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Waarom een schoolgids?

Waarom een schoolgids?

In deze schoolgids vindt u een algemene beschrijving van
openbare basisschool ‘t Smelleken in Valkenswaard. Wij
willen u met deze gids een zo goed mogelijk beeld geven
van de school, wie we zijn, met welke ambitie we op een
bepaalde manier werken, welke activiteiten er plaatsvinden,
enzovoorts. Deze gids is met zorg samengesteld en
probeert u een zo goed en breed mogelijk beeld te geven
van onze school. De schoolgids is één van de middelen om
een goed contact met ouders verder op te bouwen en te
onderhouden.
Niet alles staat er in. Meer informatie over de school vindt
u op onze website. Nieuwe ouders nodigen wij graag uit
voor een gesprek en een rondleiding. Dit het liefst tijdens
schooltijd, zodat u kennis kunt maken met de dagelijkse
praktijk.
Onze gids staat op het internet. De website is
www.obstsmelleken.nl. Ook de bijlagen en de literatuurlijst
kunt u op deze site terugvinden. Op deze site vindt
u steeds de meest actuele informatie. Het team, de
oudervereniging en de medezeggenschapsraad van ’t
Smelleken hopen dat u de schoolgids met belangstelling en
plezier zult lezen.
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Wij horen het graag.
Teamleden OBS ‘t Smelleken
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In deze schoolgids spreken we steeds over ouders. Met ouders
bedoelen we alle volwassenen die thuis de zorg voor onze
leerlingen hebben.
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Brede openbare school

Openbare basisschool ‘t Smelleken maakt deel uit van Stichting De Kempen, organisatie voor openbaar en algemeen
toegankelijk onderwijs (kortweg RBOB De Kempen).
De school is opgericht in 1927 en in 1976 kreeg onze
school de naam: OBS ’t Smelleken, de toen nog enige
Openbare Basisschool in Valkenswaard. De naam ‘t Smelleken is ontleend aan een vogel, de kleinste soort valk (Falco
Columbarius), die verwijst naar de naam Valkenswaard.
In 1984 verhuist OBS ‘t Smelleken naar de locatie aan de
Haagstraat. In 2003 wordt de ‘nieuwbouw’ geopend aan de
Emmalaan 5, in een wijk ten zuiden van het centrum van
Valkenswaard. Tegenover de school ligt het Wilhelminapark.
Een park dat door de school regelmatig wordt gebruikt bij
diverse activiteiten.
De herkomst van leerlingen van OBS ’t Smelleken is wijk
overstijgend. De grootste aanloop is uit de wijk zelf. Maar
ook uit andere wijken, gemeenten en zelfs vanuit België
weten ouders en kinderen onze school te vinden.
Het schoolgebouw biedt ruimte aan 16 schoollokalen, een
speelzaal en diverse kantoorruimtes.
Naast de leslokalen, speelzaal en kantoorruimtes hebben
de aan RBOB verbonden Kinderopvang ikOOK!, Kids Talent
en de bibliotheek De Kempen zich als partners gevestigd
binnen het gebouw. Hiermee vormen wij een brede school.
Onze school werkt samen met ikOOK! Kinderopvang.
Binnen onze school biedt ikOOK! Kinderopvang een voorschoolse opvang (VSO) buitenschoolse opvang (BSO) en
een peuterprogramma (2-4 jr) aan.
Voorschoolse en Buitenschoolse opvang
Elke dag na de schooltijden zijn er activiteiten voor de
kinderen gebaseerd op de pijlers cultuur, natuur, sport en
techniek. Er is ook volop ruimte om vrij te spelen!
Tijdens schoolvakanties is ikOOK! geopend en is er een
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uitgebreid vakantieprogramma met een divers activiteitenaanbod. Meer informatie leest u op www.ik-ook.nu.
Peuterprogramma
ikOOK! Kinderopvang verzorgt 40 weken per jaar op
onze school een peuterprogramma voor kinderen van 2
tot 4 jaar. Het peuterprogramma is geopend op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag van 8:30 uur tot 11:45 uur.
Meer informatie over het peuterprogramma leest u op
www.ik-ook.nu.
Stichting Kids Talent Overblijven
Kids Talent organiseert de tussenschoolse opvang (TSO
is het “overblijven”). De laatste jaren is er meer aandacht
voor de wijze waarop tussenschoolse opvang, net als
alle andere vormen van opvang, is georganiseerd. Het
is immers van groot belang dat kinderen ook tijdens de
uren aan de randen van de schooltijden optimale zorg
ontvangen. Stichting Kids Talent is een professionele
kinderopvangorganisatie en sluit goed aan bij het
pedagogisch beleid van OBS ’t Smelleken. Kids Talent biedt
op alle dagen (m.u.v. woensdag) TSO aan.
Informatie over ikOOK!, Kids Talent en Bibliotheek De
Kempen vindt u op de website van de school
www.obstsmelleken.nl.
Voor het openbaar onderwijs en dus ook voor onze
school gelden onder het motto ‘Niet apart, maar samen’ de
volgende kenmerken
• Algemene toegankelijkheid voor iedere leerling ongeacht
godsdienst, levensbeschouwing of sociale herkomst;
• Eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging;
• Aandacht en respect voor onze multiculturele
samenleving;
• Het non-discriminatie beginsel.
7

Gedragscode
Er zijn binnen onze school een aantal belangrijke afspraken
die iedereen kan onthouden:
• Iedereen is welkom op onze school en wij gaan
respectvol met elkaar om.
• Wij luisteren goed naar elkaar en zijn duidelijk in wat we
willen.
• We zijn netjes op onze eigen spullen, op de spullen van
een ander en op de spullen van de school.
• We lossen problemen samen op.
Deze code geldt voor iedereen, groot en klein!
2.1 De visie
Wij zijn een openbare, breed toegankelijke basisschool.
Het gedachtegoed van het Openbaar Onderwijs is
gebaseerd op de diversiteit van onze samenleving. Zo heeft
ons onderwijs ook aandacht voor de verscheidenheid in
levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals
die leven in de Nederlandse samenleving. Dit is terug te
zien in:
• De school is open en toegankelijk voor alle leerlingen,
ongeacht hun godsdienstige of levensbeschouwelijke
achtergrond, maatschappelijke en/of culturele achtergrond.
• De school geeft in het onderwijs aandacht aan alle
levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in de
Nederlandse samenleving, waarbij recht gedaan wordt
aan de verscheidenheid van die waarden.
• De school respecteert ieders godsdienst of levensbeschouwing, wat ook betekent dat het personeel zonder
op dit punt onderscheid te maken benoembaar is.
• Binnen onze school gaat het niet alleen om kennisover8

dracht, maar ook en vooral om het krijgen van inzicht in,
tolerantie en respect voor anderen.
Uitgangspunten
Vanuit het Ministerie van Onderwijs zijn vakgebieden en
vakinhouden wettelijk vastgelegd. Deze hangen samen met
de pedagogische visie van waaruit wordt gewerkt. Juist door
de inrichting van de pedagogische visie vormt elke school
zijn identiteit. Wij zijn van mening dat het welbevinden van
kinderen voorop staat als het gaat om optimale ontwikkeling van diverse vaardigheden. Kinderen moeten zich veilig
voelen op school. Pas dan is een optimale (intellectuele)
ontwikkeling mogelijk.
Om te weten hoe de leerlingen zich op school voelen,
moet er een open relatie zijn tussen de school (leerkracht)
en de ouders (verzorgers). Ouders moeten makkelijk in
contact kunnen treden met de leerkracht en de schoolleiding. Samen werken ze aan dezelfde doelstelling: het kind zo
goed mogelijk begeleiden bij zijn totale ontwikkeling, zowel
in intellectueel als sociaal-emotioneel opzicht, maar ook in
zijn creatieve, lichamelijke en muzikale ontwikkeling. Dit alles
binnen de mogelijkheden van een reguliere basisschool.
Kinderen moeten leren omgaan met bepaalde vrijheden,
maar ook met regels en normen. Respect hebben voor
anderen, goede omgangsmanieren, behulpzaamheid en
verantwoordelijkheidsgevoel zijn waarden die leerkrachten
op ‘t Smelleken de leerlingen willen bijbrengen. Dit betekent
dat kinderen zich betrokken en verbonden moeten voelen
met hun naaste omgeving. Sociale verbondenheid versterkt
sociaal gedrag en vermindert risicofactoren. De methode
‘Leefstijl’ vormt de basis voor het aanleren van communicatieve vaardigheden, sociaal-emotionele vaardigheden en
gezondheidsvaardigheden.

‘t Smelleken hanteert de onderstaande uitgangspunten:
• Een goede samenwerking tussen bestuur, schoolleiding,
leerkrachten, ouders en kinderen, vormt de basis voor
een goed schoolklimaat:
Een goede school maken we met z’n allen!
• De samenwerking met, en op, ’t Smelleken staat in
het teken van respect hebben voor elkaar en rekening
houden met elkaar.
• Het leren wordt beschouwd als een vanzelfsprekende en
plezierige activiteit met als doel het steeds zelfstandiger
worden. Het samen leren en voor elkaar zorgen vinden
wij op ’t Smelleken erg belangrijk.
• ‘t Smelleken probeert actief om onderwijsachterstanden
als gevolg van sociale, economische en culturele
omstandigheden op te heffen en/of te verminderen.
• Vanuit geborgenheid, veiligheid en vertrouwen worden
vaardigheden aangeleerd op sociaal, emotioneel,
motorisch, cognitief en creatief gebied.
• Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met zorgvuldig
uitgezochte leermethoden en/of leermiddelen die
rekening houden met de verschillen tussen leerlingen
en die ook zelfstandig en samenwerkend leren mogelijk
maken.
• Met behulp van het leerlingvolgsysteem worden de
ontwikkelingen van de individuele leerling nauwlettend
gevolgd om zo zoveel mogelijk zorg op maat te leveren
• ’t Smelleken heeft regelmatig contact met andere
basisscholen, scholen voor speciaal onderwijs en het
voortgezet onderwijs om zo de overgang naar andere
scholen of schooltypen makkelijker te maken.
• Als school vinden we de betrokkenheid van ouders bij
het onderwijs erg belangrijk. Er is een nauwe samenwerking tussen het team en verschillende oudergeledingen.
• Goede voor- en naschoolse opvang en
overblijfvoorzieningen.
99
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De kwaliteit van ons onderwijs

De basisschool moet een goede basis bieden voor een
leven lang leren. Maar wat is ‘goed’? Kenmerkend voor
’t Smelleken is dat wij eigentijds onderwijs willen geven.
We zien het leren van basisvaardigheden op verschillende
manieren, passend bij verschillen tussen kinderen, als de
kerntaak van de school.

De bevlogen school
Wij zijn bevlogen als het gaat om het creëren van een
open, veilige, sfeervolle, inspirerende en constante
leeromgeving waar ieder kind van welk niveau dan ook
gestimuleerd wordt om zo zijn of haar individuele talenten
volledig ononderbroken te ontwikkelen. Wij stralen onze
grondhouding uit: wederzijds respect in de breedste zin van
het woord.
Wij zoeken naar een hoge mate van betrokkenheid
van zowel leerlingen, ouders als ook leerkrachten om
gezamenlijk de ontwikkeling zo optimaal mogelijk te laten
verlopen. Dit betekent invulling geven aan transparant
handelen en duidelijke communicatie als het gaat om
inhoudelijke processen evenals in onderlinge contacten.

muziek en expressieve ontwikkeling. Wij gebruiken de
lesmethode Engels ‘Groove me’ vanaf groep 1 t/m groep 8.
Onderwijs vanaf groep 3 t/m 8:
Vanaf groep 3 begint de invloed van leerboeken steeds
groter te worden. Uiteindelijk willen we de kinderen
een goede cognitieve basis voor een leven lang leren
meegeven. Een voorwaarde daarbij is dat kinderen zichzelf
kunnen en mogen zijn. Een kind moet naar vermogen
kunnen presteren. Het is de bedoeling de kinderen op
een passende school van voortgezet onderwijs voor te
bereiden.
Naast vakken als taal, rekenen en lezen besteden we
ook ruim aandacht aan zaakvakken als aardrijkskunde,
geschiedenis, verkeer en biologie. Ook komen de creatieve
vakken als tekenen, muziek en handvaardigheid voldoende
aan bod. Uiteraard is er ook aandacht voor de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen.

Onderwijs in de groepen 1 en 2
Kleuters leren in de praktijk, tijdens hun spel. We zorgen
ervoor dat er een rijk en gevarieerd aanbod van activiteiten
is. Tijdens de dagelijkse werklessen nemen deze een
belangrijke plaats in.
Door het gericht aanbieden van een gevarieerd aanbod
werken wij aan de ontwikkeling van de kinderen.
Het aanbod voor de kleuters is gericht op de sociaalemotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling,
werkgedrag, spraak en taalontwikkeling, rekenontwikkeling,
10
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Door het zelfstandig werken te stimuleren, vergroten we
het zelfvertrouwen en inzicht van de leerlingen in hun eigen
kunnen en kan de leerkracht daar helpen waar het echt
nodig is. In de groepen werken alle kinderen aan een weektaak. Dit is een middel om het zelfstandig werken van ieder
kind verder te ontwikkelen. Ook geeft het de leerkracht de
mogelijkheid om tijdens het zelfstandig werken van de
groep met een kind of een groepje kinderen apart te werken.
‘t Smelleken hanteert de volgende cyclus van meten en
verbeteren om de kwaliteit van het onderwijsleerproces te
borgen:
• Om het leerrendement te kunnen vaststellen, wordt
er gebruik gemaakt van CITO toetsen. CITO betekent
Centraal (landelijk) Instituut voor Toets Ontwikkeling.
Deze gegevens worden vastgelegd in het
leerlingvolgsysteem (LOVS), zodat leraren en ouders de
ontwikkeling van de leerling goed kunnen volgen.
Het CITO-leerlingvolgsysteem wordt landelijk gebruikt.
• Daardoor is het ook mogelijk de vorderingen landelijk
te vergelijken met onze schoolstandaarden. Op basis
van een eigen analyse hebben de scholen van RBOB De
Kempen een eigen schoolstandaard geformuleerd. De
schoolstandaard van ‘t Smelleken ligt (ruim) boven het
landelijke gemiddelde en gebruiken we als streefdoel.
• Verder maken we gebruik van methodegebonden
toetsen en observaties die de leerkracht dagelijks
doet. Alle informatie die we op deze manier verkrijgen,
spreken we door met de ondersteuningscoördinatoren
binnen de school. Zo kunnen we op schoolniveau een
goede zorgstructuur waarborgen en krijgen we een
goed totaalbeeld van de ontwikkeling van de kinderen. In
hoofdstuk 4 wordt verder ingegaan op de speciale zorg
en de interne begeleiding.
12

• De resultaten van de leerkrachtobservaties worden
jaarlijks geanalyseerd en vertaald in conclusies en
verbeteracties op schoolniveau. Deze conclusies en
verbeteracties worden samen met de resultaten van
de andere periodieke metingen (zoals de eind- en
tussentoetsen van CITO) opgenomen in de trendanalyse,
de halfjaarlijkse management rapportage en het jaarplan.
Dit jaarlijks opgestelde plan is een onderdeel van het
schoolplan. In het jaarplan staan onze ontwikkelpunten
en doelstellingen op het gebied van onderwijs, personeel,
financiën en scholing voor het huidige schooljaar
beschreven. Ieder jaar evalueren wij dit plan en de
uitkomsten vormen de basis voor het nieuwe jaarplan.
• Op grond van de verbeterdoelen- en activiteiten
formuleert elke leerkracht in het PrOP (Professioneel
OntwikkelPlan) ook zijn/haar eigen ontwikkeldoelen.
Met behulp van de kijkwijzers en/of School Video
Interactie Begeleiding (SVIB) wordt met regelmaat bij
elke leerkracht en in lijn met de verbeterdoelen van
de school geobserveerd in welke mate sprake is van
professioneel didactisch handelen.

In het kader van het CITO-leerlingvolgsysteem maken we
gebruik van de volgende toetsen:
• KIJK! Registratie –
en observatiemethode 		
• AVI en DMT (nieuwste versie)
• Rekenen-Wiskunde 3.0
• Begrijpend lezen 3.0 		
• Spelling 3.0 			
• Studievaardigheden 		
• Entreetoets 			
• Eindtoets Basisonderwijs

groep 1 en 2
groep 3 t/m 8
groep 3 t/m 8
groep 3 t/m 8
groep 3 t/m 8
groep 5 t/m 8
groep 7 		
groep 8

Verder maken we gebruik van een landelijke onafhankelijke
vragenlijst over de werkhouding en de sociaal-emotionele
ontwikkeling.
• SCOL (Sociale Competentie
ObervatieLijst)			
• LeerlingSCOL 			
• KIJK! Observatie en registratie
• Leerlingtevredenheidspeiling

groep 3 t/m 8
groep 6 t/m 8
groep 1 en 2
groep 5 t/m 8
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De ontwikkeling van het onderwijs

4.1 Evaluatie schooljaar 2019-2020 en activiteiten ter
verbetering
Het schooljaar 2019-2020 heeft een andere wending
gekregen vanwege de richtlijnen voor het tegengaan
van het Corona virus. Dit betekent dat de beoogde
studiemomenten niet geheel volgens planning zijn verlopen.
Het geven van thuisonderwijs heeft echter wel andere
ontwikkelingen teweeggebracht waardoor er grote stappen
zijn gezet op het gebied van digitale middelen en ICTvaardigheden (o.a. het werken met ProwiseGo).
Als school willen we de kwaliteit van ons onderwijs blijven
verbeteren, daarom meten we tussentijds en aan het
einde van een schooljaar de leeropbrengsten. Hieruit blijkt
steeds dat de eindresultaten van ’t Smelleken boven het
landelijk gemiddelde liggen. Gezien onze leerlingenpopulatie
streven we ernaar dat de eindopbrengsten boven de
landelijke bovengrens blijven uitstijgen. Dat doen wij door
het werken met groepsplannen en door vooral uit te gaan
van de kwaliteiten van de kinderen. In de groepsplannen
zijn onderwijsbehoeften per vakgebied gebundeld in 3
groepen. Dit vormt de basis voor het onderwijsaanbod
door leerkrachten.
Het werken met de groepsplannen, de verdieping op
inhoud als ook de evaluatie zijn een vast onderdeel van
onze zorgstructuur o.l.v. de ondersteuningscoördinatoren.
We zien dat het werken met groepsplannen zich ontwikkelt,
waardoor we in staat zijn ons onderwijs nog beter af te
stemmen op de behoeften van onze leerlingen. Afgelopen
jaar zijn we gestart met paralleloverleggen: leerkrachten
met dezelfde jaargroep evalueren 2x per schooljaar de
ontwikkeling van hun groep. Hierdoor zijn we nog meer in
staat te leren van en met elkaar.
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We blijven werken aan de ontwikkeling van de
professionele cultuur:
De spreiding van kennis (en ontwikkelen van experts)
bij de verschillende vakdomeinen door middel van de
kennisteams heeft positieve effecten op de gezamenlijke
verantwoordelijkheid. Kennis wordt gemakkelijker gedeeld
en gevraagd. De ontwikkeling van de professionele
schoolcultuur blijft een continu proces. Het werken met
Sharepoint (digitale informatie uitwisseling en online
samenwerking binnen RBOB) levert hieraan een positieve
bijdrage.
Met de scholing van 2 leerkrachten op het gebied van
meer- en hoogbegaafdheid verwachten we in het komende
schooljaar het aanbod beter te kunnen afstemmen en het
onderwijs voor deze leerlingen nader te ontwikkelen.
De groepen 1 en 2 hebben het observatie- en
registratieprogramma KIJK! op alle onderdelen in gebruik
en de scholing heeft zich dit schooljaar gericht op het
beredeneerde onderwijsaanbod in deze groepen. Komend
schooljaar gebruiken we om dit beredeneerde aanbod in
de thema-voorbereiding te verwerken.
Bovenstaande initiatieven kregen steeds hun vervolg tijdens
studiedagen en plenaire overlegmomenten waarna we een
tijdspad uitzetten voor de toekomst.
Het kijkuurtje in de klassen is geïmplementeerd en is een
vast onderdeel geworden op onze schoolkalender. Op
initiatief van het partnerschapsteam hebben we inmiddels
een eerste themabijeenkomst georganiseerd ‘Voor ouders
door ouders’.
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Aandachtspunten voor het schooljaar 2020-2021:
• Het verder ontwikkelen van leerkrachtvaardigheden op
het gebied van pedagogisch en didactisch handelen is
continu in ontwikkeling. De studiedagen staan steeds in
het teken van professionalisering op allerlei gebied;
• In het schooljaar 2020-2021 zullen de studiemomenten
zich blijven richten op het onderwijsaanbod aan meeren hoogbegaafde leerlingen, het vakdomein rekenen,
het werken met de muziekmethode en het intensiever
gebruik van de muziekinstrumenten.
• Vanuit de kennisteams Rekenen, Technisch lezen en
Sociaal gedrag gebruiken we 2020-2021 voor de
orientatie op vervanging van methoden.
• Het werken met chromebooks wordt uitgebreid. De
chromebooks gaan ingezet worden voor de extra
instructie, het verwerken van de opdrachten, het
uitvoeren van samenwerkingsopdrachten en het aanbod
aan meer- en hoogbegaafde leerlingen;
• Scholing in het gebruik van Parnassys
(leerlingadministratie- en –volgsysteem);
• Verdieping in het werken met observatie en registratie
methode KIJK gekoppeld aan de themavoorbereiding.
• De zorgstructuur wordt geactualiseerd en vastgesteld in
het zorgplan;
• De samenwerking met ikOOK! wordt verder ontwikkeld
en geprofessionaliseerd. Een gezamenlijke en flexibele
inzet van de ruimten gaan we gebruiken om de
doorgaande lijn van het peuterprogramma naar groep 1
en 2 te professionaliseren.
4.2 Uitstroomgegevens van de leerlingen
Overgang naar het voortgezet onderwijs
Eind groep 7 krijgen de ouders en de leerlingen van
groep 7 een voorlopig advies te horen. In september
16

worden de ouders/verzorgers van de leerlingen van groep
7 en 8 uitgenodigd voor een informatieavond. Op deze
avond vertelt de leerkracht van groep 8 over de activiteiten
die de leerlingen mogen verwachten als voorbereiding op
het voortgezet onderwijs. Tevens wordt uitleg gegeven
over de mogelijkheden van het voortgezet onderwijs
en de uitgangspunten van de school bij het formuleren
van een uitstroomadvies. Zo worden niet alleen de
cognitieve resultaten meegenomen maar ook aspecten als
werkhouding, inzet, motivatie en werkverzorging.
Halverwege groep 8 ontvangen de leerlingen in een
gesprek met de leerkracht, leerling en ouders een definitief
schooladvies. Dit advies staat vermeld op een digitaal
onderwijskundig rapport voor het voortgezet onderwijs.
Daarnaast ontvangen de ouders en hun kind een certificaat
van de school waarop het officiële advies staat. Dit wordt
tijdens het adviesgesprek overhandigd.
Het advies komt ruim voorafgaand aan de centrale
eindtoets tot stand in een adviescommissie. In deze
commissie zitten de leerkrachten van groep 7 en 8, de
ondersteuningscoördinatoren en directie. De commissie
wordt voorgezeten door de locatiedirecteur.
Het advies wordt bepaald op basis van alle gegevens die
verzameld zijn over een leerling. Naast leerontwikkeling
spelen motivatie, interesse, doorzettingsvermogen,
concentratie en (huis)werkhouding een belangrijke rol in de
totstandkoming van het schooladvies.
In mei ontvangen we de rapportage van de centrale
eindtoets. De adviescommissie bespreekt alle leerlingen
dan nogmaals. De gegeven schooladviezen worden
heroverwogen. Het kan zijn dat een schooladvies op dat
moment nog naar boven wordt bijgesteld.
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De leerkracht gaat dan nogmaals met ouders en de leerling
in gesprek. In dat geval begeleidt de leerkracht de ouders
bij het wijzigen van de aanmelding op het voortgezet
onderwijs. Gegeven schooladviezen worden niet naar
beneden toe bijgesteld.

voortgezet onderwijs (VO) te bezoeken en deel te
nemen aan oriëntatiedagen. In dezelfde periode houden
verschillende scholen voor het voortgezet onderwijs open
dagen. Wij raden ouders aan daar, al in groep 7, te gaan
kijken met hun kind.

Wij als basisschool geven een advies bestemd voor het
kind, ouders en ontvangend onderwijs. Het voortgezet
onderwijs is uiteindelijk verantwoordelijk voor de aanname
en de plaatsing van een leerling. Onze adviezen zijn
betrouwbaar gebleken en conform daadwerkelijke plaatsing.

De meeste leerlingen gaan naar scholengemeenschap Were
Di in Valkenswaard; een klein aantal naar het Joris College,
Helicon of de Rooi Pannen in Eindhoven.

In de periode voorafgaand aan de gesprekken en advisering,
zijn de leerlingen in de gelegenheid om de scholen van het

Vanwege de Corona-richtlijnen hebben we geen actuele
resultaten van de CITO-eindtoets.
Het heeft het hierboven beschreven traject om tot de
schooladviezen te komen echter niet beinvloed.

Wanneer een leerling eenmaal het voortgezet onderwijs
bezoekt, zijn er regelmatig contacten tussen VO en
basisschool. Tevens wordt er eenmaal per jaar een POVOuitwisseling (primair onderwijs en voortgezet onderwijs)
georganiseerd voor de leerkrachten van de basisschool.
Alle oud-leerlingen, die in Valkenswaard op het voortgezet
onderwijs zitten, worden besproken op hun sociaalemotionele en cognitieve ontwikkeling.
Door op de hoogte te blijven van de verrichtingen van
onze leerlingen op het voortgezet onderwijs, evalueren wij
onze wijze van advisering.
Uiteraard streven wij ernaar om de leerlingen op de voor
hen meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs te
plaatsen!

De resultaten van de CITO-eindtoets in de afgelopen vijf jaren:

Schoolgemiddelde
Landelijkgemiddelde

2015
537,1
534,7

2016
537,3
534,9

2017
538,2
535,6

2018
541,4
535,6

2019
538,6
536,1

2017
1
7
2
12
6
15
2
17
62

2018

2019

2020

2
2
6
8
6
3
21
48

2
5
13
2
8
6
14
50

1
1
8
1
8
7
8
34

De uitstroom van de leerlingen van ’t Smelleken.
Praktijkonderwijs
VMBO BK
VMBO KGT
VMBO T
VMBO T/ HAVO
HAVO
HAVO/ VWO
VWO
Totaal leerlingen
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2016
1
9
14
3
10
1
19
57
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5

De zorg voor de leerlingen

5.1 Schoolondersteuningsprofiel
Iedere school stelt binnen passend onderwijs een
ondersteuningsprofiel op, waarin de school beschrijft welke
ondersteuning zij kan bieden en hoe deze ondersteuning
is georganiseerd. In het schoolondersteuningsprofiel
is af te lezen in welke mate de school of het bestuur
momenteel de basisondersteuning op eigen kracht of
met hulp van externe deskundigen kan bieden. Het
schoolondersteuningsprofiel is op school aanwezig ter
inzage.
Indien deze schoolgids u onvoldoende informatie verschaft
over een mogelijk passend onderwijsaanbod voor uw kind
kunt u de volgende acties ondernemen:
• Raadpleeg onze website www.obstsmelleken.nl
• Plan een afspraak met de directeur en leg uw vragen
voor. Graag informeren wij u over de aanwezige kennis
met betrekking tot de onderwijsvraag van uw kind, de
beschikbare voorzieningen, de leerlingenpopulatie en alle
andere zaken die voor u belangrijk zijn.
• Raadpleeg de website van de inspectie voor het primair
onderwijs voor rapportage van de school op basis van
het toetsingskader van de inspectie.
5.2 Privacybescherming
Via de link: https://www.rbobdekempen.nl/Privacy-reglement
kunt u het privacy reglement van RBOB inzien dat voor alle
aangesloten scholen geldt.
5.3 Centrum voor Jeugd en Gezin
Onze school werkt samen met het Centrum voor Jeugd
en Gezin Valkenswaard. Het Centrum voor Jeugd en Gezin
(CJG) Valkenswaard is een samenwerking van organisaties
die zich met opvoeden en opgroeien bezighouden.
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Een aantal partijen werkt samen binnen het CJG, onder
regie van de gemeente Valkenswaard. Het CJG legt
onder meer verbindingen met scholen, kinderopvang,
peuterspeelzalen en welzijnswerk. Het doel van het CJG
is om ouders en opvoeders snel en eenvoudig toegang
te bieden tot informatie en advies over opvoeden
en opgroeien. De school werkt intensief samen met
schoolmaatschappelijk werk en GGD.
Schoolmaatschappelijk werk
Het schoolmaatschappelijk werk heeft een brugfunctie
tussen leerling, ouders, school en hulpverleningsinstellingen.
Schoolmaatschappelijk werk is een kortdurende vorm van
hulpverlening en partner van het Centrum voor Jeugd en
Gezin. Naast hulpverlening heeft de schoolmaatschappelijk
werker de volgende taken: signaleren, consultatie bieden,
informatie en advies geven en doorverwijzen. Meer
informatie over schoolmaatschappelijk werk vindt u in de
bijlage.
GGD Brabant Zuid-Oost
Bij de GGD kunt u als ouders terecht voor vragen omtrent
gezondheid en ontwikkeling van uw kind. Zij zijn partner
van het Centrum voor Jeugd en Gezin en ondersteunen
school ook in vragen over gezondheid en ontwikkeling.
Meer informatie over de GGD vindt u in de bijlage.
5.4 Interne begeleiding en groeps- en leerlingbesprekingen
Om de zorg binnen de school goed te organiseren, zijn er
op school ondersteuningscoördinatoren (voorheen intern
begeleiders genoemd) aangesteld.
De ondersteuningscoördinator ondersteunt de leerkracht
bij specifieke hulpvragen over individuele leerlingen en
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groepen leerlingen. Bovendien houdt zij de doorgaande lijn
van een leerling over alle jaren basisschool mee in de gaten.
Daarnaast ondersteunt de ondersteuningscoördinator het
handelen van de leerkracht en het klassenmanagement.
Bij eventuele extra hulp, ondersteuning wordt u als
ouders van alle stappen door de leerkracht en/ of
ondersteuningscoördinator op de hoogte gehouden.
Verder is op OBS ’t Smelleken ook een onderwijsassistente
werkzaam die wordt ingezet op de begeleiding van
zorgleerlingen. Meestal gebeurt dit in de groep en soms
buiten de groep, afhankelijk van de begeleidingsbehoefte
van het kind.
Regelmatig wordt er op school over het functioneren
van de leerlingen gesproken. Hierbij komt o.a. welzijn,
leerresultaten en het ontwikkelingsproces aan de orde.
We kennen hierbij de volgende overlegstructuur:
Groepsbesprekingen:
Drie keer per jaar wordt de groep met de leerkracht en de
ondersteuningscoördinator besproken.
• Eerste groepsbespreking na 8-10 weken onderwijs:
Tijdens deze groepsbespreking wordt de stand van
zaken in de groep doorgenomen. Hoe is de groep
opgestart? Lukt het om aan alle onderwijsbehoeften te
voldoen? Moeten er aanpassingen gedaan worden in het
groepsplan?
• Tweede groepsbepreking in het midden van het schooljaar:
Tijdens deze groepsbespreking worden de resultaten op
de middentoetsen besproken. Zijn de doelen behaald?
Laten de leerlingen voldoende groei zien? Moeten er
aanpassingen gedaan worden voor het komende half
jaar?
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• Derde groepsbespreking met overdracht aan het einde
van het schooljaar;
Tijdens dit gesprek draagt de huidige leerkracht
de groep over aan de nieuwe leerkracht. De
ondersteuningscoördinator coördineert dit gesprek.
Leerlingbesprekingen:
In deze besprekingen wordt een individuele
leerling besproken met de leerkracht en de
ondersteuningscoördinator.
Het intern zorgteam:
6 keer per jaar is het mogelijk dat een leerling in het
zorgteam wordt besproken met School Maatschappelijk
Werk (SMW) en de GGD. Ouders zijn in dat geval op de
hoogte gesteld en nemen regelmatig deel aan dit overleg.
Doel hiervan is om de zorg rondom een kind te bundelen.
Leerlingconsultatie met orthopedagoog:
2 keer per maand is het mogelijk dat een leerling in het
overleg met de orthopedagoog van RBOB besproken
wordt. Tijdens dit overleg wordt gekeken wat nodig is om
het onderwijs zo passend mogelijk te maken. Vanuit dit
overleg is het mogelijk een arrangement aan te vragen bij
het SMW.
Overleg directie en ondersteuningscoördinatoren:
Wekelijks wordt de kwaliteit van het onderwijs doorgesproken met de directie en ondersteuningscoördinatoren.
Managementteam:
Maandelijks vindt er een overleg plaats met het
hele MT (directie, ondersteuningscoördinatoren en
bouwcoördinatoren) om het onderwijs op onze school
goed te volgen en bij te stellen.

Om de leerling goed individueel te volgen, wordt er door
de leerkrachten een digitaal leerlingdossier bijgehouden.
Hierin worden verschillende gegevens vastgelegd,
bijvoorbeeld afspraken tussen leerkracht en ouders.
Uiteraard worden de ouders geïnformeerd over de
vorderingen van hun kind en hebben ouders het recht de
informatie die is vastgelegd, op school in te zien.
OBS ’t Smelleken doet haar uiterste best om kinderen
acht jaar lang te begeleiden in een ononderbroken
ontwikkelingsproces. Het welzijn van de leerling en een
uitdagende leeromgeving nemen hierbij een belangrijke
plaats in. De leerlijnen zoals die per leerjaar zijn vastgelegd,
spelen daarnaast een belangrijke rol.
Gedurende het schooljaar worden deze aspecten door
de leerkracht gevolgd en geëvalueerd met ouders. Bij de
overgang naar het volgende leerjaar wordt bekeken of
het kind de gestelde doelen heeft behaald. Wanneer dat
niet zo is, zal zo zorgvuldig mogelijk, in beeld worden
gebracht wat hiervan de oorzaak is, en hoe hier het
volgende jaar mee omgegaan wordt.
Daarbij is het, in uitzonderlijke gevallen, mogelijk dat een
kind doubleert. Er wordt afgewogen wat de specifieke
meerwaarde is van een extra jaar, zowel op kennis als op
sociaal-emotioneel gebied. Bij een doubleur worden de
onderwijsbehoeften van het kind in overleg met leerkracht
en ondersteuningscoordinator in het nieuwe groepsplan
opgenomen.
5.5 Groepsplan
Op OBS ’t Smelleken wordt gewerkt met groepsplannen
voor alle hoofdvakken.
Bij het werken met groepsplannen worden de kinderen

verdeeld over 3 arrangementen (talent, basis en intensief),
waarbinnen kinderen onderwijs krijgen.
Het basisniveau bepaalt het basisaanbod. Daarnaast is er
een groep leerlingen die verdieping behoeft (talent) en een
groep die extra begeleiding nodig heeft (intensief).
De kinderen worden bij elk vak opnieuw ingeschaald.
In het groepsplan worden de doelen, aanpak, middelen en
organisatie beschreven voor een half jaar. Door dit alles per
vakgebied in één groepsplan te beschrijven, zijn we in staat
binnen de mogelijkheden van een reguliere basisschool
de kinderen een zo optimaal mogelijk aanbod te bieden.
Dit past binnen het gedachtengoed van handelings- en
opbrengstgericht werken. Afstemming en ontwikkeling naar
Passend Onderwijs is hiermee een feit.
5.6 Orthotheek
Op ‘t Smelleken werken we met een orthotheek. Een
orthotheek is een geordende verzameling onderwijsleermaterialen die bij de leerlingbegeleiding wordt gebruikt.
In samenspraak met de ondersteuningscoördinator kan de
leerkracht extra hulpmiddelen en ontwikkelingsmaterialen
inzetten om kinderen te helpen.
5.7 Leerlingzorg door externen tijdens schooltijd
Daar we incidenteel geconfronteerd worden met het feit
dat ouders/verzorgers op eigen initiatief en voor eigen
rekening externe hulp inschakelen om extra zorg voor hun
kinderen te organiseren, is er een regeling vastgesteld.
Deze regeling is getiteld ‘leerlingenzorg door externen
tijdens schooltijd’. U vindt deze regeling op de website
van de school. Ten aanzien van externe hulp tijdens
schooltijd buiten de school staat de directie hier in
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beginsel ook afwijzend tegenover. Indien er sprake is
van een medische indicatie of indien er kan worden
aangetoond dat de te verlenen hulp een onmisbare schakel
in het hulpverleningsproces is (bijvoorbeeld psychische
hulpverlening), wordt hierop een uitzondering gemaakt.
Er moet dan wel een verklaring van vrijwaring van
verantwoordelijkheid aan school worden afgegeven
door de ouders. Op deze manier kan de directie niet
aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit of gevolgen
van de door de externe hulpverlener geleverde diensten
en producten. De school is niet aansprakelijk voor, de door
dit verzuim gemiste lessen. Wel dienen goede afspraken
gemaakt te worden over de frequentie, tijdsduur en wijze
waarop terugkoppeling naar school plaatsvindt.
Uiteindelijk beslist de directeur voor elke aanvraag
afzonderlijk of de school wel of geen medewerking
verleent. De directeur maakt hierbij een afweging tussen het
belang voor de leerling en de organisatie en de eventuele
extra tijdsinvestering voor de school en haar medewerkers.
5.8 Aandacht voor anti-pestbeleid
Als openbare school zijn wij gericht op diversiteit.
Kinderen zijn verschillend en mogen dat zijn. Vanuit deze
grondhouding handelen wij en we verwachten van kinderen
onderlinge acceptatie en begrip. Dit vergt een respectvolle
houding naar de ander. Sociale verbondenheid versterkt
sociaal gedrag en vermindert risicofactoren. De normen
en waarden van onze school willen we meer zichtbaar
uitstralen in de praktijk. Deze hebben we verwoord in
gedragsregels (schoolregels rondom pestgedrag) die u kunt
vinden in de bijlagen.
Daarnaast vragen we kinderen zich in te leven in de ander
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en bovenal willen we dat kinderen kritisch naar zichzelf
kijken. We vinden het belangrijk dat kinderen weten wat de
gevolgen van hun eigen gedrag zijn. Gesprekken hierover
voeren we met een positieve houding zodat we samen
op zoek kunnen gaan naar de oorzaak van het probleem.
We gaan ervan uit dat kinderen nooit bewust kiezen voor
negatief gedrag maar op dat moment geen alternatief
kennen. Aan ons de taak om dat samen met het kind te
gaan onderzoeken en te gaan leren. Reflecteren op jezelf is
echter niet gemakkelijk.
Gelukkig wordt het groepsklimaat niet bepaald door
een methode, maar door de leerkracht. Hij/zij is degene
die observeert en signaleert. Die is verantwoordelijk
voor de sfeer, de veiligheid en het vertrouwen binnen
de klas. We worden daarbij geholpen door de methode
Leefstijl. De methode vormt de basis voor het aanleren
van communicatieve vaardigheden, sociaal emotionele
vaardigheden en gezondheidsvaardigheden. De methode
wordt structureel ingezet van groep 1 t/m 8.
Ieder schooljaar starten wij daarnaast ook met “De Gouden
Weken” van ‘t Smelleken. Gedurende de eerste 4 á 5
weken van het schooljaar gaat er specifieke aandacht uit
naar de regels en afspraken op school en in de klas en het
weer samen een groep zijn na een vakantie van 6 weken.
Wanneer er een probleem ontstaat, wordt allereerst
contact gelegd met de ouders. Zo nodig worden de
ondersteuningscoördinatoren erbij betrokken.
Helaas gebeurt het dan soms toch dat een kind gepest
wordt. Op dat moment volgen we de zogenaamde
‘Vijfsporenaanpak’, zie het protocol bij pestgedrag op onze
website www.obstsmelleken.nl
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Wanneer vindt de school dat negatief gedrag
grensoverschrijdend is?
Dat is het geval als de leerkracht de veiligheid in de
groep niet meer kan waarborgen en wanneer het
onderwijsleerproces structureel verstoord wordt.
Ondanks alle pogingen is er dan vaak geen zicht op de
oorzaak van het gedrag en kan de school niet goed
afstemmen op het kind. In zo’n uiterste situatie kan de
school het kind tijdelijk een time-out bieden.
5.9 Meer- en hoogbegaafde leerlingen
We realiseren ons dat kinderen die het bijzonder goed
doen ook extra stimulans nodig hebben, bijvoorbeeld in
de vorm van verdiepende en verrijkende stof, moeilijkere
opdrachten of het sneller verwerken van de leerstof. ‘t
Smelleken realiseert ook voor deze leerlingen de nodige
uitdagingen. Door het werken met groepsplannen en
weektaken kunnen we alle leerlingen op niveau instructie,
verwerkings- of verdiepingsstof bieden. We zien het als een
uitdaging de kwaliteiten van kinderen binnen onze school
verder te ontwikkelen. Door middel van de groepsplannen
wordt nauwkeurig gekeken naar de mogelijkheden en
de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Twee keer per
jaar wordt een groepsplan bijgesteld. Dit vindt plaats na
een evaluatie en reflectie (zijn doelen bereikt, is tegemoet
gekomen aan individuele onderwijsbehoeften?). Voor
de meer- en hoogbegaafde leerlingen betekent dit vaak
verrijkingsstof of ander werk dan het basisprogramma
met als doel de leerlingen uit te dagen hun eigen
niveau te verhogen en verdiepen. Als hulpmiddel hierbij
maken we gebruik van het Digitaal Handelingsprotocol
Hoogbegaafdheid.
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5.10 De rapportage en oudergesprekken
Het team van ‘t Smelleken vindt het belangrijk ouders op
de hoogte te houden van de ontwikkeling en vorderingen
van hun kinderen.
Gescheiden ouders zijn volgens het Burgerlijk Wetboek
verplicht om elkaar te informeren over belangrijke zaken
rondom hun kind. Soms is de relatie tussen de ouders niet
goed. Als de school hiervan weet, is deze verplicht beide
ouders actief van informatie te voorzien.
Beide ouders worden betrokken bij belangrijke beslissingen
en ontvangen dezelfde informatie van de school. Om die
reden voeren we gezamenlijke gesprekken. We vinden
het in het belang van de kinderen dat ouders allebei én
gelijktijdig worden geïnformeerd.
Groep 1 en 2:
In de groepen 1 en 2 krijgen de leerlingen 2 keer per jaar
een rapport mee; eind januari en eind juni.
De leerkrachten hebben drie keer per jaar een gesprek met
de ouders over hun kind.
Eerste gesprek: Kennismakingsgesprek.
Dit gesprek vindt plaats na ongeveer 6 weken na de
zomervakantie, maar zeker voor de herfstvakantie. Tijdens
dit gesprek willen we vooral graag van de ouders horen
hoe zij hun kind zien en wat zij verwachten. De leerkracht
maakt kennis met de ouders en vormt zich een nog beter
beeld van hoe het kind in elkaar zit.
Tweede gesprek: Rapportgesprek 1
Dit gesprek vindt plaats n.a.v. het eerste rapport eind
januari. Tijdens dit gesprek wordt de ontwikkeling van
de leerling door de leerkracht toegelicht aan de ouders.

Ouders geven vanuit hun kant tips en aanwijzingen over
hun kijk op het kind. Op deze manier vindt er afstemming
plaats en worden aandachtpunten voor het komende half
jaar helder voor beide partijen.
Derde gesprek: Rapportgesprek 2
Dit gesprek vindt plaats n.a.v. het tweede rapport eind juni.
Tijdens dit gesprek wordt de ontwikkeling van de leerling
door de leerkracht toegelicht aan de ouders. Ouders geven
vanuit hun kant tips en aanwijzingen over hun kijk op het
kind. Op deze manier vindt er afstemming plaats en worden
aandachtpunten voor het komende schooljaar helder voor
beide partijen.
Groep 3 t/m 7:
In de groepen 3 t/m 7 krijgen de leerlingen 2 keer per jaar
een rapport mee; eind januari en eind juni.
De leerkrachten hebben drie keer per jaar een gesprek
met de ouders over hun kind.
Eerste gesprek: Ontwikkelingsgesprek
Dit gesprek vindt plaats in november. Tijdens dit gesprek
bespreken we sociaal- emotionele ontwikkeling van het
kind en de methodegebonden resultaten die het kind
tot dan toe heeft behaald. Ouders geven de leerkracht
aanvullende informative om zo te kijken hoe we het
onderwijs nog beter kunnen afstemmen.
Tweede gesprek: Rapportgesprek 1
Dit gesprek vindt plaats n.a.v. het eerste rapport eind
januari.
Tijdens dit gesprek wordt de ontwikkeling van de leerling
door de leerkracht toegelicht aan de ouders. Ouders geven
vanuit hun kant tips en aanwijzingen over hun kijk op het

kind. Op deze manier vindt er afstemming plaats en worden
aandachtpunten voor het komende half jaar helder voor
beide partijen.
Derde gesprek: Rapportgesprek 2
Dit gesprek vindt plaats n.a.v. het tweede rapport eind juni.
Tijdens dit gesprek wordt de ontwikkeling van de leerling
door de leerkracht toegelicht aan de ouders. Ouders geven
vanuit hun kant tips en aanwijzingen over hun kijk op het
kind. Op deze manier vindt er afstemming plaats en worden
aandachtpunten voor het komende schooljaar helder voor
beide partijen. In groep 7 wordt tijdens dit gesprek ook
de entreetoets besproken en ontvangen de leerlingen een
voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs.
Groep 8:
In groep 8 krijgen de leerlingen twee keer per jaar een
rapport mee; in december en in juni. Deze leerlingen
krijgen daarnaast ook een onderwijskundig rapport waarin
de overdracht naar het voortgezet onderwijs beschreven
staat.De leerkrachten hebben twee keer per jaar een
gesprek met de ouders van alle leerlingen en drie keer
per jaar met de leerlingen waar extra ondersteuning en
zorg voor nodig is. De gesprekken met de ouders van de
leerlingen waar extra ondersteuning en zorg voor nodig is
vinden plaats in oktober.
Eerste gesprek voor alle leerlingen; Rapportgesprek 1
Tijdens dit gesprek wordt de ontwikkeling van het kind
besproken met de ouders
Tweede gesprek voor alle leerlingen; Adviesgesprek
Tijdens dit gesprek wordt het onderwijskundige rapport en
het schooladvies besproken met ouders en leerlingen.
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6

De organisatorische structuur

6.1 Leerlingen
Hoeveel groepen een school kan hebben is afhankelijk
van het aantal leerlingen. ‘t Smelleken streeft er naar om
met homogeen samengestelde groepen te werken, dat
wil zeggen dat kinderen van dezelfde leeftijd samen in een
lokaal werken. Bij de samenstelling van de groepen wordt in
eerste instantie gekeken naar didactische en pedagogische
uitgangspunten.

De leerlingenraad komt vooral met praktische plannen
en voorstellen. Vervolgens wordt er gekeken of het
uitvoerbaar is, zowel praktisch, financieel als wat regelgeving
betreft. Mochten er struikelblokken zijn, dan probeert de
leerlingenraad daar zelf oplossingen voor aan te dragen. De
leerlingen leren op die manier om realistische voorstellen
te maken en gezamenlijk verantwoordelijk te zijn voor
school.

We starten het schooljaar 2020-2021 met ongeveer 400
leerlingen, verdeeld over 17 groepen. (start van een nieuwe
instroomgroep). De groepen zijn ingedeeld in jaarklassen.
Combinaties van verschillende jaarklassen in één groep
(combinatieklassen) komen, soms om organisatorische
redenen, voor. Het aantal leerlingen bepaalt het aantal
leerkrachten dat aan een school verbonden is. We
proberen het aantal leerlingen zodanig te groeperen, dat
het team maximaal ingezet kan worden om een goede
begeleiding na te streven. Dit schooljaar hebben we naast
homogeen samengestelde groepen, één combinatiegroep
1/2. Het team maakt jaarlijks een weloverwogen en goed
doordachte keuze. Er wordt naar alle mogelijkheden
gekeken en uiteindelijk wordt gekozen voor de optie die
de meest optimale ontwikkeling van de kinderen mogelijk
maakt.

6.3 Het team
Met ingang van het schooljaar 2020-2021 bestaat ons
team uit 37 teamleden. 30 leerkrachten, 1 vakleerkracht bewegingsonderwijs, 1 onderwijsassistent, 2
ondersteuningscoördinatoren, 1 administratieve kracht, 1
conciërge en 1 locatiedirecteur.

6.2 De leerlingenraad
Vanaf het schooljaar 2010-2011 is er een leerlingenraad
actief binnen ‘t Smelleken. De groepen 5 tot en met
8 hebben uit iedere klas één leerling afgevaardigd. De
leerlingenraad vergadert een paar keer per jaar. Ze
bespreken (onder leiding van een leerkracht) wat goed
loopt op school, wat misschien anders kan en wat
eventueel wensen zijn.
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Door middel van geplande studiedagen wordt de nodige
kennis en vaardigheden binnen het team gewaarborgd en
uitgebreid. Ook krijgen leerkrachten de gelegenheid om
individuele cursussen te volgen. De directie ziet er op toe
dat er een brede deskundigheid aanwezig is binnen de
school of zo mogelijk wordt bevorderd.
Om de organisatie soepel te laten verlopen, nemen
leerkrachten deel aan diverse werkgroepen en kennisteams.
Zo bestaat er bijvoorbeeld een ICT-, cultuur-, taal-, sporten BHV-werkgroep en een sint- en kerstcommissie. Binnen
de werkgroepen wordt nauw samengewerkt met de
oudervereniging. Samen zorgen de leden van een taak- of
werkgroep voor de organisatie en doorgaande lijn van de
betreffende activiteiten.
Verder zijn er binnen het team diverse teamleden met een
specifieke taak die hiervoor enkele dagdelen, hele dagen
of volledig vrij worden geroosterd; bouwcoördinatoren,
ondersteuningscoördinatoren, conciërge en een
administratief medewerkster.
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Ondersteuningscoördinatoren
Leerkrachten worden ondersteund door twee
coördinatoren. Door middel van o.a. groepsbesprekingen
en individuele gesprekken met leerkrachten en ouders
waarborgen en coördineren zij de juiste begeleiding voor
leerlingen.

gedaan en in goed overleg. We streven er naar om
zo optimaal mogelijk gebruik te maken van specifieke
deskundigheden en kwaliteiten van ieder teamlid.
Alle taken en verantwoordelijkheden van de teamleden
worden komend schooljaar vastgesteld in het
taakbeleidsplan.

Onderwijsassistent
Binnen enkele groepen wordt de leerkracht ondersteund
door de onderwijsassistent. De geboden ondersteuning
wisselt per schooljaar en is mede afhankelijk van de
onderwijsbehoeften in een groep.

6.5 Kortdurende vervangingen
Bij ziekte van leerkrachten of afwezigheid om andere
redenen doen wij ons uiterste best om zo spoedig mogelijk
een geschikte vervangende leerkracht voor de groep te
vinden. Dat kan een leerkracht zijn van onze eigen school,
van een andere RBOB school of een leerkracht die als
vervanger op meer scholen werkt. Het kan voorkomen
dat er niet tijdig een vervangende leerkracht beschikbaar is,
bijvoorbeeld wanneer er een griepgolf heerst. In dergelijke
gevallen kan de directie genoodzaakt zijn om verdergaande
maatregelen te nemen zoals het tijdelijk samenvoegen of
splitsen van groepen of leerlingen vrij te geven. Uiteraard
wordt u dan direct op de hoogte gesteld en zullen wij
hiervan melding maken bij de afdeling leerplicht van de
gemeente.

Bouwcoördinatoren
Op OBS ’t Smelleken kennen we een bouwcoördinator
voor de onderbouw en bovenbouw. Zij houden zich bezig
met de algehele gang van zaken en de organisatie van de
betreffende bouw. De supervisie en de eindverantwoording
ligt bij de directie.
Conciërge
Naast het onderwijzend personeel is er een conciërge
verbonden aan school die naast huishoudelijke taken
ook allerlei onderhoudsdiensten verricht. Daarnaast zijn
er verschillende ouders die de school ondersteunen; op
verschillende dagen en verschillende momenten.
Administratief medewerkster
De administratief medewerkster ondersteunt de directie bij
de administratieve taken.
6.4 De inzet van teamleden
Op het eind van elk schooljaar wordt de groepsverdeling
bekend gemaakt. Deze verdeling wordt zeer nauwkeurig
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6.6 Stagiaires
De school biedt ook plaats aan stagiaires van diverse
opleidingen. O.a. Hogeschool de Kempel (PABO) en Fontys
sporthogeschool. Ook komen er ieder jaar leerlingen
van het voortgezet onderwijs enkele weken voor een
snuffelstage. Zij zijn op verschillende dagen werkzaam op
onze school. Vooraf wordt zorgvuldig bekeken in welke
groepen stagiaires geplaatst kunnen worden. De leerkracht
houdt altijd de verantwoordelijkheid over de groep.
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7

De rol van de ouders

7.1 Algemeen
Wij vinden de rol en inbreng van de ouders op onze
school erg belangrijk. De overdracht van allerlei informatie
over de kinderen verloopt altijd in eerste instantie
rechtstreeks tussen leerkracht en ouder(s). Die overdracht
kan plaatsvinden tijdens een ouderavond. Wanneer het
nodig is, neemt de leerkracht van een kind tussentijds
contact op met de ouder(s). Wij vinden het belangrijk dat
dit ook omgekeerd gebeurt. De ouderbetrokkenheid op
onze school is hoog. Ouders helpen mee om de school
beter te laten functioneren. Dat kan door praktische hulp
te bieden of door mee te praten en mee te beslissen over
allerlei schoolzaken via de Medezeggenschapsraad (MR),
de Oudervereniging (OV) of het Partnerschapsteam. Ook
binnen het kennisteam Verkeer en de Bibliotheek op School
denken ouders mee over de kwaliteit van ons onderwijs.
Daarnaast zijn er nog diverse commissies actief zoals
bijvoorbeeld de versiercommissie en de luizencommissie.
Praktische hulp is regelmatig nodig bij de ondersteuning
van het onderwijs. Ieder jaar is er weer grote behoefte
aan ouders bij diverse schoolse activiteiten, maar vooral
bij de buitenschoolse activiteiten. Excursies, schoolreisjes,
schoolkampen, sportdagen e.d. zijn niet mogelijk zonder de
hulp van ouders. Op ‘t Smelleken wordt iedere leerkracht
van een groep bijgestaan door twee klassenouders. Die
ouders regelen met de leerkracht zaken als excursies of
andere bijzondere activiteiten in de klas.
Van ouders die helpen op school verwachten we dat zij
handelen conform de visie en missie van de school, dat
zij oog hebben voor gezondheid en veiligheid, dat zij met
informatie die zij horen en / of zien discreet omgaan en
vooral dat zij met een positief kritische inslag bijdragen aan
de positieve sfeer op school.
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7.2 Contactmomenten
’t Smelleken vindt goede contacten met ouders heel
belangrijk. Door het schooljaar heen worden er dan ook
diverse contactmomenten gerealiseerd:
• Informatieavond: in elke groep wordt aan het begin van
het schooljaar een avond georganiseerd waarop de
leerkrachten ouders informatie verstrekken. Op deze
avond kunt u kennismaken met de nieuwe leerkracht van
uw kind en u hoort wat uw kind het komende schooljaar
te wachten staat.
• Het rapport: De leerlingen uit de groepen 1 t/m 8 krijgen
twee keer per jaar een rapport waarop u en uw kind de
vorderingen kunnen zien.
• Ouder- en rapport-gesprekken: twee of drie keer per jaar
worden ouders uitgenodigd voor een gesprek over hun
kind(eren). Tijdens deze gesprekken worden het rapport
en de gemaakte toetsen besproken. Zie ook ‘rapportage’.
• Informatie voortgezet onderwijs: ouders van de kinderen
van groep 7 en groep 8 worden geïnformeerd over de
aansluiting basis- en voortgezet onderwijs. (oktober)
• Activiteiten: tijdens voorbereidingen en uitvoeringen van
diverse vieringen en activiteiten wordt er een beroep
gedaan op de hulp van ouders.
• Op verzoek: ouders kunnen na schooltijd altijd bij de
leerkracht of directie terecht als zij behoefte hebben
aan een gesprek. Zo zal de leerkracht ook altijd contact
opnemen met de ouders wanneer hier aanleiding toe is.
• ’t Letterken: aan het eind van elke maand ontvangt
u digitaal deze algemene nieuwsbrief en deze staat
tevens op de website. De nieuwsbrieven van het hele
schooljaar kunt u terugvinden op de website van
onze school. Middels ‘t Letterken blijft u goed op de
hoogte. ‘t Letterken bevat veel actuele informatie. De
verschijningsdata staan in de kalender.
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• Nieuwsbrief: in de eerste week van de maand ontvangt
u een nieuwsbrief van de leerkracht van uw kind. Hierin
kunt u alle groepsspecifieke informatie voor die maand
vinden.
• De website: www.obstsmelleken.nl
7.3 Schoolkalender
Aan het eind van het voorgaande schooljaar verschijnt de
schoolkalender op de website. Hierop vindt u alle vakanties,
studiedagen, vieringen, vergaderingen en andere, belangrijke
activiteiten: www.obstsmelleken.nl/praktisch.
7.4 Website
Op de website van onze school vindt u algemene
informatie, we verwijzen u via ‘t Letterken regelmatig naar
de website. Naast de algemene informatie vindt u hier
klasseninformatie en regelmatig foto’s van activiteiten en
alle, in deze schoolgids vermelde, bijlagen. Het adres van de
website is www.obstsmelleken.nl.

www.obstsmelleken.nl
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8

School en medezeggenschap

8.1 De medezeggenschapsraad (MR) en de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Iedere school is wettelijk verplicht een medezeggenschapsraad te hebben. Deze verplichting is geregeld in de Wet
Medezeggenschap Onderwijs (WMO).
De medezeggenschapsraad (MR) overlegt met elkaar en
de directie en/of het schoolbestuur over allerlei zaken,
die voor de school en dus ook de kinderen en ouders/
verzorgers van belang zijn. In een aantal in de wet
omschreven gevallen kan het bestuur en/of de directie
zelfs geen besluit nemen, zonder dat de MR daarmee heeft
ingestemd (het instemmingsrecht). Dat geldt bijvoorbeeld
voor het schoolplan, de inhoud van de schoolgids en het
schoolreglement.
In een aantal andere gevallen kan de MR gevraagd of
ongevraagd een advies geven (het adviesrecht). Denk
daarbij aan fusies, ontslag van leerkrachten, bepaalde
facilitaire zaken en dergelijke. In een aantal omschreven
gevallen is het zo dat instemming alleen nodig is van
de oudergeleding van de MR (zoals vaststelling van
de onderwijstijd en de besteding van de vrijwillige
ouderbijdrage) dan wel van de teamgeleding (zoals
taakverdeling en arbeidstijden) van de MR.
De MR bestaat op ’t Smelleken met ingang van het
schooljaar 2020-2021 uit vier ouders en vier leerkrachten.
Meestal is de directie aanwezig bij (een deel van) de
vergaderingen, maar die persoon is geen lid van de MR en
heeft dus ook geen formeel stem- en adviesrecht. Er wordt
globaal eens per zes weken openbaar vergaderd. Als de
situatie echter daarom vraagt komt men vaker bij elkaar.
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De MR zorgt ook voor een afgevaardigde die deelneemt
in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
Deze heeft voornamelijk op beleidsniveau overleg met
het schoolbestuur van RBOB De Kempen, waarvan OBS
‘t Smelleken deel uitmaakt. Zo wordt gewaarborgd dat
de lokale schoolbelangen ook via deze worden gehoord
door het schoolbestuur en wordt de MR uit eerste
hand geïnformeerd over bredere en overkoepelende
ontwikkelingen.
Leden van de MR worden gekozen voor een periode van
twee jaar. Als er door tijdsverloop of andere reden een
vacature ontstaat, dan zal dit aan de ouders dan wel de
leerkrachten worden aangegeven met de gelijktijdige vraag
om zich desgewenst kandidaat te stellen. Elke ouder of
leerkracht kan zich verkiesbaar stellen.
Als er meer kandidaten zijn dan vacatures, dan organiseert
de MR, conform het reglement, verkiezingen. Bij een gelijk
aantal kandidaten als vacatures worden de kandidaten
rechtstreeks zonder verkiezing benoemd.
De MR maakt tenslotte verslag van haar activiteiten via
het MR-jaarverslag. Dit verslag wordt gepubliceerd op de
website van school.
De MR behartigt de belangen van de leerkrachten, ouders
en belangrijker nog de leerlingen van OBS ’t Smelleken. Dus
ook het belang van uw kind. Schroom dus niet om uw stem
via ons te laten horen.
Voor meer informatie of vragen kunt u mailen naar:
mr@obstsmelleken.nl
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8.2 De oudervereniging
Naast een medezeggenschapsraad is op ’t Smelleken ook
een ouderraad actief. De ouderraad bestaat uit 8 actieve
leden die voor een zittingsperiode van 2 jaar worden
gekozen. De ouderraad vormt een belangrijke schakel
tussen de ouders en de school; ze vertegenwoordigt de
ouders (de oudervereniging) en stimuleert en coördineert
in samenwerking met de leerkrachten schoolactiviteiten,
waarbij ouders betrokken zijn.
Ze beheert ook de gelden van de ouderbijdrage. Dit is een
fonds, waaruit verschillende extra en bijzondere activiteiten
voor de leerlingen bekostigd worden zoals: vieringen
van Sinterklaas, Kerst, carnaval, schoolreisjes, schoolkamp,
excursies en organisatie van diverse andere evenementen.

De vergaderingen die de ouderraad houdt zijn openbaar en
voor iedere ouder(s)/verzorger(s) toegankelijk, u bent allen
van harte uitgenodigd. De vergaderdata, de agenda en de
notulen zijn te vinden op de website www.obstsmelleken.nl.
Voor vragen kunt u ons aanspreken of mailen naar:
ORtsmelleken@gmail.com

Alle ouders van kinderen op ’t Smelleken zijn automatisch
lid van de oudervereniging. De ouderraad vraagt, namens
de oudervereniging, een vrijwillige bijdrage ter financiering
van de activiteiten. Op deze manier blijft het mogelijk aan
álle activiteiten deel te nemen die door de school samen
met de ouderraad worden georganiseerd.

Het partnerschapsteam is opgericht in het schooljaar
2016-2017 met als doel ouders actief te betrekken bij de
school. Het partnerschapsteam bestaat uit 3 à 4 ouders en
3 teamleden.
We investeren in actief ouderschap om onderstaande
redenen:
• Kinderen van betrokken ouders doen het beter.
• Om goed te kunnen kijken naar kinderen, hebben we
ouders nodig; ouders zijn ervaringsdeskundigen als het
om hun kind gaat en leerkrachten zijn pedagogische en
didactische deskundigen als het om hun leerlingen gaat.
We werken als partners samen om de betrokkenheid
van ouders binnen de school te blijven stimuleren. Deze
samenwerking heeft in de afgelopen jaren de inzet van
talenten van ouders, het kijkuurtje in de klassen en
themabijeenkomsten door en voor ouders opgeleverd.

De bijdrage voor het schooljaar 2020-2021 is voor de
groepen 1 t/m 7 vastgesteld op €33,50 en voor groep 8
op €53,50. Voor leerlingen die vanaf 1 februari 2021
instromen wordt een bijdrage gevraagd van €16,75. Het
rekeningnummer waarop de bijdrage kan worden gestort is
NL07 RABO 0154 9778 96 t.n.v. Ouderraad OBS
‘t Smelleken.

Uiteraard is het mogelijk deze bedragen afzonderlijk van
elkaar en uitgespreid over verschillende maanden te betalen.
We vragen u wel om ervoor te zorgen dat het geld voor de
uitstapjes en het kamp uiterlijk 2 weken vóór vertrek op de
rekening van de oudervereniging is bijgeschreven.
8.3 Het partnerschapsteam

Over de besteding van die gelden wordt jaarlijks
verantwoording aan alle leden afgelegd.
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Speciale en buitenschoolse activiteiten

Reflectie na de culturele activiteiten:
• Ruimte geven aan de visie van een ander.
• Bewust worden van je eigen standpunt.
Cultuureducatie: erfgoed.
• Verbinden van het verleden aan het heden.
• Bewust worden van de “lijntjes”die in de tijd lopen.
Jaarlijks wordt het cultuureducatieplan per jaargroep
vastgelegd en opgenomen in de schoolkalender.

9.1 Kunst- en cultuuractiviteiten:
Het cultuuronderwijs op ‘t Smelleken is een belangrijk
onderdeel van het totale onderwijsaanbod. We zetten de
vormen van cultuureducatie zo breed mogelijk neer in
een vier-jarenplan zodat onze leerlingen een gevarieerd
cultuuraanbod beleven en ervaren. Dat bieden we door
middel van: Actief bezig zijn vorm te kunnen geven aan je
expressie door middel van dans, drama, muziek, literatuur en
beeldende vorming.
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Beschouwend bezig zijn om beter inzicht te krijgen in onze
samenleving:
• Theatervoorstelling
• Muzikale voorstelling.
• Voorlezen, lezen van boeken
• Museumbezoek.
• Dansvoorstelling.

9.2 Open podium
Er zijn optredens tijdens de open podia voor groep 1 t/m
8. Daarnaast is er een kerstviering, een opa- en omadag
voor groep 2, zijn er sportdagen, voorleesactiviteiten en
andere activiteiten die bij een bepaald project horen. De
open podia, in de vorm van toneelstukjes, spelletjes, liedjes,
vertellingen, demonstraties, sketches, en dansjes worden
in de hal gehouden. Dit is de centrale ruimte in de school.
Bij deze vieringen staat de beleving en het groepsvorming
centraal. Doelstellingen van de open podia/ projecten/
vieringen zijn o.a.:
• Creatieve kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen
• Luisteren/ kijken naar elkaar
• Respect tonen voor anderen
• Ervaring opdoen in presenteren
• Presentatie van het onderwijs
Ouders zijn welkom bij de open podia; de data van de
open podia worden tijdig in ‘t Letterken en op de kalender
vermeld.

9.3 Actief burgerschap, natuur- en milieuactiviteiten
De overheid verwacht dat scholen actief omgaan met
burgerschap en sociaal gedrag. Binnen onze visie zijn wij al
jaren bezig om kinderen te leren omgaan met algemeen
maatschappelijk aanvaarde waarden en normen. Wij vinden
het werken aan vakken als rekenen, lezen en spelling net
zo belangrijk als de ontwikkeling van sociale vaardigheden.
Belangrijk is dat de leerling aan het einde van de basisschool
goed voorbereid is op de volgende stap. Werken aan actief
burgerschap komt vooral tot uitdrukking in activiteiten
binnen en buiten de school, waarbij ervaringen worden
opgedaan met het dragen van verantwoordelijkheid.
Burgerschap wordt op schoolniveau o.a. vormgegeven door
samen in te zetten voor goede doelen. De kinderen uit de
groepen 7 en 8 gaan elk jaar in oktober langs de deuren
om kinderpostzegels te verkopen. Daarnaast steunt ’t
Smelleken jaarlijks een goed doel ten gunste van kinderen
in andere leefomstandigheden.
Kinderen helpen kinderen, onze school is hierin actief
onder leiding van de leerlingenraad. Burgerschap komt
ook terug in activiteiten, denk daarbij bijvoorbeeld aan het
bakken van pannenkoeken door groep 7 in zorgcentrum
Kempenhof en het Mijn en Dijn – project voor de groepen
8. De aandacht ligt tijdens dit project op de aandacht
en respect voor de omgang met andermans spullen en
gemeenschappelijke eigendommen. Ook de natuur en het
milieu maken daar deel van uit.
Jaarlijks nemen onze leerlingen deel aan de IVN- (Instituut
Voor Natuureducatie) activiteiten in samenwerking met
de plaatselijke IVN- groep. In de klassen wordt het thema
voorbereid met behulp van educatieve lesbrieven.
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De leerplicht

Vanaf het moment dat een kind 4 jaar wordt, mag het naar
de basisschool. Vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden
mag het kind tot het 4 jaar geworden is in maximaal 10
dagdelen naar school. Deze 10 dagdelen hoeven niet
aaneengesloten te zijn. Van laatstgenoemde regeling kan
in overleg met de betreffende leerkracht gebruik worden
gemaakt. Het kind moet naar school, en is dus leerplichtig,
op de eerste dag van de maand na de maand waarin
het 5 jaar wordt. Volgens de leerplicht zijn kinderen en
jongeren tussen de 5 en 16 jaar die in Nederland wonen
verplicht om naar school te gaan. De leerplicht geldt ook
voor kinderen met een andere nationaliteit, nieuwkomers
(illegalen, asielzoekers en vreemdelingen) en kinderen die
in Nederland wonen maar in het buitenland (grensstreek)
naar school gaan. Bij een ernstige ziekte of beperking kunt
u vrijstelling van de leerplicht aanvragen. De vrijstelling geldt
voor één jaar; u moet dus ieder jaar een nieuwe aanvraag
doen, altijd vóór 1 juli. Dat hoeft niet wanneer uit een
eerdere verklaring blijkt dat uw kind nooit geschikt zal zijn
om een school of instelling te bezoeken.
Ziekte en verzuim
Vanaf het moment dat een kind 4 jaar wordt, mag het naar
de basisschool. Vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden
mag het kind tot het 4 jaar geworden is in maximaal 10
dagdelen naar school. Deze 10 dagdelen hoeven niet
aaneengesloten te zijn. Van laatstgenoemde regeling kan
in overleg met de betreffende leerkracht gebruik worden
gemaakt. Het kind moet naar school, en is dus leerplichtig,
op de eerste dag van de maand na de maand waarin
het 5 jaar wordt. Volgens de leerplicht zijn kinderen en
jongeren tussen de 5 en 16 jaar die in Nederland wonen
verplicht om naar school te gaan. De leerplicht geldt ook
voor kinderen met een andere nationaliteit, nieuwkomers
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(illegalen, asielzoekers en vreemdelingen) en kinderen die
in Nederland wonen maar in het buitenland (grensstreek)
naar school gaan. Bij een ernstige ziekte of beperking kunt
u vrijstelling van de leerplicht aanvragen. De vrijstelling geldt
voor één jaar; u moet dus ieder jaar een nieuwe aanvraag
doen, altijd vóór 1 juli. Dat hoeft niet wanneer uit een
eerdere verklaring blijkt dat uw kind nooit geschikt zal zijn
om een school of instelling te bezoeken.
Wat is er veranderd?
Het verzuimregister komt in plaats van de huidige werkwijze bij eerste verzuimmeldingen (meldingen via telefoon en
e-mail). Scholen hebben nu dus één plek om een verzuimmelding in te voeren, ook als een school leerlingen heeft
die in verschillende gemeenten wonen. Gemeenten krijgen
alle verzuimmeldingen gestandaardiseerd via één centrale
plek aangeleverd. Uiteraard blijft direct contact tussen scholen en leerplicht mogelijk. Wij attenderen u er nogmaals
op dat het van belang blijft dergelijke aanvragen tijdig in te
dienen zodat de school de aanvraag zorgvuldig kan beoordelen. Via de website van de school www.obstsmelleken.nl
zijn aanvraagformulieren voor extra vakantieverlof en verlof
vanwege gewichtige omstandigheden verkrijgbaar. Betreft
de verlofaanvraag 10 dagen of minder dan beslist de directeur hierover, in andere gevallen wordt de leerplichtambtenaar van de gemeente erbij betrokken. Indien u het niet
met de beslissing eens bent, kunt u hiertegen in beroep
gaan. Indien een leerling met verlof gaat zonder dat daarvoor toe¬stemming is verleend, is er sprake van ongeoorloofd schoolverzuim. Vanaf de absentielijsten, die wekelijks
worden verwerkt, is het mogelijk de reden van het verzuim
te controleren. Achteraf wordt bij onduidelijke reden van
verzuim contact opgenomen met de ouders. Bij eventuele
problemen kan dan een oplossing worden gezocht.
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Wij verwijzen u naar hoofdstuk 14 van deze schoolgids.

De klachtenregeling

Iedereen die deel uitmaakt van de school (ouders,
leerlingen, personeel en bestuur) en die meent
geconfronteerd te zijn met ongewenste intimiteiten en/
of machtsmisbruik moet met zijn klacht of problemen
ook goed geholpen worden met advies en hulp. Voor
klachten van deze aard kan ook iedereen terecht bij de
contactpersonen van de school
► Mw. Jill van Riet, leerkracht groep 7
► Mw. Moniek Smolders, leerkracht groep 8

‘Een meldcode bevat een stappenplan.
Dit stappenplan leidt de beroepskracht
stap voor stap door het proces vanaf het
moment dat hij signaleert tot aan het
moment dat hij eventueel een beslissing
neemt over het doen van een melding.’
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Het schoolplan

In deze schoolgids is informatie opgenomen over allerlei
aspecten met betrekking tot het onderwijs op onze school
in het schooljaar 2020-2021. Naast deze schoolgids heeft
de school ook een schoolplan. In het schoolplan staan de
(globale) plannen van onze school beschreven voor de
komende vier jaren. Voor nadere informatie hierover kunt u
terecht bij de locatiedirecteur van onze school. Het huidige
schoolplan loopt van 2019-2023.
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Overige schoolgegevens

13.1 Open dag
In het voorjaar, dit schooljaar op vrijdag 12 maart 2021,
organiseren we voor nieuwe ouders een Open Dag en
mogelijkheid voor verzoek tot aanmelding. Bij definitieve
inschrijving is de handtekening van (beide) gezaghebbende
ouders noodzakelijk. Op deze dag presenteert de school
zich in al haar facetten. Ook kunnen nieuwe ouders een
afspraak maken voor een persoonlijk gesprek.

dit geval neemt de school altijd contact op met de vorige
school van de leerling. Dit doen we om in kaart te kunnen
brengen of we de juiste begeleiding kunnen bieden en of
onze school de juiste plek is voor het kind. Ook wordt er
gekeken naar de huidige groepssamenstelling, waarin het
kind eventueel in gaat stromen. In gesprek met de ouders
wordt gekeken of de inschrijving definitief gemaakt kan
worden.

13.2 Instromen nieuwe leerlingen
Peuterprogramma ikOOK!
Om de kinderen goed voor te bereiden op de basisschool
wordt er veel aandacht besteed aan het stimuleren van
de verschillende ontwikkelingsgebieden van kinderen.
De leidsters hebben een goede samenwerking met de
leerkrachten van de onderbouw van de basisschool. Als ze
naar groep 1 van de basisschool gaan is er een complete
overdracht.

Als de nieuwe leerling ingeschreven is op onze school, mag
hij of zij kennis komen maken met de nieuwe klas en de
betreffende leerkracht. In overleg met de leerkracht wordt
hiervoor een afspraak gemaakt.

De eerste kennismaking met de school start met een
rondleiding door de school en een gesprek met de
locatiedirecteur of ondersteuningscoördinator. Natuurlijk is
hierbij de nieuwe leerling ook welkom.
Kleuters mogen, voordat ze vier jaar worden, enkele
dagdelen komen ‘oefenen’ in de kleuterklas. Zes weken
voordat het kind vier jaar wordt, ontvangen de ouders
een uitnodiging om in overleg met de nieuwe leerkracht
de oefendagen in te plannen. De eerste keer is natuurlijk
best spannend. Daarom mogen ouders bij het eerste
oefenmoment ook een kijkje in de klas komen nemen.

Na ongeveer zes weken maakt de leerkracht een afspraak
met de ouders van de nieuwe leerling voor een 1e
oudergesprek. Dit is een oriënterend gesprek. Natuurlijk
mogen ouders altijd (eerder) contact opnemen met de
leerkracht.
13.3 Lestijd
Schooltijden
De lestijden op OBS ‘t Smelleken zijn als volgt:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
8.30u – 12.00u en 13.15u – 15.15u
woensdag
8.30u – 12.00u
vrijdag groep 1-2
08.30 – 12.00u

Regelmatig stromen er ook nieuwe leerlingen in een hoger
leerjaar in, zij hebben al ervaring op een andere school. In
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Vakantie- en studiedagenrooster
Per schooljaar wordt een vakantierooster opgesteld. Op onze website www.obstsmelleken.nl/praktisch vindt u het
vakantierooster en de schoolkalender met de geplande studiedagen voor het schooljaar 2020-2021.
Inzet verplichte onderwijstijd
Wettelijk minimum over 8 schooljaren

Onderbouw (1 t/m 4)
Groepen 1-2
Groepen 3-4
Bovenbouw (5 t/m 8)
Totaal

Onderbouw (1 t/m 4)
Groepen 1-2
Groepen 3-4
Bovenbouw (5 t/m 8)
Totaal

Onderbouw (1 t/m 4)
Groepen 1-2
Groepen 3-4
Bovenbouw (5 t/m 8)
Totaal

3520 uur

3760 uur
7520 uur

1772 uur
1948 uur
3896 uur
7616 uur

Wettelijk minimum over 8 schooljaren

OBS ’t Smelleken Schooljaar 19/20

3520 uur

3760 uur
7520 uur

1772 uur
1941 uur
3882 uur
7595 uur

Wettelijk minimum over 8 schooljaren

OBS ’t Smelleken Schooljaar 18/19

3520 uur

3760 uur
7520 uur

13.4 Gymnastiek
De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 gymmen tweemaal 45
minuten in de gymzaal naast onze school. Wekelijks wordt
één gymles voor de groepen 3 t/m 8 verzorgd door de
vakdocent bewegingsonderwijs. De groepen 1 en 2 spelen
iedere dag buiten en gymmen twee keer per week in de
speelzaal. Gymkleding: shirt, korte broek of andere luchtige
kleding en gymschoenen ter bescherming. De gymtijden
vindt u op onze website.
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OBS ’t Smelleken Schooljaar 20/21

1749 uur
1953 uur
3906 uur
7638 uur

13.5a Een gezonde school
Een Gezonde School stimuleert de gezondheid van
leerlingen en leerkrachten. De school heeft niet alleen
aandacht voor educatie, maar ook voor een gezonde
levensstijl.
Gezonde leerlingen in een gezonde schoolomgeving
presteren beter en verzuimen minder. Aandacht voor
gezondheid levert belangrijke voordelen op voor de
leerlingen, de medewerkers, de school en de ouders.

Argumenten voor een Gezonde School
Lichamelijk actieve leerlingen scoren aantoonbaar betere
resultaten dan hun minder fitte leeftijdsgenoten.

Het is goed voor kinderen om in dit kwartier ook wat te
eten en/of te drinken zodat er voldoende energie wordt
opgebouwd om weer aan het werk te kunnen. Echter

• Gezonde voeding draagt bij aan betere schoolprestaties.
• Kinderen hebben minder kans op overgewicht wanneer
hier ook op school aandacht aan wordt geschonken.
• Het bewust maken van kinderen op het gebied van
gezond gedrag, sluit aan bij de kerndoelen en bij de
ontwikkeling van kind naar puber.
• Een Gezonde School draagt bij aan het versterken van
de weerbaarheid van leerlingen. Leerlingen worden zich
al vroeg bewust van hun eigen verantwoordelijkheid bij
het maken van een gezonde keuze.

producten met een hoog suikergehalte beïnvloeden de
concentratie juist negatief. Daarnaast is onze visie als
school dat kinderen niet in de ochtend moeten snoepen.
Uitgezonderd feesten en bijzondere gelegenheden natuurlijk. Op een normale schooldag verwachten wij dan ook dat
de kinderen een gezonde snack en/of drankje meebrengen.

Onderdelen die deel uitmaken van ons gezonde
schoolbeleid:
• Goed contact met de GGD en tijdig doorverwijzen;
• Bespreekbaar maken van zorgen rondom gezondheid,
voeding en beweging;
• Kinderen stimuleren tot bewegen;
• Gezond snacken;
• Aandacht voor gezondheidsthema’s in de klas;
• Aandacht voor sociaal emotioneel welbevinden
Gezond snacken
In het kader van ons streven naar het zijn van een Gezonde
school bestaan er op OBS ’t Smelleken afspraken over de
pauzehapjes. De kinderen hebben ’s ochtends om 10.00
uur of om 10.15 uur pauze. Daarna moeten zij weer flink
presteren in de klas. Om ervoor te zorgen dat kinderen
weer geconcentreerd aan de slag kunnen, zorgen wij ervoor
dat alle kinderen een kwartier naar buiten gaan. Alleen als
het weer het echt niet toelaat, blijven we binnen.

Wat verstaan wij onder gezond?
Onder een gezonde snack verstaan wij:
• Fruit
• Groente
• Boterham
Dit zijn dan ook de enige toegestane pauzehapjes.
Kinderen mogen ook drinken meebrengen. Dit mogen
geen koolzuurhoudende drankjes zijn. Kinderen kunnen op
school ook altijd water drinken.Wij zijn en blijven graag een
kauwgom vrije school, het gevolg hiervan is dat we geen
kauwgom gebruik binnen de school tolereren.
Vignet gezonde school: Sport en bewegen!
Op bestuursniveau wordt binnen RBOB de Kempen
planmatig gewerkt aan een actieve en gezonde leefstijl. We
zijn trots dat we in januari 2017 het vignet Gezonde School
hebben behaald. Lichamelijk actieve leerlingen scoren
aantoonbaar betere resultaten dan hun minder fitte
leeftijdsgenoten. Vandaar dat wij als school de kinderen
willen stimuleren om een leven lang gezond, veilig en
plezierig te sporten en te bewegen.
Buiten de structurele gymlessen van 2 x 45 minuten nemen
we ook deel aan veel andere bewegingsactiviteiten:
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Onder schooltijd:
• Onwijs Fit
• 3de beweeguur (beweegtussendoortjes)
• Sportoriëntatie in samenwerking met de gemeente
en lokale verenigingen. Onder andere schaatsen,
dansworkshops, schaken, fitnesslessen etc.

13.6 Ziekmelding
Wanneer uw kind vanwege ziekte niet op school aanwezig
kan zijn, dient u dit vóór 8.30 uur telefonisch door te geven
(zie ook blz. 27). Wanneer uw kind tijdens schooluren een
artsen- of orthodontist-bezoek moet afleggen, verwachten
wij van u dat uw kind op school opgehaald wordt.

Buiten schooltijd
• Junior academy sportaanbod
• Kids academy sportcultuur
• Schoolsporttoernooien
• Sporttoernooien
• Extra sport- en beweegaanbod georganiseerd vanuit de
combinatiefunctionaris

13.7 Jeugdgezondheidszorg/schoolartsendienst
De afdeling jeugdgezondheidszorg van de GGD begeleidt
jeugdigen van vier tot elf jaar, met als doel de lichamelijke
en geestelijke gezondheid van de schoolgaande jeugd te
bevorderen. Onze school werkt samen met een team
deskundigen vanuit de afdeling jeugdgezondheidszorg,
bestaande uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige,
assistente en logopedist.
Het onderzoeksprogramma is als volgt opgebouwd:
Gedurende de basisschoolperiode komt uw kind minimaal
drie keer in contact met medewerkers van het team. De
volgende onderzoeken worden bij alle kinderen verricht:

Stichting leergeld
Alle kinderen moeten kunnen sporten, creatief bezig zijn en
deelnemen aan schoolactiviteiten. Gemeente Valkenswaard,
Stichting Leergeld Valkenswaard e.o., Jeugdsportfonds
Brabant en Jeugdcultuurfonds Brabant hebben de handen
ineen geslagen om dit mogelijk te maken. Dus graag willen
we u voor meer informatie verwijzen naar:
http://www.leergeld.nl/valkenswaard/
13.5b Traktaties
We zijn ons als school bewust van het feit dat te veel suiker
en vet een gevaar op kan leveren voor de gezondheid van
kinderen. Ook veel ouders vinden het ongewenst, dat aan
hun kind zoet/snoep wordt uitgedeeld. Laat uw kind,
wanneer het jarig is en trakteren wil, iets eenvoudigs
uitdelen en houd het gezond. Neem wanneer u twijfelt
contact op met de leerkracht van uw zoon of dochter. Het
is niet de bedoeling dat leerkrachten extra getrakteerd
worden door een jarige leerling.
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Groep 2:
Gezondheidsonderzoek door de jeugdarts en assistente in
aanwezigheid van de ouders. Tijdens dit onderzoek wordt
aandacht besteed aan de lichamelijke gezondheid, maar er
komen ook vragen over het gedrag, omgang met anderen,
slaap- en eetgewoonten en leerproblemen aan bod.
Groep 7:
Screening door de jeugdartsassistente, zonder de
aanwezigheid van ouders. In de screening wordt de lengte,
het gewicht, het gezichtsvermogen en op verzoek het
gehoor onderzocht. Ongeveer twee weken van tevoren
ontvangen de ouders een korte vragenlijst.

Vragen om extra onderzoek
Voor alle leerlingen kan er op verzoek van de leerling
zelf, ouders, leerkrachten of derden een afspraak gemaakt
worden met de jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistente
of logopedist. Hierbij kan het gaan om gerichte vragen met
betrekking tot het horen, het zien of de lichaamshouding,
maar ook om vragen over het functioneren van het kind
in omgang met anderen of opvoedingsvragen. Tevens
kunnen de vragen betrekking hebben op spraak- en
taalontwikkeling. Aanvullende informatie vindt u in de
literatuurlijst.
13.8 Fietsen
Hoewel de stalling van de fietsen beperkt is, mogen toch
alle kinderen met de fiets naar school komen. We willen
dit zelfs stimuleren zodat kinderen al vroeg veilig kunnen
deelnemen aan het verkeer. Veel ouders brengen hun kind
met de auto naar school. De Emmalaan is een smalle straat
waar u uw kind enkel in de parkeervakken kunt afzetten.
Daarom doen wij een dringend beroep op de ouders om
zoveel mogelijk te voet of met de fiets ’t kind naar school
te begeleiden. Mocht het niet anders kunnen, dan verwijzen
we naar de grote parkeerplaats tegenover onze school. We
verwijzen u naar de literatuurlijst voor de verkeersveilige
afspraken.

13.9 Veiligheid
Als uw kind op school een ongelukje mocht krijgen, dan
doen wij het volgende:
Is het niet ernstig, dan behandelen wij het kind zelf. Van de
zeven leerkrachten die een Bedrijfs Hulp Verleningsdiploma
hebben is er altijd tenminste een op school aanwezig.
Is het ernstiger, dan doen wij het meest noodzakelijke en
gaan wij met uw kind naar de dokter of, zo nodig, naar het
ziekenhuis. Wij bellen u onmiddellijk op. Verder organiseren
we jaarlijkse een ontruimingsoefening, zodat de kinderen
en volwassenen weten wat te doen bij calamiteiten. Het
ontruimingsplan is in elke klas aanwezig. De school beschikt
over een sociaal veiligheidsplan met hierin opgenomen
stappenplannen en protocollen betreffende de veiligheid
van alle betrokkenen. Het sociaal veiligheidsplan is ter
inzage op school aanwezig.

In 2015 hebben we opnieuw het Brabants
Verkeersveiligheid Label behaald (zie de website). Dat is
een officieel certificaat (en 5 jaar geldig) dat aantoont,
dat ’t Smelleken de veiligheid rondom de school, de
verkeersactiviteiten en verkeerseducatie hoog in het
vaandel heeft staan.
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RBOB heeft sinds dit schooljaar enkele algemene zaken die voor alle 14 scholen gelden gebundeld in één document. Hieronder vindt u de inhoudsopgave van dit document. Via de link: https://www.rbobdekempen.nl/Schoolgids kunt u dit inzien.

Algemene zaken RBOB

Inhoudsopgave
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

DE ORGANISATIE							Blz. 3
PASSEND ONDERWIJS							Blz. 5
ZORGPLICHT								Blz. 5
VISIE OP ONDERSTEUNING EN ROL VAN DE OUDERS			
Blz. 5
BEZWAAR MAKEN							Blz. 6
SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL					Blz. 6
ONDERWIJSONTWIKKELING EN KWALITEITSZORG			
Blz. 7
RBOB BREDE AFSPRAKEN OVER ONDERWIJS				
Blz. 7
ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE				
Blz. 8
CULTUUREDUCATIE							Blz. 8
ONDERWIJS AAN ZIEKE LEERLINGEN					
Blz. 8
BUITENSCHOOLSE OPVANG						Blz. 9
VEILIGHEID								Blz. 9
KLACHTENPROCEDURE							Blz. 11
VERVANGING VAN LEERKRACHTEN					Blz. 11
ONDERWIJSTIJD								Blz. 12
TIME-OUT, SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN		
Blz. 16
INFORMATIEVOORZIENING AAN GESCHEIDEN OUDERS			
Blz. 17
KLEDINGVOORSCHRIFTEN						Blz. 17
VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE						Blz. 18
SPONSORING								Blz. 18
VERZEKERING								Blz. 19
CONTACTGEGEVENS							Blz. 19

14.1 Tot slot
Wij willen graag weten, wat u van deze schoolgids vindt. Hebt u er in gevonden wat u wilde weten? Ontbreekt er iets?
Hebt u suggesties? Laat het ons weten!
Teamleden OBS ‘t Smelleken
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15.1 Literatuurlijst

Bijlagen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schoolkalender
Oudervereniging
Kinderopvang IkOOK!
Bibliotheek De Kempen
Stichting Kids Talent Overblijven
Antipestbeleid
Sociaal veiligheidsplan
GGD, jeugdgezondheidszorg
CJG, Centrum Jeugd en Gezin
Gedragsconvenant SVIB
Leerplichtfolder
Verkeersregels rondom de school
Brabants Verkeersveiligheidlabel (BVL)
Beleid sponsoring
Privacyreglement

NB: Bovengenoemde stukken vindt u op
onze website www.obstsmelleken.nl
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15.2 Contactgegevens

OBS ’t Smelleken
Emmalaan 5
5554 JM Valkenswaard
T 040 2016092
E info@obstsmelleken.nl
I www.obstsmelleken.nl
Kinderopvang ikOOK!
Emmalaan 3
5554 JM Valkenswaard
T 06 36490020
E francesvanheertum@ik-ook.nu
Stichting Kids Talent Overblijven
Mw. Yolanda Tazelaar
T 06 42607832
E tso-smelleken@kidstalent.nl
Bestuurskantoor
RBOB De Kempen
Provincialeweg 74
5503 HJ Veldhoven
T 040 2301560
I www.rbobdekempen.nl
Algemeen directeur/ bestuurder
Mw. J. van Erp
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Colofon

GGD Zuidoost
Postbus 8684
5606 KR Eindhoven
Bezoekadres
Clausplein 10
5611 XP Eindhoven
I www.ggdbzo.nl
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			Ellen Kemp- v.d. Akker
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All Color
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Gemeente Valkenswaard
Leerplichtambtenaar
Lissie van Lierop
Nicole Bots
Suzan Custers
T 040 2083444
Inspectie van het onderwijs
T 0888 6696000
E Tilburg@owinsp.nl
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De Korenbloem

Openbare basisschool ‘t Smelleken
Emmalaan 5
5554 JM Valkenswaard
T 040 2016092
E info@obstsmelleken.nl
I www.obstsmelleken.nl
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