nabij
het lokaal, daarnaast beschikt elke klas over een aantal
tablets/notebooks. Daarnaast maken we in alle groepen
gebruik van een digitaal schoolbord. Sinds het schooljaar
2014-2015 werken wij het programma Kuzweil. Dit is
een programma voor kinderen met dyslexie.

CONTACT MET LEERKRACHTEN
U kunt altijd een afspraak maken met de leerkracht
als u meer informatie wilt over de ontwikkeling van uw
kind(eren) in de klas of als u vragen of twijfels hebt.
We vragen u om bij voorkeur een afspraak te maken
via e-mail. De e-mailadressen van de leerkrachten
vindt u voorin deze infokalender.
Natuurlijk mag u ook persoonlijk een afspraak maken.
Graag dan even na schooltijd de klas binnenlopen. Ook
voor het telefonisch maken van een afspraak vragen
wij u om na schooltijd even naar school te bellen.

CULTURELE VORMING
Voor de culturele vorming van onze leerlingen werken
wij samen met kunstbalie: Deze organisatie
verzorgt elk jaar voor iedere groep een voorstelling

EXCURSIES
Faciliteiten en activiteiten buiten het schoolgebouw
worden benut wanneer deze aansluiten bij de
belangstellingswereld van de leerlingen. Enkele
voorbeelden hiervan zijn: een bezoek aan de
kinderboerderij, de tandarts, een winkel, slot
Loevensteijn en natuurwandelingen.

FACEBOOK
Zie: SOCIALE MEDIA

FOTO’S
Een keer per schooljaar worden de klassenfoto’s
gemaakt. De fotograaf maakt ook een portretfoto
van iedere leerling. Er is gelegenheid voor een
broertjes- of zusjesfoto. Natuurlijk bent u niet
verplicht de foto’s te kopen.
Ook maken we regelmatig foto’s van activiteiten op
school. De foto’s kunt u bekijken op onze website:
www.obsdewindhoek.nl
en op Facebook:
www.facebook.com/OBSDeWindhoek.

FYSIOTHERAPIE
Ongeveer twee keer per jaar worden onze
leerlingen in de onderbouw geobserveerd door
fysiotherapiepraktijk Donckers. Hierbij wordt gekeken
naar de fijne- en grove motoriek. De bevindingen
worden besproken met de groepsleerkracht
(-en). Tijdens de rapportgesprekken worden deze
bevindingen (indien van toepassing) besproken met
de ouders, verzorgers.

GEDRAGSREGELS
Het
scheppen
van
een
schoolklimaat
dat
zich kenmerkt door acceptatie, respect en
vertrouwen. is een voorwaarde voor alle leden
van de schoolgemeenschap om optimale leer-en
werkprestaties te kunnen leveren.
De leefregels op de Windhoek zijn:
• Een foutje mag je maken.
• We luisteren naar elkaar.
• Om half vier met een dol fijn gevoel naar huis.
Oftewel: we praten alles uit.
• Samen-werken

GYMNASTIEK
GROEP 1-2:
Deze leerlingen krijgen gymnastiek in de speelzaal
van de school. Ze hebben daarvoor gymschoenen op
school nodig.
GROEP 3 T/M 8:
Tijdens de gymles dragen de leerlingen sportkleren
en gymschoenen (geen schoenen met zwarte zolen).
Wanneer uw kind niet aan de gymlessen mag
deelnemen, wilt u dit dan even doorgeven aan de
leerkracht. De gymlessen worden gegeven in De
Cour. De Cour is te vinden aan de Marktstraat, de
ingang is via de Norbartstraat te bereiken.

GYMROOSTER
GROEP 4,5,6
woensdag | 08.30 - 09.30 uur
(rechtstreeks naar de gymzaal)
GROEP 6,7,8
woensdag | 11.15 - 12.15 uur
(leerlingen kunnen worden opgehaald
bij de gymzaal)

HOOFDLUIS

HUISBEZOEK GROEP 1

Jaarlijks krijgt zo’n 10 % van de kinderen in het
basisonderwijs hoofdluis. Hoofdluis verspreidt zich
door rechtstreeks contact tussen mensen, maar
ook doordat kledingstukken hangen naast die van
iemand die hoofdluis heeft of door elkaars kammen
te gebruiken. Hebt u hoofdluis geconstateerd bij uw
kind, geef dat dan door aan de leerkracht. We hanteren
een luizenprotocol. Na elke vakantie wordt iedereen
door de “kriebelouders” gecontroleerd op hoofdluis.
Als er bij uw kind hoofdluis geconstateerd wordt, dan
nemen we contact met u op. Als er bij deze controle
in een groep hoofdluis is geconstateerd, zal er twee
weken later opnieuw een controle plaatsvinden.

De leerkracht komt tijdens het eerste leerjaar een
keer op huisbezoek voor een nadere kennismaking.
Het bezoek zal na schooltijd plaatsvinden en duurt
ongeveer een uur.

Meer informatie over hoe hoofdluis het beste kan
worden behandeld leest u op deze site:
www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis

HUISWERK
De leerlingen krijgen incidenteel huiswerk. Denk
hierbij aan het tafeltjes leren, topografie, werk dat
nog niet af is, maar ook aan een boekbespreking,
krantenbeurt of een werkstuk. Dit bevordert de
verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de
leerling. Deze aspecten kunnen kinderen op het
voortgezet onderwijs (maar eigenlijk in hun hele
leven) goed gebruiken.

INTERN BEGELEIDER/IB’ER

KERSTVIERING

De intern begeleider, ook wel IB’er genoemd,
coördineert de leerlingenzorg op school. De
interne begeleider op De Windhoek is Sandra van
Sint Annaland. Bij leer- en sociaal-emotionele
problematiek roept de leerkracht haar hulp in. Zij is
hiervoor speciaal opgeleid. Zij kan vervolgens advies
inwinnen bij het zorgteam. Sandra is op maandag
aanwezig. Ze is dan ook telefonisch bereikbaar.

Ook als openbare school besteden wij aandacht aan
Kerstmis. Alleen al vanwege het overdragen van
cultuur vinden wij dit noodzakelijk. Het kerstfeest op
school vindt plaats met leerlingen en leerkrachten
in een intieme sfeer. De gezamenlijke viering door
leerlingen, leerkrachten en ouders vormt altijd een
waardige afsluiting van het eerste halfjaar.

Haar e-mailadres is
s.vansintannaland@obsdewindhoek.nl.
De leerkracht blijft het eerste aanspreekpunt
voor ouders.

KLACHTENREGELING
Zoals elke school beschikken we over een klachtenregeling
met betrekking tot seksuele intimidatie en ongewenst
gedrag. Deze regeling kunt u bij de directeur inzien. In
de schoolgids kunt u hierover meer lezen.

INLOOPMOMENT DIRECTIE

KLANKBORDGROEP

Contact met ouders vinden wij ontzettend belangrijk.
Mocht u ergens mee zitten of bespreekbaar willen
maken dan kan is de leerkracht van uw zoon of
dochter het eerste aanspreekpunt. Mocht u er niet uit
komen dan kunt u contact opnemen met de directie.
In de kalender staan een aantal inloopmomenten
gepland om op een vrijblijvende manier met de
directie van gedachten te wisselen onder het genot
van een kopje koffie. Schroom niet om hier gebruik
van te maken.

De mening van onze ouders vinden we erg belangrijk.
Vanaf dit schooljaar gaan we werken met een
klankbordgroep. Hierin gaan ouders, directie en
teamleden met elkaar in gesprek over actuele
onderwerpen. De klankbordgroep komt ongeveer
vier keer per jaar bij elkaar. Ouders kunnen zelf
agendapunten inbrengen. U kunt zich aanmelden voor
de klankbordgroep via info@obsdewindhoek.nl

JUBILIEUM
Op 11 augustus 2017 bestaat onze school 50 jaar.
Dit gouden jubileum moet natuurlijk gevierd worden.
Gedurende het schooljaar zullen we op diverse
momenten stil staan bij deze bijzondere gebeurtenis.
In de kalender vind u de data van verschillende
activiteiten rondom onze 50 jarig bestaan.

De Windhoek wil in alles uitstralen dat duidelijk,
verantwoordelijk, betrokken, ondernemend en
genietend, waarden zijn die zij belangrijk vindt.
Deze waarden vormen als het ware het kompas
voor alle activiteiten.

KURZWEIL
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Tweemaal per jaar houdt de ouderraad een kledinginzamelactie. Kleding, schoenen en huishoudtextiel
zijn van harte welkom Deze spullen gaan naar een
goed doel en het geld dat wij daarvoor ontvangen
wordt door de ouderraad weer gebruikt voor schoolse
zaken die niet onder het budget van de school vallen.
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Elke klas heeft een klassenouder, die de leerkracht
ondersteunt. De klassenouder kan hulp bieden bij:
• vervoer regelen bij uitstapjes, excursies e.d.;
• verjaardag leerkracht
(versiering, begeleiding tijdens verjaardag in de klas);
• hulp bij voorbereiding weekviering.

KLEDINGINZAMELACTIE
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Sinds het schooljaar 2014 - 2015 werken wij met het
programma Kurzweil. Dit programma ondersteunt
kinderen die dyslexie hebben door o.a. de tekst voor
te lezen. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen met
dyslexie hier baat bij hebben. Alleen kinderen met
een dyslexieverklaring komen hiervoor in aanmerking.
Kurzweil wordt volledig gefaciliteerd door ons
schoolbestuur Stichting OBO.
Meer informatie over dit dyslexieprogramma:
http://www.kurzweil3000.nl

Leerlingen die op school met Kurzweil werken, kunnen
dat ook thuis doen om huiswerk te maken of te lezen.
De dyslexiesoftware voor thuisgebruik wordt kosteloos
aangeboden.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

LEERLINGVOLGSYSTEEM /LVS
We gebruiken verschillende systemen om de
ontwikkeling van de leerlingen gedurende de gehele
basisschooltijd te volgen. Vanaf groep 2 nemen we
regelmatig Cito-toetsen af. De resultaten noteren wij
in het leerlingvolgsysteem.
Voor de kleuters werken we met KIJK. Aan de hand
van vastgestelde ontwikkelingslijnen volgen wij de
ontwikkeling van onze jongste leerlingen. De KIJK
wordt tijdens de oudergesprekken besproken.
Ook wat betreft de sociaal-emotionele ontwikkeling
houden we een leerlingvolgsysteem bij zodat niets aan
het toeval overgelaten wordt. In de schoolgids staat
uitgebreide informatie over onze leerlingvolgsystemen.

LEERLINGENRAAD
Op de Windhoek nemen wij onze leerlingen serieus. We
vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich kunnen
ontwikkelen op allerlei gebieden. De mening van onze
leerlingen doet er toe.
Vanaf dit schooljaar gaan we starten met een
leerlingenraad. Vier leerlingen uit groep 5 tot groep 8
gaan vier keer per jaar met meneer Marc in gesprek
over allerlei actuele onderwerpen. De leerlingen in de
leerlingenraad hebben de taak om deze onderwerpen
daarna in hun klas bespreekbaar te maken. De
ingebrachte ideeën van onze leerlingen willen we indien
mogelijk uit gaan voeren.

LOGOPEDIE
De leerkrachten voeren de eerste screening uit bij
de kinderen van groep 1-2. Aan de hand van deze
screening zal de logopediste op school komen en alleen
die kinderen observeren, die opvallen op het gebied
van spraak, taal, stem en mondgewoonten.
Mocht het nodig zijn bij uw kind een observatie uit
te voeren, dan wordt u van te voren op de hoogte
gesteld. Heeft u hiertegen bezwaar, dan kunt u dat op
school aangeven. De uitslag van de observatie van de
logopediste krijgt u thuisgestuurd

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Elke school is verplicht een medezeggenschapsraad
te hebben. De MR bestaat uit vier leden: twee
personeelsleden en twee ouders, die steeds voor
een periode van drie jaar worden gekozen.
De MR is de “critical friend’ van de schooldirectie
en heeft op een aantal zaken advies- of
instemmingsrecht. Dit staat beschreven in
het
medezeggenschapsreglement,
waarin
o.a. het initiatiefrecht, het adviesrecht en het
instemmingsrecht van de raad is opgenomen.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar, tenzij
over individuele personen wordt gesproken of de
aard van een te behandelen zaak naar het oordeel
van een derde van de leden zich tegen is.
De MR bestaat uit de volgende personen:
Team: Karin van Engelen, Wilma den Hartog
		
en Betty van Beers
Ouders: Lambert de Haas, Mirjam Toet en Marek Vis

MEDISCH ONDERZOEK
De zorg voor de gezondheid van de jeugd wordt door
de GGD uitgevoerd door de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Op de afdeling JGZ
werken
jeugdartsen,
jeugdverpleegkundigen,
doktersassistenten, logopedisten, voorlichtingsdeskundigen en gedragsdeskundigen. Aan elke
school is een JGZ-team verbonden. De leerlingen
met ongeveer de leeftijd van 5 en/of 6 jaar zullen
door de jeugdarts en de leerlingen van groep 7
zullen door de jeugdverpleegkundige onderzocht
worden. Dit onderzoek gebeurt op school. U
wordt daarover ingelicht. Ter voorbereiding
op deze onderzoeken ontvangt u van de GGD

informatiemateriaal. Er wordt verwacht dat een ouder
bij het onderzoek aanwezig is.
Ook als u als ouder bezorgd bent over de gezondheid
of de ontwikkeling van uw kind, dan kunt u altijd
een extra onderzoek of gesprek aanvragen. U kunt
hiervoor rechtstreeks telefonisch contact opnemen
met de jeugdverpleegkundige Eline Scholten.
Zij is bereikbaar onder telefoonnummer :
06 - 513 18 539
en via e-mailadres e.scholten@ggdwestbrabant.nl
Hieraan zijn geen kosten verbonden.
GGD Stadsgewest Breda
Schorsmolenstraat 6 • 4811 VP Breda
076 – 528 20 00

MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN
Wij vinden het ontzettend belangrijk om onze leerlingen
kennis te laten maken met de wereld om ons heen.
Iedereen doet er toe!
Regelmatig gaan onze leerlingen op bezoek bij oudere
mensen van het Antonius Abt. NL-doet organiseren we
samen met Sovak. Wij vinden het zeer waardevol dat
cliënten van Sovak en onze leerlingen kennismaken
met hun elkaar wereld. Sovak is ook altijd aanwezig
zijn onze jaarlijkse Buitenspeeldag.

METHODES
Iedere school maakt gebruik van lesmethodes als
basis voor een vakgebied. Wij hebben gekozen
voor totaalonderwijs, waarbij de leerstof binnen
een natuurlijke context aangeboden wordt. Hierbij
hanteren wij de methode Alles-in-1 gecombineerd met
Alles-Apart. Deze methode hanteren we in groep 4
t/m 8 en is kerndoel dekkend voor alle vakken behalve
rekenen, gym en het schrijfonderwijs. Naast taalen leesonderwijs bevat deze methode o.a. Engels,
techniek, wereldoriëntatie en de expressievakken.
Naast deze methode gebruiken we de rekenmethode
Alles Telt. Voor technisch lezen gebruiken we voor
groep 3 Veilig leren lezen – KIM versie en vanaf groep
4 Estafette. In groep 1 en 2 gebruiken we de methode
Kleuterplein. Alle methodes zijn in de afgelopen jaren
vernieuwd

MINDFULNESS
In samenwerking met Kindercoaching Thuis en
Praktijk Essentia worden onze leerkrachten begeleid
om mindfulness-elementen toe te passen op sommige
momenten in de les. Door mindfulness-elementen
te integreren in onze lessen worden leerlingen
zich bewuster van hun handelen. Dit vergroot de
concentratie en betrokkenheid.

NIEUWSBRIEF
Door middel van nieuwsbrieven informeren wij
regelmatig ouders over schoolse zaken. Het gaat
om mededelingen over uitstapjes, maar ook over
ontwikkelingen op school. We vinden het belangrijk dat
u goed geïnformeerd wordt over alles wat er op school
speelt. Hoort u iets waarvan u graag meer wilt weten,
geef dat dan aan de leerkracht en/of de directeur. De
nieuwsbrief wordt per e-mail verspreid.

OBO WEST-BRABANT
De Windhoek maakt deel uit van Stichting Openbaar
Basisonderwijs
West-Brabant
(OBO).
Stichting
OBO vormt het bovenschools management van alle
zestien openbare basisscholen tussen het Haringvliet
en de Belgische grens. Zij bestuurt haar scholen op
hoofdlijnen. Daarmee creëren ze de kaders waarbinnen
scholen goed onderwijs kunnen geven, zoals
financiële stabiliteit en een efficiënt personeelsbeleid.
Meer informatie over de Stichting OBO: www.obo-wbr.nl.
De bestuurder/directeur van Stichting OBO is dhr. Ad
Goossens. Hij is bereikbaar via het e-mailadres
agoossens@obo-wbr.nl.

OCHTENDVERSNAPERING
GROEP 1-2:
Rond tien uur ‘s morgens mogen de kinderen eten en/of
drinken. Geef het drinken mee in een goed afsluitende
beker of geef een pakje mee. Beiden voorzien van
naam. Indien u uw kind(eren) fruit meegeeft, maakt u
het dan zo goed mogelijk thuis klaar. Geef niet teveel
mee en schrijf op elke versnapering de naam van uw
kind.
GROEP 4 T/M 8
De kinderen van deze groepen mogen in de pauze een
door henzelf meegebrachte consumptie nuttigen.

OUDERGESPREKKEN
Drie keer per jaar gaan wij met alle ouders in gesprek om
de ontwikkeling van hun kind(eren) te bespreken. Aan
het begin van het schooljaar (25 en 28 september 2017)
willen wij door middel van een kennismakingsgesprek
tussen ouders en leerkracht verwachtingen naar elkaar
uitspreken over het nieuwe schooljaar.
In februari (15 en 16 februari 2018) en juni (25 en 26
juni 2018) bespreken we de leerresultaten en monitoren
we de uitgesproken verwachtingen.

OUDERBIJDRAGE
De vrijwillige ouderbijdrage is € 17,50 per kind. Voor
kinderen die na 1 januari op school komen, wordt
50% van het gestelde bedrag betaald. (€ 8,75).
De ouderbijdrage wordt besteed aan activiteiten
ten behoeve van de leerlingen, zoals het
sinterklaasfeest, de kerstviering, het carnavalsfeest
en de Buitenspeeldag. In het jaarverslag van de
ouderraad treft u een overzicht van de activiteiten
aan en in de staat van baten en lasten en de
begroting vindt u een specificatie van de inkomsten
en uitgaven. Dit jaarverslag is op te vragen bij de
ouderraad.
De ouderbijdrage wordt overgemaakt op rekening
NL41KNAB0207673160 t.n.v. ouderraad windhoek.
Vermeld daarbij de naam van uw kind(eren)
daarbij. Meer betalen mag uiteraard ook, want
elke extra euro kan de ouderraad goed gebruiken.

OUDERPARTICIPATIE
Bij veel evenementen en ook bij sommige
leervakken is ouderparticipatie een onmisbaar
gegeven. Via een nieuwsbrief zal regelmatig aan
ouders gevraagd worden te helpen bij activiteiten.
Dit kan variëren van 1 of 2 keer per week helpen met
taal/rekenspellen, verkeerslessen, werkstukken of
handvaardigheid tot het 1 keer per jaar assisteren
bij de sportdag.

OUDERPORTAAL
Onze school beschikt over een ouderportaal via
“mijn school”. Door middel van dit ouderportaal
kunnen we onze ouders op een snelle en effectieve
manier informeren over lopende zaken op school.
Naast een agendafunctie, berichtenservice en een
fotoalbum worden de oudergesprekken gepland
via het ouderportaal. Wijzigingen in de NAW
gegevens kunnen ook worden doorgegeven. Het
ouderportaal is ook te koppelen via de app van
“mijn school”. Deze app is te downloaden in de
Appstore en Google Playstore.

OUDERRAAD
Stichting ouderraad is een groep enthousiaste
ouders die zich vooral bezighoudt met de organisatie
van festiviteiten op en rond school. De ouderraad
werkt projectmatig. Elke activiteit is een werkgroep
samengesteld met leden van de ouderraad en
leerkrachten. De voltallige ouderraad vergadert
ongeveer acht keer per jaar. Een belangrijke taak
van de ouderraad is het (mede)organiseren en
financieel ondersteunen van de vele activiteiten op

school. Door uw vrijwillige ouderbijdrage kunnen deze
activiteiten zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest,
de Kerstinloop, de Paasbrunch en de Buitenspeeldag
worden gerealiseerd.
De ouderraad is ook altijd op zoek naar ouders die mee
willen helpen tijdens een activiteit. Schroom niet om
u hiervoor op te geven, zowel uw kind als wij zijn hier
erg blij mee.
De richtlijnen van de ouderraad liggen vast in een
documentatiemap, uitgegeven door de Vereniging van
Openbaar Onderwijs (VOO).
Meer informatie over de ouderraad en het jaarverslag
vindt u op www.obsdewindhoek.nl.

OVERBLIJVEN

(TUSSENSCHOOLSE OPVANG)

Voor het overblijven is ESKADEE onze samenwerkingspartner. Het overblijven gebeurt in de
ruimte van de school en wordt door het overblijfteam
begeleid. De kinderen nemen zelf hun eigen lunch
in een broodtrommel en drinkbeker (graag voorzien
van naam) mee. De melk of thee verzorgt het
overblijfteam. Na het eten kunnen ze spelen, buiten
of binnen. Dit alles gebeurt onder begeleiding.
Uw kind kan op maandag, dinsdag en donderdag
overblijven. Voor vrijdag geldt dat er een
overblijfmogelijkheid is voor de kinderen die ’s
middag les hebben. In de schoolvakanties en op
studiedagen kunnen kinderen niet overblijven.
Angela Polak is het aanspreekpunt.
Het overblijfteam bestaat uit een beroepskracht en
een aantal overblijfkrachten op vrijwillige basis. Het
e-mailadres van het overblijfteam:
tsowindhoek@hotmail.com
AANMELDEN EN ADMINISTRATIE
Overblijven kost € 3,05 per overblijfbeurt. Als u uw
kind regelmatig wilt laten overblijven, dient u hiervoor
een inschrijfformulier in te vullen. U kunt op het
aanmeldingsformulier de regelmatige overblijfdagen
aangeven. Deze worden dan geregistreerd op de
overblijflijsten. Mocht uw kind een opgegeven dag niet
gebruiken dan verzoeken wij u dit tijdig door te geven
aan de school. U hoeft dan niet te betalen. Als u uw kind
incidenteel laat overblijven kunt u dit doorgeven via
e-mail: tsowindhoek@hotmail.com.
Het overblijfteam controleert elke dag of alle
opgegeven kinderen ook daadwerkelijk aanwezig
zijn. Een informatiepakket met de formulieren kunt
u opvragen bij het aanspreekpunt van uw school of

bij Murlendienstverlening. Murlen houdt per gezin een
digitale overblijfkaart bij. Murlen houdt u maandelijks
via e-mail op de hoogte van het overblijftegoed.
Murlen dienstverlening
Telefoon: 076 – 593 56 84
e-mail:
murlen@murlendienstverlening.com
website: www.murlendienstverlening.com

SCHOEISEL
De leerlingen trekken regenlaarzen en skates bij
binnenkomst van de school uit. Zij hangen hun skates,
in een meegenomen tas, onder hun jas aan de kapstok.
Op school dragen zij dan schoenen of pantoffels, die zij
van thuis hebben meegenomen. Zet de naam van uw
kind aan de binnenkant.

OVERSTEKEN
De kinderen van groep 1 t/m 4 wachten om 12.00
uur (op woensdag om 12.15 uur) en 15.30 uur
achter het hek op de speelplaats. Daar wachten
zij op hun ouders/verzorgers. Kinderen die alleen
naar huis mogen, doen dat via de oversteekplaats/
zebrapad. We verzoeken u uw kind(eren) zo vaak
mogelijk lopend of met de fiets naar school te
brengen in plaats van met de auto. Auto’s mogen
niet langs de geel bestrate stoeprand aan de
Abtslaan worden geparkeerd. Stilstaan met de
auto mag ook niet. Dat geldt ook voor de bocht.

SCHOOLGIDS
In de schoolgids leest u welke doelen de school
nastreeft, hoe zij die denkt te verwezenlijken en
welke resultaten de school boekt. De schoolgids
staat ook op www.obsdewindhoek.nl.

IDS

IDS

OOLG

OOLG

SCH

SCH

SCHOOLGID

S
SC

HO

OL

GID

S

PASSEND ONDERWIJS

SCHOOLKAMP

Passend onderwijs is onderwijs op maat voor leerlingen
in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs.
Centraal staat de vraag op welke school een kind de
beste kansen heeft. Het onderwijsprogramma moet
voor ieder kind uitdagend zijn, aansluiten bij zijn of
haar mogelijkheden en hem of haar zo goed mogelijk
voorbereiden op de samenleving en de arbeidsmarkt.
Vanaf 2011 is een schoolbestuur verplicht om voor ieder
kind dat is aangemeld, passend onderwijs te leveren. Het
betekent niet dat het speciaal onderwijs wordt opgeheven.
Integendeel, juist in het (voortgezet) speciaal onderwijs
zetten leraren en onderwijsondersteunend personeel
in op een kwaliteitsverbetering. Onze school valt onder
samenwerkingsverband 30.03 OOK (Optimale Onderwijs
Kans). Meer informatie vind u op www.rsvbreda.nl.

De leerlingen van de groepen 7 en 8 gaan aan het eind
van het schooljaar drie dagen op schoolkamp.
Dit schooljaar gaan de leerlingen 6, 7 en 8 juni 2018
op kamp

Meneer Marc, de directeur is namens OBO-lid van het
bestuur van OOK.
Het team heeft er voor gekozen om in eerste instantie
ieder kind een plaats te bieden op onze school. Wat we
elk kind kunnen bieden als basisondersteuning staat
beschreven in op SOP (School OndersteuningsProfiel).
Het SOP is opvraagbaar bij de directie.

SCHOOLREISJE
De leerlingen gaan elk schooljaar op schoolreis.
Hiervoor wordt aan de ouders een bijdrage gevraagd.
U ontvangt daarover bericht. Dit schooljaar vindt het
schoolreisje plaats op dinsdag 19 juni.

DE WINDHOEK

SCHOOLTIJDEN
GROEP 1 T/M 4
maandag, dinsdag en donderdag
08.30 – 12.00 uur en 13.30 – 15.30 uur
woensdag
08.30 – 12.15 uur
vrijdag
08.30 – 12.00 uur
GROEP 5 T/M 8:
maandag, dinsdag en donderdag
08.30 – 12.00 uur en 13.30 – 15.30 uur
woensdag
08.30 – 12.15 uur
vrijdag
08.30 – 12.00 uur en 13.30 – 15.30 uur
De deuren van de school gaan om 08.20 uur,
respectievelijk om 13.20 uur open.

SCHOOLPLAN
Elke school is verplicht een schoolplan te hebben. In dit
plan staat beschreven wat we de komende periode gaan
ondernemen. De komende jaren gaan we ons bezighouden
met sterk leesonderwijs, woordenschatontwikkeling en
begrijpend lezen, implementeren een sociaal-emotionele
methode in combinatie met mindfulness.
Daarnaast gaan we aan de slag met IKC-ontwikkeling
(integraal kindcentrum), communicatie met ouders
(gesprekkencyclus en ouderportal) en kwaliteitszorg.
Dit plan, dat voor 4 jaar wordt vastgesteld, geeft aan
wat de uitgangspunten en doelstellingen van de school
zijn, in welke richting de school zich wil ontwikkelen
op onderwijskundig en pedagogisch gebied en welke
maatregelen er zijn en worden genomen om de kwaliteit
op beide gebieden te meten, te handhaven en waar
nodig te verbeteren. Het huidige schoolplan is van 2015
en loopt door tot 2019.
Samen met de schoolgids geeft het schoolplan een duidelijk
beeld van het onderwijs op onze school. Het schoolplan
is op school aanwezig en ligt voor iedereen ter inzage. U
kunt daarvoor een afspraak maken met de directeur. De
school legt twee keer per jaar verantwoording af over
de vorderingen van het schoolplan door middel van een
zogenaamde managementrapportage. Deze rapportage
wordt ook altijd besproken in de medezeggenschapsraad.

SOCIALE MEDIA
De Windhoek is zeer actief op het gebied van sociale
media. Drie goede redenen om ons op Facebook
en/of Twitter te volgen:

• direct op de hoogte van alle laatste nieuwtjes;
• meer betrokken bij de dagelijkse
bezigheden van uw kind(eren) op school;
• onder de aandacht brengen van
de school bij familie en vrienden.
Facebook:
Twitter:

www.facebook.com/OBSDeWindhoek
https://twitter.com/OBSDeWindhoek

Regelmatig worden op Facebook en Twitter berichtjes
en foto’s geplaatst. Die geven een inkijkje in het reilen
en zeilen op onze school. Door ons te volgen op Twitter
en op Facebook onze pagina te ’liken’ ziet u onze
berichten direct.
Kent u mensen voor wie het ook interessant zou
zijn (familieleden bijvoorbeeld) om ons op Facebook
te ‘liken’, dan kunt u hem/haar via Facebook een
uitnodiging sturen.
Hebt u geen Facebook- en/of Twitter-account?
Geeft niet, ook zonder account kunt u de nieuwtjes
lezen en foto’s bekijken. Als u niet wilt dat foto’s van uw
kinder(en) op Facebook en Twitter worden geplaatst,
verzoeken wij u vriendelijk om dit schriftelijk door te
geven aan ons.
Alle groepen hebben de beschikking over een
Klasbordaccount. Klasbord is een app die geschikt
is voor tablet of mobile telefoon. Hierin kunnen de
leerkrachten op in een afgeschermde omgeving foto’s
en informatie plaatsen.

SPREEKBEURT
De leerlingen uit de groepen 4 t/m 8 verzorgen
elk jaar een spreekbeurt. Voor de leerlingen uit de
groepen 1 t/m 3 is dit een keuze. In de praktijk
doen alle kinderen dat graag. Zo doen ze al op jonge
leeftijd positieve ervaringen op met de vaardigheid
presenteren. Dit heeft een positief effect op het
zelfvertrouwen. Wij vinden het belangrijk dat onze
leerlingen zich goed kunnen presenteren, daarom
besteden wij er veel aandacht aan.

STAGIAIRES
Onze school fungeert als stageschool voor de Hogeschool Avans, sector Peda¬gogisch Onderwijs
(pabo). Dit is de lerarenopleiding voor het basisonderwijs in Breda. Soms komen Pabo-stagiaires uit
andere steden onze school bezoeken. Daarnaast
kunt u bij ons ook stagiaires tegenkomen van de
opleiding voor onderwijsassistenten. Juf Nicole is
stagecoach op onze school

TOETSEN

VERZEKERING

We gebruiken twee soorten toetsen: methodeafhankelijke toetsen en methode-onafhankelijke
toetsen. Methode-afhankelijke toetsen zijn de toetsen
die horen bij de methodes die we gebruiken. Over het
algemeen toetsen deze de leerstof die in de afgelopen
weken is behandeld.

De school sluit een collectieve ongevallenverzekering
af voor alle leerlingen voor het hele schooljaar, dus
inclusief alle uitstapjes, de excursies, het schoolreisje
en het kamp. Deze kosten komen voor rekening van
de school en de ouderraad.

Methode-onafhankelijke toetsen (de zogenaamde
Cito-toetsen) zijn landelijke toetsen die de kennis
meten over een langere periode. Deze methodeonafhankelijke toetsen worden vanaf groep 2
afgenomen. Door de resultaten van deze toetsen elk
jaar met elkaar te vergelijken

TRAKTEREN
Bij verjaardagen mag worden getrakteerd. Het liefst geen
snoep, maar bijvoorbeeld fruit, krenten, bladerdeeghapjes.
Het is de gewoonte dat ieder jarig kind de klassen rondgaat
om de felicitaties van het team in ontvangst te nemen. De
jarige mag een kleine traktatie aan de leerkrachten en
stagiaires uitdelen. Dit is niet verplicht.

VERKEERSEXAMEN
De kinderen van groep 7 en 8 nemen om het jaar deel
aan de theoretische verkeersproef die samengesteld is
door de Vereniging Veilig Verkeer Nederland.
Daarnaast wordt hun praktijkgedrag in het verkeer
getoetst tijdens de praktische verkeersproef. Wanneer
de leerlingen voldoen aan de gestelde normen,
ontvangen ze het verkeersdiploma en een button.
Onze leerlingen nemen om de twee jaar deel aan het
praktisch en theoretisch verkeersexamen.

VERSCHONING
Wanneer een kind start op school verwachten wij dat
het kind zindelijk is. Het gebeurt weleens dat een kind
in de broek plast, in de modder valt of iets dergelijks.
Geen nood, wij hebben op school verschoning. Heeft
uw kind gebruikgemaakt van de kleren van school, geef
ze dan daarna zo spoedig mogelijk schoongewassen
mee naar school.

VERTROUWENSCONTACTPERSOON
Onze vertrouwenscontactpersoon, Sandra van Sint
Annaland, zorgt voor de eerste opvang en begeleiding
van leerlingen. Afhankelijk van de klacht volgen er
verdere stappen. Raadpleeg de schoolgids voor meer
informatie.
Sandra is op maandag op school.
Zij is altijd bereikbaar via haar e-mailadres:
s.vansintannaland@obsdewindhoek.nl.

VISIE
Ons onderwijs biedt kinderen en volwassenen
gelegenheid handelend, zelfstandig, ontdekkend en
initiatiefrijk om te gaan met ontwikkelingsmaterialen,
leerervaringen,
(interactieve)
leermiddelen
en
informatiebronnen.
Bij deze omgang staan vijf zaken centraal:
• Betrokken
• Genietend
• Ondernemend
• Verantwoordelijk
• Duidelijkheid

VOORTGEZET ONDERWIJS
Als uw kind in groep 8 zit, gaat u samen met uw kind
op zoek naar een geschikte vorm van voortgezet
onderwijs. Er zal overleg met de leerkracht van
groep 8 aan vooraf gaan. Ook worden in de maanden
januari en februari door de meeste scholen van het
voortgezet onderwijs in Breda informatieavonden of
‘open dagen’ georganiseerd. Naast de leerlingen uit
groep 8 adviseren wij ook altijd aan de (ouders van)
groep 7 leerlingen om ook alvast een kijkje te gaan
nemen op deze open dagen.

WEBSITE
Op onze website www.obsdewindhoek.nl vindt
u alle informatie over onze school. Regelmatig
worden foto’s en nieuwsberichten geplaatst. Als u
niet wilt dat foto’s van uw kind(eren) op de website
worden geplaatst, verzoeken wij u vriendelijk om dit
schriftelijk door te geven aan ons.

WEEKVIERING
Regelmatig houden we op donderdagmiddag een
weekviering. Hieraan doen alle groepen mee. Bij
toerbeurt verzorgen de groepen of het schoolteam dit
laatste halfuurtje met bijvoorbeeld zang, dans of toneel.
Iedereen is van harte welkom deze weekvieringen van
15.00 uur tot 15.30 uur bij te wonen.
We verzoeken de toehoorders stil te zijn, anders
wordt het optreden overstemd door bijgeluiden.
Wilt u na afloop buiten uw kind opwachten zodat
met name de kinderen van groep 1-2 en groep 3-4
rustiger naar de klas kunnen gaan.

WENSJES

ZITTEN BLIJVEN OF OVERGAAN

Bij verjaardagen van ouders en/of grootouders
mogen de kinderen uit groep 1-2 een wensje
kleuren. Meld deze verjaardagen ruim van te voren
(minstens drie dagen). Uw kind kan dan rustig aan
het wensje werken.

Het onderwijs op De Windhoek is erop gericht
dat de leerlingen binnen een tijdvak van acht
aaneensluitende jaren de school kunnen doorlopen.

WERKSTUKKEN
In de methode Alles-in-1 is het maken van een
werkstuk onderdeel van de lesstof. De leerlingen
leren in de loop der jaren zelfstandig, met z’n
tweeën en in een groepje de werkstukken te
maken.

ZELFSTANDIGHEID VAN
DE JONGE KINDEREN
Aan de bevordering van de zelfstandigheid van de
kleuter wordt thuis en op school dagelijks gewerkt.
Denk bijvoorbeeld aan de toiletgang, het aan-en
uitkleden, handen wassen. Voor leerkrachten is
het prettig als kinderen zichzelf redelijk kunnen
aan- en uitkleden (op moeilijke sluitingen na) en
ook zelf naar het toilet kunnen (zelf hun billen
kunnen vegen).

ZIEKTE EN VERZUIM
Wanneer uw kind niet naar school kan komen,
dient u dit telefonisch via het telefoonnummer
van de school 076-5938218 door te geven met
duidelijke vermelding van de naam en de groep
van uw kind. Als uw kind niet is afgemeld, bellen
wij u rond 8.45 uur op.

Wij streven naar een ononderbroken ontwikkelingsproces dat wordt afgestemd op de voortgang in
de ontwikkeling van de leerlingen. In de praktijk
betekent dit dat er meer aandacht gegeven zal
worden aan het individuele kind: de zogenaamde
zorgverbreding.
Toch willen wij de mogelijkheid van zittenblijven
open houden. Dit voor leerlingen waarvan ouders,
leerkracht en eventuele hulpverleners van mening
zijn dat een jaar overdoen het beste is voor het
betreffende kind.

ZORGTEAM
Sommige leerlingen hebben extra hulp nodig. Om
de juiste hulp te bieden kan het nodig zijn om de
problematiek te bespreken in een uitgebreidere
setting. Dat kan in een zorgteam gebeuren. In het
zorgteam hebben zitting:
• Internbegeleider
• directeur
• orthopedagoog van de Stichting OBO
• collegiale consultant van SBO De Wissel
• leerkracht van de betreffende leerling
Op uitnodiging kunnen externe hulpverleners
deelnemen aan de vergaderingen, bijvoorbeeld
de schoolmaatschappelijk werker of de jeugdverpleegkundige. Het zorgteam komt vier keer per
schooljaar bij elkaar.

