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1. WOORD VOORAF 

1.1. Waarom deze schoolgids? 

De schoolgids van Basisschool De Berckacker is bedoeld voor alle 

ouders van leerlingen op De Berckacker en voor alle anderen die 

in onze school geïnteresseerd zijn. In deze schoolgids beschrijven 

we uitgebreid waar De Berckacker voor staat en vindt u informatie 

over wat en hoe kinderen leren, hoe de zorg voor alle leerlingen is 

ingericht, wat ouders en school van elkaar kunnen verwachten, de 

resultaten van het afgelopen schooljaar en de doelen en speerpunten 

voor schooljaar 2018-2019. In deze schoolgids staat onder andere 

praktische informatie die varieert van adressen van belangrijke 

instanties tot de schooltijden en de verlofregeling. Op onze website 

treft u ook een jaarkalender aan. Voor opmerkingen of  suggesties met 

betrekking tot de schoolgids kunt u altijd bij ons terecht. 

1.2. Opmaat

Namens het team van Basisschool De Berckacker heten wij u van 

harte welkom op onze school.

Bent u nog op zoek naar een school voor uw kind? Of  heeft u uw 

keuze voor De Berckacker al gemaakt? Misschien heeft u zelf  vroeger 

op De Berckacker gezeten. Of  is de school voor u juist helemaal 

nieuw? Hoe dan ook, we zijn er voor uw kinderen en voor u. 

De basisschooltijd is een belangrijke periode in een kinderleven en 

als ouders kies je een school dan ook met zorg. De schoolgids is 

voor ouders een hulpmiddel bij het maken van een weloverwogen 

schoolkeuze en een mooie manier om de ontwikkelingen in de school 

te volgen. Tevens geeft het ouders een beeld van wat de school te 

bieden heeft op het gebied van onderwijs en opvoeding. 

Scholen verschillen in manier van werken, in sfeer en in wat kinderen 

er leren. Deze gids geeft aan waar De Berckacker voor staat, welke 

uitgangspunten we hanteren en welke keuzes de school maakt 

om de kwaliteit van het onderwijs te realiseren. Een ding staat 

daarin centraal: we willen alle leerlingen een krachtige, veilige en 

ontspannen omgeving bieden, om te leren en om zich te ontwikkelen 

tot zelfstandige individuen met respect voor hun omgeving en de 

maatschappij.

Wilt u meer weten over De Berckacker? 

Wij staan graag voor u klaar.

Het Management Team,

Maria Veenvliet, directeur

Henny van Nunen, locatieleider
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2. BASISSCHOOL DE BERCKACKER 

2.1. Schets Basisschool De Berckacker

Basisschool De Berckacker is één van de 16 scholen die valt onder 

stichting Veldvest. De school is gestart in 1980, toen de wijk Heikant in 

oprichting was, als eerste onderwijsinstelling in Veldhoven-Noord. Per 

1 januari 1981 werd het huidige gebouw aan de Norenberg betrokken. 

De school is genoemd naar een boerderij, die rond 1650 op die plaats 

stond. In de beginjaren groeide de school explosief, vanwege het feit 

dat de wijk in opbouw was en zich steeds verder uitbreidde. 

Het grootste deel van de leerlingen van De Berckacker komt uit de wijk 

Heikant-West. De overige leerlingen komen uit de wijken De Kelen en 

Heikant-Oost. Vanaf 1 oktober 2018 zitten er 212 leerlingen op onze 

school, die verdeeld zijn over 9 groepen. 

2.2. De werkwijze van de school

De Berckacker werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem, met 

verschillende vormen van differentiatie. Op deze wijze rusten wij 

kinderen toe met kennis, maar we hebben ook volop aandacht voor de 

wijze waarop ze zich later staande kunnen houden in de maatschappij. 

Wij spelen als school in op de verschillen tussen kinderen. Ieder kind 

heeft zijn eigen, unieke kwaliteiten en die willen we optimaal ontwikkelen. 

Om dit zo goed mogelijk te doen, is het belangrijk om met elkaar kritisch 

na te denken over het professionele handelen van de leerkracht. Goede 

communicatie is hierbij onontbeerlijk. We blijven specifiek insteken op 

de relatie en de communicatie tussen leerkrachten onderling, tussen 

leerkrachten en ouders, maar ook tussen de leden van het Management 

Team en de ouders. Bovendien is de school verbreed en is dus de 

communicatie met de opvangpartners geïntensiveerd.

2.3. Aanmelden van leerlingen

Indien u op zoek bent naar een school voor uw kind, kunt u contact 

opnemen met de school. U kunt een afspraak maken voor een 

persoonlijk gesprek met één van de leden van het Management Team. 

Tijdens dit gesprek kunt u al uw vragen stellen en uw eventuele zorgen 

met betrekking tot de ontwikkeling van uw kind bespreken. Vanuit 

onze maatschappelijke verantwoordelijkheid geven we nadrukkelijk 

aan dat alle kinderen op De Berckacker welkom zijn. Wij verwachten 

van de kinderen dat zij zindelijk zijn als zij bij ons op school komen. 

Een ongelukje kan natuurlijk altijd voorkomen. Het steeds moeten 

verschonen van niet-zindelijke kinderen legt een onevenredig groot 

beslag op de tijd van de leerkracht met de hele groep. In voorkomende 

gevallen zullen met ouders passende afspraken gemaakt worden.

Dit jaar organiseren we drie peuterkijkmiddagen namelijk: woensdag 

24 oktober 2018, woensdag 23 januari 2019 en woensdag 29 mei 

2019, van 13.30 uur tot 14.30 uur waarop aanstaande vierjarigen met 

hun ouders uitgenodigd worden om zich op De Berckacker te komen 

oriënteren. De kinderen kunnen die middagen, onder leiding van een 

leerkracht, in een kleutergroep kennismaken met onze manier van 

werken. De ouders krijgen dan uitleg over de uitgangspunten van 

beleid, waar De Berckacker voor staat en wat we willen bereiken met 

de kinderen. Uiteraard is er dan volop gelegenheid tot het stellen van 

vragen. 

Daarnaast organiseren we open ochtenden en open middagen, 

waardoor u in de gelegenheid bent een kijkje te nemen in de school 

en in de klassen, terwijl de kinderen en leerkrachten aan het werk zijn. 

Deze open dagen zijn uitsluitend bedoeld voor nieuwe ouders, die 

overwegen hun kind op De Berckacker aan te melden. Inschrijving kan 

ook op deze dagen plaatsvinden.

De open dagen vinden plaats op dinsdagochtend 30 oktober 2018, 

donderdagmiddag 1 november 2018, dinsdagochtend 29 januari 

2019, donderdagmiddag 31 januari, dinsdagochtend 4 juni 2019 en 

donderdagmiddag 6 juni 2019.
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Inschrijving en aanmelding

Inschrijving vindt plaats via een formulier. Als u dit volledig invult, 

ondertekent en op school inlevert, is uw kind aangemeld op De 

Berckacker. U ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging. Wij mogen 

uw kind pas daadwerkelijk op school inschrijven op zijn/ haar vierde 

verjaardag. 

Ongeveer 2 maanden voor de vierde verjaardag van uw kind, ontvangt 

u schriftelijk bericht over de groep, leerkracht(en) en het lokaal waar uw 

kind is ingedeeld. 

Kennismaking leerkracht en kijkdagen

Zes weken voordat uw kind op school begint, neemt de leerkracht 

contact met u op voor een kennismaking met u en uw kind en het 

afspreken van de kijkdagen. Het is ook mogelijk om op een eerder 

moment een kijkje in de school te nemen. Belt u gerust om daarvoor 

een afspraak te maken. De kijkdagen kunnen worden opgenomen in 

twee varianten: 5 hele dagen of 5 ochtenden en 1 hele dag.

2.4. Het Management Team van De Berckacker

Het Management Team op De Berckacker bestaat uit twee personen: 

Maria Veenvliet (directeur) en Henny van Nunen (locatieleider, lid MT, 

monitor leerlijnen). Hun voornaamste taken zijn, naast het onderhouden 

van contacten met ouders en instanties, het vormgeven van het 

strategisch beleid en het personeelsbeleid van de school. Daarnaast 

heeft Henny van Nunen taken in het kader van de begeleiding van 

leerlingen. Maria Veenvliet is tevens directeur van Basisschool St. Jan 

Baptist. Daarnaast heeft zij voor een dag een rol als voorzitter van 

de beleidsgroep Kwaliteit en is zij ook werkzaam voor het Educatief  

Centrum van stichting Veldvest.

Er zijn op school twee soorten rollen: regisseurs (pedagogisch) en 

leermonitoren (onderwijskundig). De profielen zijn beschreven in 

het professionaliseringsplan van de Stichting en De Berckacker. De 

verantwoordelijkheid van de collega’s met een aansturende rol met 

betrekking tot innovatie, observatie, ondersteuning en eventueel 

coaching is onmisbaar bij de aansturing van het schoolbrede proces. 

De leermonitoren en regisseurs hebben eenmaal per maand overleg 

met het Management Team in een zogenaamde MT+ vergadering. 

Henny van Nunen en Rietje Wijnings vervullen de rol van regisseur en 

Margot van der Palen is leermonitor.

2.5. Het team van De Berckacker

Het team van De Berckacker bestaat uit 20 personen. Het gaat hierbij 

om leden van het Management Team, leerkrachten, een Secretarieel 

Team, een conciërge en schoonmaakmedewerksters. Bovendien zijn 

wij opleidingsschool voor studenten van diverse opleidingen. Tijdens 

hun stageperiode beschouwen wij deze studenten als lid van ons team 

en vervullen zij ook op die manier hun rol binnen de school.

2.6. Het bevoegd gezag: stichting Veldvest

De Berckacker valt onder het bestuur van stichting Veldvest, het bevoegd 

gezag van 14 basisscholen, 1 speciale school voor basisonderwijs en 1 

school voor speciaal onderwijs. De scholen bevinden zich in het gebied 

Veldhoven, Vessem, Steensel, Wintelre en Knegsel. Zij hebben een 

katholieke, protestants-christelijke of  algemeen-bijzondere grondslag. 

Meer informatie over de stichting kunt u vinden op www.veldvest.nl.
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3.  WAAR STAAT DE BERCKACKER VOOR? 

3.1. Onze missie 

Leerlingen inleiden in betekenissen, te verstaan als een communicatief  

proces dat hen vormt tot verantwoordelijke, geïnspireerde en 

compassievolle medemensen.

3.2. Waar staat onze school voor?

De Berckacker is een school waar kinderen graag naar toe komen. 

De professionele leerkrachten kijken goed naar kinderen, signaleren 

snel en zijn in staat op een juiste wijze af  te stemmen op datgene wat 

een kind verder kan brengen in ontwikkeling. De leerkrachten in de 

onderbouw bieden een veilige omgeving voor jonge kinderen. In de 

bovenbouw geven de leerkrachten goede adviezen voor het Voortgezet 

Onderwijs, zodat ieder kind op een plek terecht komt, die bij hem of  

haar past. De leerresultaten van De Berckacker zijn prima op orde; wij 

rusten kinderen op goede wijze toe op de benodigde kennisgebieden. 

We verzorgen een goede en uitgebreide rapportage, waarin u de 

leerresultaten van uw kind kunt lezen, maar ook hoe het “leren leren” 

bij uw kind verloopt. Daarnaast verstrekken wij de gegevens van het 

CITO Leerling Onderwijs Volgsysteem (LOVS) (Taal, Lezen, Spelling 

en Rekenen) van uw kind bij het rapport. Het team van De Berckacker 

voelt een grote gezamenlijke verantwoordelijkheid om dingen samen op 

te lossen en er samen de schouders onder te zetten. 

Op De Berckacker hebben we te maken met diversiteit: verschillende 

volwassenen, grote aantallen leerlingen, verschillende achtergronden, 

diverse leerstijlen van kinderen en volwassenen. Op deze manier komt 

uw kind in aanraking met een afspiegeling van de maatschappij. Wij 

zijn van mening dat dit ten goede komt aan uw kind. 

We hebben als school een duidelijke visie, wat we willen, waar we voor 

staan en hoe we willen werken aan kwalitatief  onderwijs voor uw kind. 

Hieronder schetsen wij wat De Berckacker is en waar we voor staan. 

De Berckacker is: 

•  een school die midden in de samenleving staat;

•  een veilige school;

•  een zorgzame school;

•  een waardegeoriënteerde school;

•  een school die leerlingen scherp in beeld houdt;

•  een professionele organisatie;

•  een school met deskundige en gemotiveerde leerkrachten.

De Berckacker biedt:

•  goed onderwijs;

•  online inzage in de schoolgegevens van uw kind;

•  regelmatig de gelegenheid om onder schooltijd mee te kijken in de klas;

•  een leerrijke en veilige omgeving;

•  open en eerlijke communicatie.

De Berckacker onderscheidt zich door: 

•  aandacht voor waardeoriëntatie;

•  maatschappelijke betrokkenheid, zoals bijvoorbeeld het organiseren 

van een sponsortocht en schoolbrede projecten vanuit Burgerschap: 

‘democratie’, identiteit en participatie;

•  professionele, enthousiaste en betrokken leerkrachten met veel 

ervaring;

•  goede leerresultaten;

•  een goede relatie met ouders

3.2.1. De Berckacker als katholieke school

De Berckacker is een rooms-katholieke school. We werken en leren 

op De Berckacker vanuit de christelijke waarden. De katholieke 

grondslag ziet u ook terug in de brede oriëntatie op levensvragen. 

Tijdens de lessen doen wij aan geloofsoriëntatie. De kinderen maken 

(met name in de bovenbouw) kennis met diverse religies en vormen 

van levensbeschouwing. Wij doen op De Berckacker niet aan 

geloofsoverdracht. Dit beschouwen wij als een mogelijke taak van 

ouders. Op school besteden wij aandacht aan de katholieke feesten, 

zoals Kerstmis en Pasen. 

Door aandacht te geven aan identiteitsontwikkeling en waardeoriëntatie 

willen we als school bijdragen aan de opvoeding van kinderen tot 

verantwoordelijke mensen. Het “Leerplan Waardeoriëntatie” is hierbij 

leidend. De Berckacker werkt op het niveau van leerlingen, leerkrachten 

en ouders met de volgende drie waarden: verantwoordelijkheid, 

nieuwsgierigheid en omgaan met verschillen. 

3.3. Brede School De Berckacker 

De Brede School is een verbreding van het primair onderwijs met diverse 

diensten en activiteiten in één concept. Een netwerk van diensten 

en dienstverleners rondom kinderen van 0-12 jaar. Alle ingrediënten 

grijpen in elkaar, versterken elkaar en worden aangeboden in 

dagarrangementen. Zeer gevarieerd en op maat. Het primair onderwijs 

vormt altijd het hart van dit netwerk waaraan welzijn, jeugdwerk, 

zorg, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en culturele en sportieve 

activiteiten toegevoegd kunnen worden. Het schoolcurriculum geldt als 

startpunt voor de ontwikkeling van de activiteiten, waardoor binnen- en 

buitenschools leren met elkaar verbonden worden. 

In Brede School De Berckacker is onderwijs, dagopvang, peuterwerk 

en buitenschoolse opvang voor kinderen gerealiseerd. Korein 

Kinderopvang is hierin de partner. 
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4.  DE ORGANISATIE EN INHOUD VAN HET 
ONDERWIJS

4.1. De organisatie van het onderwijs

De Berckacker heeft met ingang van schooljaar 2018-2019  9 groepen, 

die gehuisvest zijn aan de Norenberg 23 in Heikant West. Het 

gemiddelde aantal leerlingen per groep is 24.

4.1.1. De leeromgeving

De Berckacker is op de Norenberg gevestigd in een sfeervol gebouw 

uit begin jaren tachtig, met een ruime aula. Op het einde van schooljaar 

2015-2016 zijn we voorzien van nieuw meubilair in de lokalen en in 

de aula waardoor het geheel een frisse en moderne uitstraling heeft 

gekregen. De school is omgeven door drie speelplaatsen en grenst 

aan een flinke groenstrook met grasveld en speeltuin. Wanneer de 

weersomstandigheden dit toelaten wordt door de school ook van deze 

faciliteiten gebruik gemaakt.

Het gebouw zelf  is een speels ingedeelde laagbouw. Het gebruik 

van digiborden in alle groepen, maakt de leefomgeving tot een 

fijne en inspirerende leeromgeving. Zowel in de groepen als in de 

gemeenschappelijke ruimten, zijn computers aanwezig. Dit biedt 

leerkrachten de mogelijkheid om voor kinderen gericht programma’s 

aan te bieden en hun ontwikkeling te volgen.

4.1.2. De groepen

Op De Berckacker werken we in schooljaar 2018-2019 vanaf groep 

3 in homogene groepen. Onze kleutergroepen zijn heterogeen van 

samenstelling. 

Een vierjarig kind komt op De Berckacker in een heterogene 

kleutergroep. In deze groep zitten vier-, vijf- en zesjarige leerlingen. 

Kleuters maken ontwikkelingssprongen op verschillende gebieden. Die 

sprongen komen voor iedere kleuter op een eigen moment. Daarom 

bieden we de kinderen volop ruimte om zich in hun eigen tempo te 

ontwikkelen. Om deze reden zien wij de kleuterperiode als een periode 

van ononderbroken ontwikkeling. Daarom spreken wij niet van groep 1 

en 2, maar van een heterogene kleutergroep (K-groep). Aan het einde 

van elk schooljaar wordt bekeken welke leerlingen de overstap gaan 

maken naar groep 3. De kinderen die daar nog niet aan toe zijn, blijven 

in de kleutergroep. 

4.1.3. Verplichte onderwijstijd

De wet stelt verplicht dat ieder kind aan het eind van de basisschool, 

een gemiddelde van 940 uur onderwijstijd per jaar heeft gehad en de 

school mag zelf  bepalen hoeveel uur kinderen in elk leerjaar naar 

school gaan. Op De Berckacker gaan alle kinderen dit jaar 952 uur 

naar school. De kinderen hebben enkele vrije dagen, waarop het team 

haar studiedagen heeft. In de planning van deze dagen houden we ons 

aan de wettelijke voorschriften dat we niet meer dan 7x per jaar een 

vierdaagse schoolweek organiseren voor de groepen 3 t/m 8. De data 

van vrije dagen en studiedagen vindt u in de jaarkalender.

Op De Berckacker werken wij met een continurooster. Dit houdt in dat 

alle kinderen, onder toezicht van teamleden, op school overblijven.

Om geen onderwijstijd verloren te laten gaan, maken wij gebruik van 

een inloop 10-minuten voorafgaand aan de ochtendschooltijd. Op deze 

manier kunnen de lessen daadwerkelijk om 08.30 uur beginnen en 

maken wij optimaal gebruik van de effectieve onderwijstijd.

De ouders van de leerlingen uit de kleutergroepen gaan met hun 

kinderen mee naar binnen. Voor deze kinderen vinden we het belangrijk 

dat zij overgedragen worden aan de leerkracht. 

Tot aan de herfstvakantie mogen de kinderen van groep 3 door de 

ouders naar binnen worden gebracht. Daarna vragen we om buiten 

afscheid te nemen van uw kind. De kinderen vanaf groep 4 komen 

zelfstandig het schoolgebouw binnen.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen in de basisschoolperiode leren 

om stapsgewijs om te gaan met hun vrijheid. Dat heeft te maken 

met zelfstandig worden en verantwoordelijkheid nemen. De school 

stimuleert de ontwikkeling van een positief  zelfbeeld. Zelfvertrouwen 

en sociale redzaamheid zijn daarbij sleutelbegrippen.

 

Uiteraard kunnen ouders naar binnen lopen, als zij een korte boodschap 

hebben en/ of  een afspraak willen maken met de leerkracht. 

Na schooltijd bent u van harte welkom om een kijkje te nemen in de 

groep en heeft de leerkracht meer tijd en aandacht voor u en uw kind.

4.2. De inhoud van het onderwijs

De ontwikkeling van kinderen verloopt in de verschillende leeftijdsfasen 

op een andere manier. Daarom heeft ook iedere fase een karakteristiek 

onderwijsaanbod. Het onderwijs aan kleuters wordt aangeboden via 

diverse thema’s, passend bij de belevingswereld van de kinderen. 

De leerkrachten gebruiken daarbij (elementen uit) de verschillende 

methoden en materialen om een rijk aanbod te creëren.

Vanaf de groepen 3 spelen de methoden een grotere rol in het 

onderwijsaanbod. Goede methoden bieden een verantwoorde leerlijn 

waarmee aan alle kerndoelen wordt voldaan. Aangevuld met eigen 

inbreng van de leerkracht en een variëteit aan materialen, bieden we 

kinderen op die manier kwalitatief  en uitdagend onderwijs.



Wij maken gebruik van de volgende methoden:

•  rekenen en wiskunde: ‘Rekenrijk’ (vanaf  groep 3)

     ‘Gecijferd bewustzijn’ (kleutergroepen)

•  Nederlandse taal:  Taal Actief  (vanaf  groep 4)

  ‘Veilig leren lezen’ (groep 3)

                               ‘Schatkist’ (kleutergroepen)

•  spelling:  Taal Actief   (vanaf  groep 4)

                 ‘Veilig leren lezen’ (groep 3)

•  technisch lezen:  ‘Lekker lezen’ (vanaf  groep 4)

                              ‘Veilig leren lezen’ groep 3 (2e maanversie)

  ‘Fonemisch bewustzijn’ (kleutergroepen)

•  begrijpend lezen:  Beter bij leren (vanaf  groep 4)

•  Engels:  ‘Take it easy’

•  Schrijven:  ‘Pennenstreken’

•  verkeer:  “Klaar….over!”

•  aardrijkskunde:  ‘Geobas’ (vanaf  groep 5); 

•  geschiedenis:  ‘Brandaan’ (vanaf  groep 5);

• biologie:  ‘Naut’ (vanaf  groep 5);

• tekenen, handvaardigheid en textiele werkvormen: 

  ‘Tekenvaardig’, ‘ 

  Handvaardig’ en ‘Textielvaardig’;

•  muziek:   materiaal dat samen met BISK (Brabants 

Instituut voor School en Kunst) op school 

is ontwikkeld. Belangrijke aspecten zijn 

zingen, bewegen op muziek en gebruik van 

muziekinstrumenten;

•  gymnastiek:   ̀Bewegingsonderwijs en didactiek’ en 

‘Basislessen bewegingsonderwijs’.

4.2.1. Godsdienstonderwijs en levensbeschouwing

De Berckacker is een katholieke school. Wij geven ons onderwijs vorm 

vanuit christelijke waarden en vieren de christelijke feesten. Kinderen 

worden echter zoveel mogelijk vrij gelaten in hun uiteindelijke keuze 

en plaatsbepaling. Binnen diverse vakgebieden en thema’s besteden 

we aandacht aan waardeoriëntatie en identiteitsvorming. Ons ‘Leerplan 

Waardeoriëntatie’ is daarbij leidend.

4.2.2. Burgerschap en sociale cohesie

Zoals bij ons onderwijs in levensbeschouwing, is ook bij Burgerschap 

en sociale cohesie het ‘Leerplan Waardeoriëntatie’ leidend. Wij vinden 

het belangrijk dat kinderen leren wat het betekent om deel uit te maken 

van een gemeenschap. We leren kinderen hun eigen keuzes te maken 

en te uiten, respect te hebben voor die van anderen en om te gaan 

met verschillen. Via diverse projecten zetten kinderen zich in voor 

anderen en hun leefomgeving. Door middel van een leerlingenraad, 

die in schooljaar 2011-2012 is opgezet, nemen zij verantwoordelijkheid 

voor hun school. De leerlijn Burgerschap, de leerlijn debatteren en 

het schoolbrede project ‘democratie’, participatie en “identiteit” zijn 

geïmplementeerd. 

In het schooljaar 

2017-2018 is er 

schoolbreed gewerkt 

aan het project 

“buitenspelen”. Kinderen 

hebben, samen met de 

leerkrachten, nagedacht 

over en gewerkt aan 

spellen die je op het plein 

kunt doen en welke regels 

daar dan bij passen. Dit 

heeft geresulteerd in een 

“manifest buitenspelen” 

waarop duidelijk staat 

wat wij als Berckacker 

belangrijk vinden. Het 

manifest is vertaald in een 

poster. De posters hangen 

zichtbaar bij de ingangen van de school en op elke klassendeur.

4.2.3. Samen leren, hoe gaat dat op de Berckacker?

Pedagogisch leerklimaat

Afgelopen schooljaar is veel aandacht besteed aan de nieuwe 

kernwaarden als kapstok. Samen met leerkrachten, leerlingenraad en 

kinderen zijn we tot een manifest gekomen waar wij als school voor 

staan, tijdens spelen, leren en werken.

De zeven kernwaarden op deze poster zijn de doelen van ons 

pedagogisch leerklimaat. Het helpt ons deze doelen te beschrijven, 

te bespreken en in de praktijk te zetten. Daarnaast wordt er in drie 

periodes van zes weken gewerkt met de onderstaande drie thema’s:

Thema 1:  Democratie - Groepsvorming

Thema 2:  Identiteit - Groepsrollen

Thema 3:  Participatie - Debatteren

De drie burgerschapsthema’s bieden in deze periodes een veilige 

en gestructureerde proeftuin voor de kinderen. Het pedagogisch 

leerklimaat wordt niet begrenst door de drie burgerschapsthema’s. Het 

is onze uitdaging de inhoud van deze thema’s steeds te koppelen aan 

het onderwijs alle dag.

4.2.3. Seksuele voorlichting en opvoeding

Wij ondersteunen kinderen bij hun ontwikkeling tot iemand die 

respect heeft voor zichzelf  en anderen en zich bewust is van eigen en 

andermans gevoelens. Hiervoor maken we gebruik van de methode 

‘Relaties en seksualiteit’.

In de kleutergroepen komen globaal drie onderwerpen aan bod: 

geboorte, het eigen lijf  en knuffelen. Voor groep 3 tot en met 8 is een 

keuze gemaakt voor een aantal lessen uit de methode voor wat betreft: 

• lichamelijke en emotionele ontwikkeling;

• sociale ontwikkeling en relaties;

• seksualiteit en gezondheid.
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•  •  

Plezier

Veiligheid

Dit vinden wij belangrijk!

SportiviteitSportiviteit

Plezier

VeiligheidVeiligheid

Sa
menwerken

W
ee

rbaarheid

Discipline

Beheersing

Ple zie r Vertro u wen

R e s p e ct

We geven elkaar complimenten en tips

Elkaar accepteren

Luisteren

Lachen en veel lol maken

Stop is stop

Plezier uitstralen

Afspraken nakomen

Wacht tot je aan de beurt bent        in het samenspelen

Tot 10 tellen

Je mag boos worden, maar blijft rustig       om een oplossing te zoeken

Iets terugdoen        en niet over je heen laten lopen

Laten zien door het gewoon te doen

Luisteren en doen wat nodig is

Niet opgeven, volhouden

Elkaar altijd helpenDoen wat je zegt en zeggen wat je doet!

Wij hebben lol als iedereen plezier heeft

Iedereen is anders, omgaan met verschillen

Zet door als je onder in de leerkuil zit!

Je mag zelf kiezen       wat je speelt en met wie je speelt

Berckacker poster kernwaarden-A1-2HR.pdf   1   23-03-18   11:34



5. DE ZORG VOOR KINDEREN

5.1. De zorg voor alle leerlingen

5.1.1. Rapportage

Het rapport bestaat uit drie onderdelen, waarin de leerling vergeleken 

wordt met zichzelf  (deel A leervermogen), met zijn klasgenoten (deel 

B leerprestaties) en met het landelijk gemiddelde (deel C leerniveau), 

hiervoor gebruiken wij de toetsen van het CITO Leerling Onderwijs 

Volgsysteem (LOVS).

Naar aanleiding van de rapportage gaan de leerkrachten op gezette 

tijden (minimaal 2x per jaar) met ouders in gesprek. U ontvangt hiervoor 

een uitnodiging. Vanaf groep 7 vinden wij het meer vanzelfsprekend 

dat kinderen bij deze gesprekken aanwezig zijn.

5.1.2. Het CITO Leerling Onderwijs Volgsysteem (LOVS)

We volgen de didactische ontwikkeling van uw kind naast observaties en 

methode-toetsen, ook met CITO-toetsen door middel van het Leerling 

Onderwijs Volgsysteem. Dit is een methode-onafhankelijk toetssysteem 

waarbij de ontwikkeling van het kind en de groep vergeleken wordt met 

een landelijk gemiddelde. Op deze manier krijgen wij een objectief  

beeld over de vorderingen van de leerlingen en de resultaten van ons 

onderwijs. Het systeem begint bij de kleuterjaren en volgt de leerling 

tot en met groep 8. Het leerlingvolgsysteem bestaat uit toetspakketten: 

Taal, Lezen, Spelling en Rekenen. De toetsen worden opgenomen in 

een toetskalender.

Wat doen we met de gegevens?

De toets wordt door de leerkracht nagekeken, digitaal ingevoerd in 

ParnasSys waar de gegevens worden omgezet in een schaalscore. 

Die score kan worden weergegeven in een tabel of  grafiek: het 

leerlingrapport genaamd. Op onze school maken wij gebruik van beide. 

Dit maakt het interpreteren van de score eenvoudig. 

Door de toetsgegevens te analyseren, kan de leerkracht eventuele 

leerachterstand en/of leerstoornis signaleren en/of diagnosticeren. De 

gegevens worden, samen met gegevens uit observaties en gesprekken 

met kinderen en ouders, gebruikt om een groepsplan op te stellen. De 

leerkracht stelt het groepsplan op, om het onderwijs aan te passen 

aan de behoeften van leerlingen, met het oog op het realiseren van 

basisdoelen en extra doelen. 

CITO Entreetoets groep 7

De Entreetoets voor groep 7 wordt in de periode april tot en met juni 

afgenomen. Met de gegevens van de Entreetoets kan de leerkracht 

nagaan of uw kind op niveau presteert en of er in de kennis en 

vaardigheden hiaten zitten. Deze toets bestaat uit Taal, Lezen, Spelling, 

Rekenen en Studievaardigheden. CITO stelt voor iedere leerling een 

profiel op en voor het interpreteren van dit profiel ontvangen de ouders 

informatie.

CITO Eindtoets groep 8

Van de Eindtoets Basisonderwijs verschijnt jaarlijks een nieuwe versie. 

De Eindtoets is een onafhankelijk onderzoek naar de vorderingen van 

leerlingen aan het einde van de basisschool. Vanaf het schooljaar 

2014-2015 wordt de Eindtoets eind april afgenomen. Ook is vanaf dan 

een eindtoets verplicht voor alle scholen. Voorheen was dit nog niet 

verplicht, al nam de overgrote meerderheid van de scholen wel een 

eindtoets af. De resultaten van de Eindtoets ondersteunen het advies 

van de leerkracht voor de keuze van Voortgezet Onderwijs.

 

5.1.3. Begeleiding naar het Voortgezet Onderwijs

In groep 7 krijgen de ouders een eerste voorlopig advies voor het 

Voortgezet Onderwijs (VO).

In groep 8 vindt de specifieke voorbereiding op het VO plaats. De 

leerlingen en hun ouders ontvangen informatie over de verschillende 

scholen die er zijn en bezoeken enkele scholen. In november/december 

brengt de school een voorlopig advies uit. In januari/februari wordt 

het definitieve advies gegeven. Dit advies komt tot stand met behulp 

van het LOVS, Entreetoets, verslagen van de schoolloopbaan van de 

leerling, indrukken van de verschillende leerkrachten, maar ook de 

oudergesprekken en de voorkeur van de leerling zelf. Wij onderhouden 

regelmatig contact met het VO, zowel voorafgaand aan plaatsing alsook 

door middel van terugkoppeling van de resultaten van de leerlingen.

5.1.4. Beleid ten aanzien van doublure

Aan het einde van elk schooljaar gaan in de regel de leerlingen door 

naar het volgend leerjaar. Voor een enkele leerling is doubleren een 

betere optie. Gedurende het schooljaar zijn er diverse momenten van 

overleg tussen ouders en leerkracht over de ontwikkeling van het kind. 

Met ouders wordt –indien een leerkracht doubleren overweegt voor 

een bepaalde leerling- uitgebreid gesproken over de argumenten van 

deze overweging. In de meeste gevallen komen ouders en leerkracht 

tot een weloverwogen besluit. Indien dit onverhoopt niet het geval is, 

is het advies van de school bindend. Vier weken voor het einde van 

het schooljaar dienen de eventuele doublures definitief  bekend te 

zijn. Dit schooljaar is dat op vrijdag 7 juni 2019. Indien een leerkracht 

overweegt dat een leerling voorwaardelijk kan overgaan, vermeldt hij/ 

zij dit uitdrukkelijk in het eindrapport en hij/ zij meldt dit schriftelijk aan 

de ouders. De school geeft aan aan welke voorwaarden de leerling 

moet voldoen om definitief  te worden bevorderd. Ook wordt een termijn 

aangegeven waarbinnen het kind aan de gestelde voorwaarden heeft 

voldaan en wanneer de definitieve beslissing valt. Dit moet uiterlijk op 

31 december van het kalenderjaar het geval zijn. Een kind kan niet 

voorwaardelijk worden bevorderd naar groep 8.
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5.2 1- Onderwijsroute

5.2.1. Een passend aanbod voor elke leerling

Onze school heeft als taak voor ieder kind zoveel mogelijk adequaat 

onderwijs te realiseren. Daaronder wordt verstaan een voor het kind 

passend onderwijsaanbod, zowel in pedagogisch als didactisch 

opzicht, dus zoveel mogelijk afgestemd op wat het kind nodig heeft. 

Ieder kind is welkom op onze school. Leerlingen met een beperking zijn 

welkom als de schooldoelen ook voor hen in redelijke mate te realiseren 

zijn. Hierover gaan we, ouders en school, op gezette tijden met elkaar 

in gesprek waarbij, op basis van wederkerigheid, verwachtingen en 

inspanningsresultaten besproken worden. 

Onze aanpak naar zorgleerlingen is er op gericht een relatie met hen op 

te bouwen en hen te leren invloed uit te oefenen op het eigen handelen. 

We willen hen leren de juiste keuzes te maken, vooral als er “boosheid” 

dreigt te ontstaan; “zelfsturing”. Ontsporingen met betrekking tot 

veiligheid kunnen niet. Ons beleid is er op gericht garant te staan 

voor de veiligheid van alle kinderen. Elke vorm van psychisch of  

fysiek geweld accepteren we niet. Op zo’n moment worden passende 

maatregelen getroffen naar de leerling die de grens heeft overschreden. 

De maatregel die De Berckacker dan treft, is de leerling deze dag naar 

huis te sturen. De dag daarna is de leerling weer welkom op school en 

deze leerling krijgt elke dag een nieuwe kans.

5.2.2. Monitoren leerlingenzorg / intern begeleider

Er is een monitor leerlijnen/IB’er aanwezig, Henny van Nunen, die de 

kwaliteit en de visie van de zorg op De Berckacker bewaakt en beleid 

formuleert. De monitor leerlijnen/IB’er onderhoudt contacten met 

externen, leerkrachten en ouders om zo zicht te houden op de grenzen 

van de zorg, de kwaliteit van het kijken en de expertise die De Berckacker 

nog nodig heeft. De 1-onderwijsroute wordt toegepast in de praktijk van 

alledag. De 1-onderwijsroute beschrijft in onderlinge afstemming de 

stappen en beslismomenten die cyclisch in de zorg aan leerlingen op 

groeps- en schoolniveau gezet worden. De monitor leerlijnen gaat na 

hoe leerkrachten leerlingen volgen en of er goed wordt gerapporteerd. 

Ook houdt de monitor leerlijnen zicht op dossiervorming; deze vindt 

digitaal plaats. Hiervoor maken wij gebruik van ParnasSys. De overstap 

naar het Voortgezet Onderwijs wordt door de monitor leerlijnen gevolgd 

en indien nodig worden de ouders en de specifieke leerlingen begeleid 

bij de keuze en de overstap. 

Leerlingbespreking, collegiale consultatie, mdo.

Naar aanleiding van de bespreking van het groepsplan kan er een 

leerlingbespreking gepland worden. Vooraf informeert de leerkracht de 

ouders over de inhoud van de bespreking. Ouders worden ook altijd 

geïnformeerd over de uitkomsten van de leerlingbespreking.

Leerlingen met een specifieke onderwijs-zorgbehoefte kunnen worden 

besproken in een collegiale consultatie, waarbij de orthopedagoog 

aansluit.  Ouders worden vooraf geïnformeerd en ontvangen achteraf  

de uitkomsten hiervan. Mocht de leerling besproken worden in het 

MDO (Multi Disciplinair Overleg). dan sluiten naast de leerkracht, de 

ouders van de leerling, regisseur, directie, orthopedagoog en evt. 

een medewerker vanuit de GGD en/ of  Centrum voor Jeugd en gezin 

aan. De ouders van de leerling worden hiervoor door de leerkracht 

uitgenodigd. Doel is om de onderwijs- en opvoedbehoeften van de 

leerling, de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht en eventueel 

de ouders in kaart te brengen, te bespreken. Na afloop van het MDO 

volgt er een advies en/of aanbevelingen voor ouders en/of leerkracht.

5.2.3. Passend Onderwijs

Met ingang van 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs van start gegaan, 

waarmee alle schoolbesturen een zorgplicht kregen. Dit betekent dat de 

scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling, die bij de school staat 

ingeschreven of is aangemeld en die extra ondersteuning nodig heeft, 

een passend onderwijsaanbod krijgt. Na aanmelding zal de school 

eerst zorgvuldig onderzoeken wat uw kind nodig heeft en of de school 

die ondersteuning zelf  kan realiseren, eventueel met ondersteuning 

vanuit het nieuw opgerichte samenwerkingsverband. Als de school 

de ondersteuning niet zelf  kan bieden en aangeeft dat uw kind het 

beste naar een andere school kan gaan, moet de school, na overleg 

met u, zorgen dat er een andere school gevonden wordt, die wel een 

passend aanbod kan doen en uw kind kan toelaten. Dit kan een andere 

basisschool zijn, maar ook een school voor speciaal basisonderwijs of  

speciaal onderwijs. Voor eventuele klachten hieromtrent kunnen ouders 

zich wenden tot de landelijke klachtencommissie, waarvan u het adres 

in deze schoolgids aantreft.

Elke school heeft binnen Passend Onderwijs een ondersteuningsprofiel 

opgesteld, waarin de school beschrijft welke ondersteuning zij kan bieden 

en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. Het ondersteuningsprofiel 

van onze school is te bekijken op www.scholenopdekaart.nl.

De transitie naar de nieuwe Wet Passend Onderwijs is niet met ingang 

van het schooljaar 2014-2015 afgerond. Er zullen in de komende 

periode nog aanpassingen en aanvullingen op de huidige wet gedaan 

worden. Om deze ontwikkelingen te kunnen volgen, wijst de school u 

graag op belangrijke informatiebronnen, te weten:

•  Passend Onderwijs Informatiegids voor ouders (uitgave Steunpunt 

Passend onderwijs);

•  www.steunpuntpassendonderwijs.nl;

•  www.passendonderwijs.nl;

•  www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl;

•  www.mensenrechten.nl;

•  www.onderwijsconsulenten.nl;

•  www.onderwijsgeschillen.nl.

5.2.4. Ondersteuning van de leerling met specifieke 

onderwijsbehoeften   

De middelen vanuit het samenwerkingsverband worden o.a. ingezet voor:

•  de monitor leerlijnen om die in de gelegenheid te stellen met een 

leerling of  een groepje leerlingen aan het werk te gaan;

•  materiële voorzieningen, specifieke hulpmiddelen zoals methoden en 

speel-, werk-, en leermateriaal;

•  professionalisering van de leerkracht en/of het team.



5.2.5. Intakeprocedure voor en begeleiding van leerlingen met 

een beperking

Indien een leerling met een beperking wordt aangemeld, worden er 

één of meerdere gesprekken gepland met de ouder en het kind. In 

dit gesprek wordt de problematiek besproken en de wijze waarop De 

Berckacker deze leerling gaat ondersteunen. Er wordt samen met de 

ouders bekeken en besproken wat de verwachtingen zijn en hoe daar 

het beste op afgestemd kan worden. Wanneer de leerling is geplaatst 

maken we samen met de ouders afspraken over de streefdoelen en de 

wijze waarop het onderwijs aan de leerling vorm krijgt. De leerkracht 

stelt samen met de regisseur voor een jaar een ontwikkelplan op, 

waarin alle doelen zijn opgenomen. Dit ontwikkelplan / OPP wordt met 

de ouders besproken.

5.2.6. Begaafde leerlingen

Het signaleren van deze leerlingen is niet eenvoudig omdat (hoog)

begaafdheid niet altijd blijkt uit schoolprestaties. Om deze kinderen 

toch goed in beeld te krijgen, onderzoek te doen en de uitdaging te 

bieden die de kinderen nodig hebben, maken we op De Berckacker 

gebruik van het Digitale Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH). 

Bijzondere aandacht is er voor de sociale positie van de (hoog)

begaafde leerlingen. Zes weken na instroom in de K-groepen en 

groep 3 én in de laatste toetsperiode van groep 5 gebruiken wij voor 

alle leerlingen van die groepen de zogenaamde quickscan van het 

Digitale Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid.   Ook ouders kunnen, 

bij vermoeden van meer-/ hoogbegaafdheid, de aanzet geven om 

hun kind te screenen met dit instrument.  Wij vinden het van belang 

dat de leerkracht (hoog)begaafde leerlingen voldoende uitdaging en 

waar nodig de juiste ondersteuning biedt. Op schoolniveau zorgen 

wij ervoor voldoende (leer)middelen in huis te hebben om de nodige 

uitdaging te kunnen bieden. Binnen het Samenwerkingsverband loopt 

een project voor meer- en hoogbegaafde leerlingen, waar praktische en 

theoretische expertise wordt opgedaan op dit gebied. Het project staat 

open voor alle scholen binnen het Samenwerkingsverband. Voor meer 

informatie: www.projectexcellenteleerlingen.blogspot.nl.

Op De Berckacker vinden wij het van belang dat de leerkracht (hoog)

begaafde leerlingen voldoende uitdaging en waar nodig de juiste 

ondersteuning biedt. Wij zorgen ervoor voldoende (leer)middelen in 

huis te hebben om de nodige uitdaging te kunnen bieden. Hiertoe zijn 

twee contactpersonen goede leerlingen aangesteld (Rietje Wijnings/ 

Hanneke Schuckman). De school heeft beleid ontwikkeld inzake 

vaardigheden van leerkrachten en het onderwijsaanbod: compacten, 

versnellen, verrijken, verdiepen/ uitstroomperspectief/ materiaal en 

voorzieningen. Kinderen werken met Talentenlijn (kleutergroepen) of  

Levelwerk (groep 3 t/m 8). Om de kinderen met Levelwerk goed te 

kunnen begeleiden, vindt eenmaal per week een evaluatiemoment 

plaats onder leiding van de groepsleerkracht en wordt de planning voor 

de komende week gemaakt. Met betrekking tot de langere termijn gaat 

het om duurzame implementatie van eenduidig gedachtengoed en 

passend repertoire bij leerkrachten waardoor cognitieve ontwikkeling 

en leerling welzijn in een voor de leerling uitdagend (academisch) 

perspectief  staat.

In het kader van passend onderwijs loopt met ingang van oktober 2014 

de aanmeldprocedure via de Commissie van Intake en Voorbereiding 

Toelaatbaarheid Veldvest. 

5.2.7. Voor- en vroegschoolse educatie   

Om een betere aansluiting te krijgen tussen peuterspeelzaal, 

kinderdagverblijf  en basisschool zijn we bezig met educatieve 

programma’s die beginnen in de voorschoolse periode (peuterspeelzaal 

en kinderdagverblijf) en doorlopen in de kleutergroepen van het 

basisonderwijs. Om de overstap van de PSV en/of KDV zo goed 

mogelijk te laten verlopen, spreken de leerkrachten vaste momenten af  

om samen te spelen. Er vindt een overdrachtsgesprek plaats over de 

ontwikkeling van de peuter aan de hand van een observatieformulier 

als de peuter bijna vier jaar is.

5.3  AVG 

Met ingang van 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) in werking. Dat betekent dat vanaf die 

datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie en 

de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) dan niet meer geldig is. 

De AVG zorgt onder meer voor: versterking en uitbreiding van privacy 

rechten, meer verantwoordelijkheden voor organisaties en werkgevers 

en dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacy 

toezichthouders. Stichting Veldvest verwerkt van al haar leerlingen 

persoonsgegevens. Een goede omgang met deze gegevens en het 

bewustzijn van de privacywetgeving is voor Veldvest van groot belang. 

Als onderwijsinstelling is Veldvest genoodzaakt persoonsgegevens van 

uw kind te verwerken om aan de (wettelijke) verplichtingen te kunnen 

voldoen. 

De gegevens over uw kind, welke in de meeste gevallen rechtstreeks 

van u als ouder zijn ontvangen, worden enkel verwerkt vanuit 

noodzakelijkheid voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen. 

Persoonsgegevens die hier niet aan voldoen worden uitsluitend met uw 

toestemming verwerkt. Hierbij valt te denken aan toestemming voor het 

gebruik van beeldmateriaal, medische gegevens, etc. 

In een aantal gevallen is Veldvest verplicht om persoonsgegevens van 

uw kind te delen met andere organisaties of  kunnen er commerciële 

derde partijen verzocht worden te ondersteunen in het verwerken van 

de gegevens voor eerder genoemde doeleinden. Dit gebeurt altijd 

in opdracht en onder verantwoordelijkheid van Veldvest. Met deze 

organisaties zijn (verwerkers)overeenkomsten afgesloten, waarin o.a. is 

vastgelegd welke gegevens er verwerkt worden en hoe deze gegevens 

beveiligd worden. De persoonsgegevens van uw kind worden zoveel 

mogelijk gecodeerd bewaard en alleen die medewerkers kunnen bij de 

gegevens, die dat ook voor de uitvoering van hun werk nodig hebben. 

Daarnaast worden de gegevens niet langer dan noodzakelijk bewaard.

Bovenstaande informatie is uitgebreider terug te lezen in de 

privacyverklaring van Veldvest, te vinden op de website www.

veldvest.nl. Tevens vindt u hier het privacyreglement van de Stichting. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Functionaris 

Gegevensbescherming via e-mail privacy@veldvest.nl. 
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6. HET PERSONEEL 

6.1. De leerkrachten

De leerkracht is verantwoordelijk voor het stimuleren en begeleiden van 

alle leerlingen in zijn groep op sociaal en didactisch gebied en gaat er 

van uit dat leerlingen verschillende onderwijsbehoeften hebben. De taak 

van de leerkracht is om zo goed mogelijk aan deze behoeften tegemoet 

te komen. Hierover heeft de leerkracht regelmatig contact met ouders 

van alle leerlingen in de groep. Daarnaast zijn de leerkrachten op De 

Berckacker zich er van bewust dat zij een voorbeeldfunctie hebben 

naar opgroeiende kinderen. De leerkrachten denken met elkaar kritisch 

na over de wijze waarop zij omgaan met de op deze school geldende 

uitgangspunten ten aanzien van opvoeding en onderwijs. Dit doen zij 

vanuit een open, nieuwsgierig onderzoekende houding naar het kind 

toe. Op deze wijze optimaliseren we het gesprek tussen leerkracht en 

leerling. Het spreekt voor zich dat nauw contact met de ouders van 

ieder individueel kind hierbij essentieel is.

6.2. Professionaliteit

Professionaliteit kenmerkt zich door de wijze waarop collega’s omgaan 

met een appèl dat op hen gedaan wordt om te kunnen en willen 

bijdragen aan de school als geheel. Centraal doel op het niveau van 

het team is het uitbreiden en verdiepen van het handelingsrepertoire. 

Met name de drie leertheorieën moeten worden doorgrond en in de 

praktijk toegepast. 

Vanuit het Integraal PersoneelsBeleid (IPB) is scholing van het personeel 

belangrijk. Ieder teamlid geeft in zijn Persoonlijk OntwikkelingsPlan 

(POP) zijn leerpunten aan en formuleert hierbij op welke wijze hij de 

gestelde doelen wil behalen. Samen met de directeur en/ of  Personal 

Coach wordt bekeken op welke wijze dit gebeurt. 

Tijdens studie(mid)dagen wordt scholing van het team verzorgd. 

Indien in het kader van re-integratie of  ontwikkeling van een teamlid 

video-opnamen in groepen gemaakt worden, ten behoeve van het 

coachen en ondersteunen van een teamlid bij zijn/ haar onderwijskundige 

taak, zijn deze uitsluitend bedoeld voor intern gebruik. Na afloop van 

een traject worden de beelden vernietigd.

6.3. Wijze van vervanging bij ziekte of verlof

Het personeel heeft verlof  tijdens de schoolvakanties. In bepaalde 

gevallen kan het personeel aanspraak maken op extra verlof  onder 

schooltijd. In geval van ziekte kan een medewerker bijvoorbeeld niet 

komen werken. Dit wordt uiteraard altijd afgestemd met de directie. 

We streven naar zo min mogelijk lesuitval. Voorheen werd in geval 

van ziekte van een leerkracht meestal een vervanger van buitenaf  

geregeld, door het zogenaamde P centrum. 

Op 01 juli 2016 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) voor het bijzonder 

onderwijs ingegaan. Door de nieuwe Wet Werk en Zekerheid is een 

aantal regels rondom flexibele arbeid, WW en ontslag ingrijpend 

veranderd. Een onbedoeld effect van deze wetgeving is dat besturen 

omzichtig omgaan met het aangaan van verplichtingen, met name 

bij vervangingen. We doen echter ons uiterste best om wel degelijk 

binnen de mogelijkheden voor vervanging te zorgen. Stichting Veldvest 

zet haar hele vervangingsbudget in om in voorkomende gevallen 

maatregelen te kunnen nemen. Ze maakt daarbij gebruik van vaste 

personeelsleden die in de vervangingspool werken, ze rekruteert een 

6-tal nieuwe kandidaten die een tijdelijk contract krijgen van een jaar 

(min –max contract). Daarnaast maakt ze gebruik van de gezamenlijke 

vervangerspool van Veldvest en SKOzoK en verzoekt de Stichting 

personeelsleden met een vast contract die parttime werken in te 

springen om een vervanging op zich te nemen. 

Verder is stichting Veldvest in gesprek met kindpartners Korein en 

Nummereen om in voorkomende gevallen gebruik te kunnen maken 

van een pedagogisch medewerker, die toegevoegd wordt aan het 

onderwijsteam van de school. 

Indien er geen vervanging komt, zoeken we naar oplossingen, waarbij 

het gaat om een verantwoorde situatie, waarvan het opsplitsen van 

de groep er één is. Kinderen uit een groep worden dan verspreid over 

andere groepen. Het onderwijsproces vindt hierbij doorgang, zij het bij 

een collega leerkracht. Is een collega meerdere dagen ziek en is er geen 

vervanger voorhanden, dan wordt er bij toerbeurt een groep opgesplitst 

en worden collega’s in de groep van de zieke leerkracht geplaatst. 

In de aanloop naar 01 juli 2016 troffen de scholen organisatorische 

maatregelen om mogelijke oplossingen bij ziekte of  verlof  voor te 

bereiden. Al deze maatregelen zorgen ervoor dat we garant staan voor 

een verantwoorde vervangingspraktijk waarbij het naar huis sturen van 

kinderen geen optie vormt.

6.4. Begeleiding en inzet studenten

De Berckacker is opleidingsschool voor studenten. Dat betekent dat 

wij een verantwoordelijkheid hebben in het opleiden van aankomende 

leerkrachten vanuit de PABO. Daarnaast zijn bij ons op school ook 

studenten van andere opleidingen actief, zoals het Summacollege 

(voorheen ROC). Het beleidsplan “Opleiden” is de onderlegger bij de 

begeleiding van studenten. 

Regelmatig komen ook leerlingen van het Sondervick College of een 

andere school voor Voortgezet Onderwijs voor een oriënterend bezoek 

op onze school, variërend van één dag of voor één tot twee weken. 
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7. DE RELATIE MET OUDERS 

7.1. Betrokkenheid van ouders

7.1.1. Communicatiemiddelen

Goede contacten onderhouden met ouders is voor ons speerpunt van 

beleid. We verzorgen iedere week een digitale nieuwsbrief  waarin we u 

op de hoogte houden van veelal praktische zaken en activiteiten. Vanuit 

het Management Team verzorgen we –indien aan de orde- een (nieuws)

brief  met meer strategische informatie. Via de website proberen we de 

informatie aan ouders zo actueel mogelijk te houden met informatie 

over ons beleid, met vergaderverslagen van de Schoolraad, nieuws uit 

diverse commissies, berichten uit de groepen en foto’s van activiteiten.

Ouderportaal ParnasSys

ParnasSys is het administratiesysteem waarin de school alle gegevens 

opslaat van haar leerlingen. Hierbij valt te denken aan personalia, 

gegevens over verlof  en absentie, gegevens over de leervorderingen 

(toetsen, onderzoeken) enzovoort. Sinds februari 2013 is op De 

Berckacker het ouderportaal van ons administratiesysteem ParnasSys 

opengesteld. 

Ouders kunnen via dit ouderportaal kennis nemen van de gegevens 

en de leervorderingen van hun kind(eren), op elk gewenst moment. 

Door middel van het openstellen van het ouderportaal wordt de 

communicatie tussen ouders en school digitaal ondersteund, met 

informatie die altijd beschikbaar is. Op deze wijze wordt transparantie 

naar ouders vergroot en wordt gezamenlijke verantwoordelijkheid met 

betrekking tot de ontwikkeling van uw kind benadrukt. 

Rapportage  

Drie maal per jaar krijgen de kinderen van de groepen K t/m groep 8 

een rapport mee naar huis.  In dit rapport wordt het kind vergeleken met 

zichzelf, met de rest van de groep en met het landelijke gemiddelde. Dit 

om een zo volledig mogelijk beeld te geven van de ontwikkeling van het 

kind op het gebied van de leerstof  en de psycho-sociale ontwikkeling. 

De oudergesprekken worden gepland in de week nadat de kinderen 

de rapporten hebben ontvangen.  Na het derde rapport volgen er 

geen oudergesprekken, die hebben, indien nodig, reeds tevoren 

plaatsgevonden. Mocht er aanleiding zijn voor extra gesprekken, dan 

is dat altijd mogelijk. 

Koffieochtenden

Dit schooljaar organiseren we enkele koffieochtenden met ouders. 

Onder het genot van een kopje koffie of thee is er gelegenheid om met 

andere ouders en de leden van het Management Team in gesprek te 

gaan en vragen te stellen over het onderwijs en andere zaken. De data 

worden vermeld in de nieuwsbrief.

Kijkje in de school 

U bent van harte welkom om één keer per jaar een kijkje te nemen 

in de groep van uw kind tussen 08.30 uur en 09.30 uur, terwijl de 

kinderen en leerkrachten aan het werk zijn. Om gebruik te maken van 

deze mogelijkheid kunt u (eenmaal per jaar) een afspraak maken met 

de leerkracht van uw kind(eren). Het is niet toegestaan om jongere 

broertjes of  zusjes mee te brengen; deze verstoren mogelijk de lessen. 

Wij streven naar een zo representatief  mogelijke klassensituatie, zodat 

u een zo goed mogelijk beeld krijgt van de praktijk van alle dag.

7.1.2. Ouderbetrokkenheid.

Bij ouderbetrokkenheid hebben ouders samen met de school een 

gedeelde verantwoordelijkheid voor hun kind. Ouders zijn (emotioneel) 

betrokken bij de schoolontwikkeling van hun kind. Zij tonen 

belangstelling, scheppen thuis voorwaarden om te leren en begeleiden 

hun kind hierbij als dat nodig is. Maar ook overleggen zij, indien nodig, 

met de school over het welzijn van hun kind. De leerkracht kan in het 

gesprek  zijn/haar kijk op de onderwijsbehoeften toelichten en de wijze 

van afstemming en verwachtingen. Ouderbetrokkenheid vindt vooral 

thuis plaats. Bij meer ouderbetrokkenheid presteren leerlingen beter en 

hun welbevinden neemt toe. Aan het gesprek met ouders hechten wij 

grote waarde.

7.2. GMR, medezeggenschap als thema

Voor de scholen vallend onder het bevoegd gezag van Veldvest is een 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) opgericht. De 

GMR bestaat uit 10 leden, vanuit twee geledingen: 5 vertegenwoordigers 

van ouders en 5 vertegenwoordigers van de leerkrachten. De 

GMR is bevoegd tot bespreking van die aangelegenheden, die van 

gemeenschappelijk belang zijn voor de scholen vallend onder het 

bevoegd gezag. Daarnaast kan ze schriftelijke voorstellen doen en 

standpunten kenbaar maken aan het bevoegd gezag. De GMR heeft 

adviesrecht, onder andere met betrekking tot de volgende zaken: 

kaders voor vaststelling van het regionaal vakantierooster, vaststellen 

of wijzigen van beleid ten aanzien van het onderhoud van gebouwen, 

instemmingsrecht met betrekking tot onder andere het wijzigen van 

een benoemingsprocedure van de schoolleiding, etcetera. De GMR 

vergadert maandelijks, zowel zelfstandig als met het bevoegd gezag 

(College van Bestuur). Alles dat uitsluitend betrekking heeft op één 

school blijft de verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de MR/ SR 

(Medezeggenschapsraad of Schoolraad). Het doel van de GMR is mede 

zorgdragen voor kwalitatief  goed onderwijs op de scholen van Veldvest. 

Vanzelfsprekend is hiervoor de constructieve samenwerking nodig 

tussen ouders, leerkrachten, directeuren en bestuurders. In de praktijk 

is de GMR net als het Bestuur vooral bezig in voorwaardenscheppende 

sfeer. Tot slot wijzen wij u erop dat alle GMR-informatie ook op de 

website van de stichting Veldvest te vinden is (www.veldvest.nl).
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7.3. Schoolraad

Een wettelijk geautoriseerd orgaan is de Medezeggenschapsraad 

(MR). Binnen de MR is advies en inspraak van ouders en leerkrachten 

geregeld. Het beleid van de school wordt getoetst.

Op onze school gaat de MR op in de Schoolraad, maar blijft haar 

wettelijke status van toetsend orgaan behouden. De Schoolraad, 

bestaande uit de MR-leden (zowel ouders als leerkrachten), wordt 

aangevuld met een vertegenwoordiging uit de Activiteitencommissie en 

enkele onafhankelijke leden (ouders). De schoolraad functioneert als 

gesprekspartner en klankbord van het Management Team en het team. 

Vaak worden in de vergaderingen met de Schoolraad actuele zaken 

besproken, ook al vaak in een vroeg stadium. Zo hebben het afgelopen 

jaar Ouderbetrokkenheid en De Gezonde school gedurende het jaar 

centraal gestaan. U bent als ouder bij de openbare vergaderingen van 

harte welkom, zodat u toch al wat eerder op de hoogte kunt zijn van 

dat waar de school mee bezig is. De notulen van de schoolraad staan 

na elke vergadering op de website. Indien u interesse heeft, kunt u ook 

zitting nemen in de Schoolraad. Hiervoor kunt u zich wenden tot één 

van de leden van de Schoolraad of het Management Team van de 

school. Tevens heeft de Schoolraad op de jaarlijkse informatieavond 

een stand, waar u kennis kunt maken met de leden van de Schoolraad 

en uw vragen kunt stellen. Hebt u goede ideeën voor de Schoolraad? 

Mail deze dan naar schoolraad.berckacker@gmail.com 

7.4. Activiteitencommissie

Naast de Schoolraad bestaat er op onze school een Activiteitencommissie 

(AC). Deze commissie is een oudergeleding, die met advies van de 

Schoolraad, in nauwe samenwerking met het Management Team 

en teamleden mede verantwoordelijk is voor alle zogenaamde 

buitenschoolse bijzondere activiteiten. Teamleden verzorgen, met 

ondersteuning van leden van de Activiteitencommissie, de coördinatie 

en organisatie van diverse activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, de 

sportdag en dergelijke. De voorzitter van de Activiteitencommissie 

maakt deel uit van de Schoolraad, zodat het beleid en de organisatie 

van de diverse activiteiten wordt afgestemd met de Schoolraad.

Gedurende het schooljaar vinden er verschillende activiteiten plaats. 

Denk hierbij aan Sinterklaas, Kerstmis, carnaval en sportdag. Deze 

activiteiten worden door de school georganiseerd in samenwerking met 

de Activiteitencommissie. Bij deze activiteiten is de hulp van ouders 

(maar ook opa’s, oma’s en andere bekenden) onontbeerlijk. Deze hulp 

stelt ons in staat om de activiteiten voor kinderen te blijven organiseren. 

7.5 Oudervereniging

De oudervereniging steunt het organiseren van activiteiten ten behoeve 

van de kinderen via de Activiteitencommissie (AC). Elk jaar worden 

diverse activiteiten betaald door de oudervereniging. Zoals Sinterklaas, 

Kerst, afscheid groep 8, de koningspelen. Daarnaast zijn grote 

investeringen gedaan o.a. de geluidsinstallatie, het schoolplein, de 

Berckacker T-shirts. De oudervereniging legt verantwoording af over de 

besteding van de ouderbijdrage. Hoewel de oudervereniging formeel 

een zelfstandige vereniging is, functioneert de oudervereniging op onze 

school binnen de Schoolraad en is het bestuur van de Schoolraad gelijk 

aan het bestuur van de oudervereniging. De oudervereniging vraagt 

aan alle leden -de ouders van de leerlingen- jaarlijks een vrijwillige 

bijdrage voor het organiseren van bijzondere schoolse activiteiten die 

door en met de Activiteitencommissie (AC) worden georganiseerd. Het 

hele bedrag komt rechtstreeks aan de kinderen ten goede. Zonder 

deze bijdrage, zal de school de bijzondere activiteiten soberder moeten 

invullen wat jammer is voor de kinderen. Daarom wordt U als ouder 

automatisch lid op het moment dat u een kind op onze school heeft. Het 

lidmaatschap eindigt automatisch op het moment dat u geen kinderen 

meer op onze school heeft. 

De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks aan het begin van het 

schooljaar vastgesteld door de Schoolraad. De bijdrage wordt schriftelijk 

medegedeeld aan de ouders van alle leerlingen. Voor schooljaar 2017-

2018 was deze bijdrage vastgesteld op € 20,00 per kind en deze zal 

voor het schooljaar 2018-2019 gelijk blijven. In het geval dat kinderen 

gedurende het schooljaar instromen op school, of  de school verlaten, 

zal naar rato een bijdrage worden gevraagd c.q. worden terugbetaald. 

Wij willen u vragen om contact op te nemen met Henny van Nunen indien 

u om de een of andere reden niet in staat bent om de ouderbijdrage 

te betalen. We zullen dan samen met u nadenken over een passende 

oplossing. Het laatste wat we willen is namelijk dat kinderen uitgesloten 

worden van de bijzondere (en leuke) activiteiten op feestelijke dagen. 

Eenmaal per jaar vindt in de Schoolraadvergadering de financiële 

verantwoording plaats. 

Naast de jaarlijkse ouderbijdrage wordt van u bij enkele activiteiten 

(zoals om het jaar de schoolreis voor de groepen K t/m 7, het 

schoolkamp voor de groepen 8 en de afscheidsrevue van de groepen 

8) een extra bijdrage in de kosten gevraagd. Ook hier kan het zijn dat 

kinderen –indien niet betaald wordt- niet deelnemen aan dergelijke 

activiteiten. Indien u nog vragen heeft, kunt u zich altijd wenden tot het 

bestuur van de oudervereniging.

Ook in de diverse groepen vinden activiteiten plaats, waarbij hulp van 

ouders zeer op prijs wordt gesteld. Denk hierbij aan vervoer bij uitstapjes 

naar bijvoorbeeld de bibliotheek of een excursie en hulp bij het lezen. In 

de nieuwsbrief  zult u de oproepen voor ouderhulp gedurende het jaar 

kunnen lezen. U kunt zich hiervoor aanmelden door middel van een 

bericht via e-mail, het inleveren van de invulstrookjes of  mondeling bij 

de leerkracht(en) van uw kind. Wij hopen ook dit jaar weer op uw hulp 

te mogen rekenen!
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7.6. Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden of worden 

fouten gemaakt. Problemen bespreekt u als ouder in eerste instantie 

met de leerkracht van uw kind. We gaan er vanuit dat elke leerkracht 

u en uw kind altijd serieus neemt en samen met u zoekt naar de beste 

oplossing. Mocht u het gevoel krijgen dat u niet serieus genomen wordt 

of  dat er niet goed naar u geluisterd wordt, dan kunt u dat bespreken met 

de leden van het Management Team. Bij onvoldoende resultaat kunt u 

de problematiek bespreken met de interne vertrouwenspersonen van de 

school. Onze interne vertrouwenspersonen zijn: Rietje Wijnings-Jansen 

(leerkracht) en Reinout Dekkers (ouder en lid Schoolraad). Zij zijn door 

het bestuur benoemd, om er zorg voor te dragen dat klachten van 

ouders en kinderen altijd serieus genomen worden en op een passende 

manier worden afgehandeld. In overleg met de interne contactpersonen 

wordt bekeken wat er gedaan moet worden of wie er moet worden 

ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing te komen. U kunt ook 

contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van stichting 

Veldvest: Irma van Hezewijk. Zij gaat allereerst na of door bemiddeling 

een oplossing gevonden kan worden. Als het nodig mocht zijn, wordt 

de klacht doorverwezen naar de onafhankelijke klachtencommissie 

van de besturenorganisatie waarbij de school is aangesloten. De 

klachtenregeling is te verkrijgen bij het Management Team en bij de 

interne vertrouwenspersonen. Bij het meldpunt vertrouwensinspecteur 

kunt U terecht voor advies en klachtmeldingen over seksueel misbruik, 

seksuele intimidatie, fysiek geweld en psychisch geweld (zoals grove 

pesterijen). Vanaf 2005 is daaraan toegevoegd: signalen inzake 

discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, 

extremisme en dergelijke.

7.7. Tussenschoolse opvang (TSO) 

De tussenschoolse opvang is op De Berckacker geregeld door middel 

van een continurooster. Alle kinderen blijven tussen de middag op school 

en eten onder toezicht van een leerkracht. Daarna wordt er –indien het 

weer het toelaat- buiten gespeeld onder toezicht van teamleden. De 

tussenschoolse tijd neemt drie kwartier in beslag. Een lunchpakket en 

drinken worden door de kinderen zelf  meegebracht. Wij zijn, als team 

van De Berckacker, voorstander van gezonde voeding. De school biedt 

de mogelijkheid om via Campina gekoelde melkproducten (uiteraard 

tegen betaling) af  te nemen. Informatie hierover is via de school te 

verkrijgen. 

7.8. Schoolverzekering

Stichting Veldvest heeft voor al haar scholen een verzekeringspakket 

afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een 

aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering 

zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, 

vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) 

uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de 

geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, 

voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt 

(bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets 

enzovoorts) valt niet onder de dekking. De aansprakelijkheidsverzekering 

biedt zowel de school zelf  als zij die voor de school actief  zijn 

(bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims 

ten gevolge van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dit verband 

op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand.

Ten eerste is de school/ het schoolbestuur niet (zonder meer) 

aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse 

activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade 

die in schoolverband ontstaat door de school moet worden vergoed. 

Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar is gebaseerd op een 

misverstand. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer 

er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of  zij die voor de school 

optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is 

mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige 

onrechtmatigheid, bijvoorbeeld: tijdens de gymnastiekles wordt er een 

bal geschopt. Deze komt op een bril van een leerling terecht en de bril 

is kapot. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering 

en wordt (dan ook) niet door de school vergoed. Ten tweede is de 

school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van 

leerlingen. Leerlingen (of  hun ouders) zijn primair zelf  verantwoordelijk 

voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of  

tijdens door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig 

handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf  (of  

de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders zelf  

een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.

 

15 

vriend schap

nieuwstetechnieken

toekomst

eerlijk
positief

innovatief
opgroeien

begrip

vera
ntwoo

rdeli
jkhe

id

ma atschappelijk

dive
rsleuk

eerlijk

leu k

kennis

zorg

gezellig

respect

kindvriendelijk

leren over leven

veiligheid
vrij

betrokken

open
spelenderw

ijs

professio neel

vernieuwend

zelfvertrouwen

c u ltu u r

la te r

leren cultuur
beh u l p z a a m

leren leren

voorbereidingveel
activiteiten

innovatief

geïn
sp i re

erd

vertrouwen 
leerrijk 

kritisch

energiek a andacht

   voor
iedereen

nu
jong

plezier

plezier

oud

leren
leren



8.  DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS 
IN DE SCHOOL  

8.1. Jaarverslag 2017-2018

Strategisch proces

Het strategisch proces op De Berckacker kenmerkt zich door een 

focus op het empiristisch paradigma; het opbrengstgericht werken. 

Daarnaast zijn de drie thema’s vanuit Burgerschap opgenomen in 

het jaarrooster en wordt de inhoud en uitvoering verbonden met de 

dagelijkse praktijk. De inspanningen van de afgelopen jaren hebben 

de kwaliteit van het onderwijs verbeterd. Om de kwaliteit van het 

onderwijs te monitoren wordt ‘de 1- onderwijsroute’ gevolgd. De cyclus 

van het handelingsgericht werken is volledig geïntegreerd binnen de 

kwaliteitszorg.

Het afgelopen jaar hebben de studiedagen in het teken gestaan van 

het professionaliseren van de leerkracht. “Hoe betrek je de leerlingen 

bij het leerproces? “ o.a. door het stellen van leerdoelen, feedback op 

proces en inhoud. 

De rol van leermonitor en regisseur hebben een vaste plek in de 

schoolorganisatie. De inhoud en inzet van leermonitor en regisseur 

zijn gekoppeld aan groepen en leerkrachten. Door de koppeling wordt 

de leerkracht ondersteund op het onderwijskundige proces en zijn 

professionele ontwikkeling. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de 

leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Focus op opbrengsten

Samenwerkingsverbanden.

Leerkrachten zoeken steeds meer de samenwerking op met elkaar. 

Ze kijken over de grenzen van hun eigen groep heen om met elkaar 

te bepalen wat goed is voor kinderen. Leerkrachten vergaderen met 

elkaar op frequente basis. Doel van gespreksonderwerpen die aan 

de orde komen in het samenwerkingsverband, is om het inhoudelijke 

gesprek meer op gang te krijgen en kritisch en professioneel met elkaar 

te spreken over ons onderwijs, zowel didactisch als pedagogisch. De 

kwaliteit van het gesprek is hierbij leidend. Daarnaast wordt het in 

het kader van passend onderwijs steeds relevanter om meer oog te 

hebben voor elkaars kwaliteiten. In een aantal bijeenkomsten zullen de 

leerkrachten samen met de collega’s van de St. Jan Baptist in gesprek 

gaan. De leerkrachten van de onderbouw van de beide scholen gaan 

op regelmatig geplande bijeenkomsten met elkaar in gesprek over het 

aanbod in groep 1-2, de doelen en de uitwerking.

De opbrengsten van de LOVs toetsen van groep 1 t/m 7 zijn goed. De 

leerlingen uit groep 8 hebben hard gewerkt en op de uitslag van de 

Eindtoets 2018 kunnen we trots zijn.

Samenwerking met Peuterspeelzaal en Kinderopvang

De samenwerking in Brede School De Berckacker tussen 

peuterspeelzaal, kinderopvang van Korein Kinderplein en de school 

krijgt verder vorm. Schooljaar 2017-2018 heeft in het teken gestaan 

van nadere afstemming op de doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 

12 jaar en op de interne samenwerking, met name gericht op Vroeg- 

en Voorschoolse Educatie (VVE). Er zijn afspraken gemaakt over het 

werken met thema’s en welke vaardigheden we als school verwachten 

als de leerlingen instromen in groep 1.

 

Onderwijsinhoud

De invoering van het pakket leerlijnen Jonge Kind is afgerond. De 

doelstellingen van het schooljaar 2017-2018 hebben gelegen op het 

observeren op vooraf gestelde doelen. Tijdens de studiedagen hebben 

we ons verdiept in het geven van feedback op proces en product en het 

stellen van leerdoelen.

 

Zorg, 1- onderwijsroute

De 1- onderwijsroute is ingebed in de schoolorganisatie. Tevens is 

de route vanuit passend onderwijs aangescherpt. De wijze waarop 

leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in beeld worden gebracht 

en de communicatie met de ouders is eveneens aangescherpt.

Passend onderwijs

In het kader van Passend onderwijs is het School Ondersteuningsprofiel 

(SOP) voor De Berckacker opgesteld in 2014. De Berckacker is 

in staat om kinderen met lichte zorg op een adequate wijze op 

school te ondersteunen. Ook hier wordt de relatie gelegd met het 

professionaliseringplan van de school: passend onderwijs wordt 

daarmee bezien in termen van kwaliteit van onderwijs in plaats van 

strikt zorg gerelateerd (dus evolueren van incidentenbeleid naar 

leerkrachtondersteuning in de vorm van educatie en toerusting).
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Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is een kenmerk van succesvol onderwijs. Het 

bevordert de schoolprestaties, werkhouding, het sociaal-emotioneel 

functioneren en welbevinden van leerlingen. Voor de totale ontwikkeling 

van het kind (cognitief  en sociaal- emotionele ontwikkeling) is het van 

belang dat ouders en leerling betrokken worden bij het onderwijs. Op 

De Berckacker hebben we geïnvesteerd in de wijze waarop ouders bij 

dit proces betrokken worden. We blijven investeren in het verhogen van 

de kwaliteit van het gesprek.

Ethiek, waarde-educatie en burgerschap

De Berckacker heeft als pilotschool in de afgelopen vier jaar 

deelgenomen aan de tweede alliantie scholenpanels onder leiding van 

het SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) om Burgerschap praktisch 

weg te zetten in de scholen. Dit onder leiding van de beleidsgroep 

Burgerschap. De drie domeinen van Burgerschap, participatie (leerlijn 

debatteren), democratie (de school als gemeenschap) en identiteit (ik 

mag er zijn en ik mag er bij horen) hebben door middel van projecten 

een vaste plaats verworven in het jaarrooster van De Berckacker. De 

praktische leerlijn vanuit het leerplan waardeoriëntatie is teambreed 

en in een leerlijn weggezet. Afgelopen jaar is tevens gewerkt aan een 

manifest m.b.t buitenspelen. Samen met de leerlingen zijn waarden en 

afspraken vastgelegd. Ook is een Leerlingenraad op De Berckacker 

actief. Aanbevelingen vanuit het inspectiekader rondom burgerschap 

en sociale cohesie worden meegenomen.

Naast de speerpunten van beleid schenkt de school aandacht aan de 

volgende punten:

•  In het kader van de samenwerking met Basisschool St. Jan Baptist 

zijn voor beide schoolteams in schooljaar 2017-2018 gezamenlijke 

studiedagen gepland. De onderwerpen waren het pedagogisch en 

didactisch handelen om als leerkracht nog beter de onderwijsbehoeften 

van de leerlingen en de vertaling in een aanbod in beeld te krijgen. Het 

leren van de leerling staat centraal in alle bijeenkomsten en is telkens 

het vertrekpunt voor het gesprek over het leerkrachthandelen. Door de 

ontwikkelingen op de beide scholen heeft het professionaliseringstraject 

niet gezamenlijk plaatsgevonden, maar op de beide scholen passend 

bij de stand van zaken op de beide scholen. 

•  De Berckacker en St. Jan Baptist werken samen om het techniek-

onderwijs in te bedden in de praktijk. Enkele leerkrachten van De 

Berckacker hebben kennisgemaakt met lego- educatieleerlijn. 

•  De op beide scholen aanwezige leermonitoren en regisseurs worden 

verder opgeleid om kwaliteitsverbeteringen in de praktijk te begeleiden; 

De leermonitoren zijn gericht op de leerlijn rekenen. De datateam 

methode wordt ingezet om een specifieke onderzoeksvraag rondom 

het rekenonderwijs uit te zoeken.

•  Een passend en uitdagend onderwijsaanbod aan begaafde leerlingen. 

Het gaat dan met name om kinderen die A-scores behalen op de 

toetsen van het Cito LOVS. Dit zijn niet de kinderen die meer- of  

hoogbegaafd zijn en gebruik maken van de onderwijsvoorziening van 

Excellente leerlingen van de Stichting en/of in aanmerking komen voor 

Levelwerk.

•  De website wordt vernieuwd. Deze wordt voor de zomervakantie 

opgeleverd.

 

8.2. Speerpunten van beleid 2018-2019

1- onderwijsroute ( Zorg) 

•  In de 1- onderwijsroute is de aandacht gericht op de onderwijsbehoeften 

van alle leerlingen uit de groep. Handelingsgericht werken gaat uit 

van het samenspel tussen de leerling, groep, onderwijsaanbod en 

afstemming door de leerkracht. Het directie instructiemodel en 

convergente differentiatie wordt in alle groepen toegepast. Borging 

vindt plaats via de jaarplanning en een monitoring door het MT. 

De jaarplanning, formulieren en afspraken worden aangescherpt. 

De afspraken worden in een toelichting bij de 1- onderwijsroute 

opgenomen;

•  In het kader van Passend Onderwijs is de zorgstructuur binnen het 

Samenwerkingsverband helder geschetst en zijn de routes duidelijk. 

Op De Berckacker zijn we in staat om kinderen met lichte zorg op 

een adequate wijze op school te ondersteunen. Passend Onderwijs 

wordt vertaald in het professionaliseringsplan, waarbij de kwaliteit van 

het onderwijs wordt verbeterd door de leerkracht te ondersteunen in 

de vorm van educatie en toerusting. De regisseurs en de leermonitor 

worden gekoppeld aan groepen en leerkrachten. Passend onderwijs 

wordt daarmee bezien in termen van kwaliteit van onderwijs in plaats 

van strikt zorg gerelateerd (dus evolueren van incidentenbeleid naar 

leerkrachtondersteuning in de vorm van educatie en toerusting);

•  Op De Berckacker willen we nog beter en zo vroeg mogelijk in beeld 

krijgen wat de onderwijsbehoeften van alle leerlingen zijn en welke 

leerlingen er in het bijzonder aanvullende interventies nodig hebben 

en waar mogelijk grenzen in beeld komen.

•  Ouderbetrokkenheid is een kenmerk van succesvol onderwijs. 

Het bevordert de schoolprestaties, werkhouding, het sociaal-

emotioneel functioneren en welbevinden van leerlingen. Voor de 

totale ontwikkeling van het kind ( cognitief  en sociaal- emotionele 

ontwikkeling) is het belang dat ouders en leerling betrokken worden 

bij het onderwijs. Op De Berckacker wordt blijvend geïnvesteerd in de 

wijze waarop de ouders bij dit proces betrokken worden. 

•  Onderwijsinhoud. Op De Berckacker vinden we het belangrijk dat 

het aanbod in de basisvakken de beoogde kwaliteit wordt behaald 

(kerndoelen).Hierbij is kennis en inhoud van de leerlijnen van belang. 

We streven door de opbouw van primaire vakkennis zo doelmatig en 

efficiënt mogelijk aan te pakken. Op de schoolagenda ontstaat ruimte 

voor verrijking van het aanbod

Professionaliseringsdoelen

Met de ontwikkeling van het professionaliseringsplan van de 

Stichting Veldvest en de verdere vertaling van het schoolspecifiek 

professionaliseringsplan op De Berckacker is het uitgangspunt dat het 

opbrengstgericht werken centraal blijft staan. Kennis van de Empirische 

leertheorie en het verhogen en borgen van de leeropbrengsten heeft 

prioriteit.
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1- 0nderwijsroute( zorg)

Op De Berckacker willen we een nog beter beeld krijgen van de 

onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Hierbij heeft de professional, 

de leerkracht in de groep, coaching en ondersteuning ( rol regisseur, 

leermonitor) nodig om gezamenlijk te bepalen welke leerlingen er in het 

bijzonder aanvullende interventies nodig hebben en op welke wijze dit 

verwerkt wordt in dagelijks handelen van de leerkracht.

Basisondersteuning

Het aanscherpen van de kennis en route en deze vastleggen. Per domein 

wordt een leermonitor, regisseur of  teamlid mede verantwoordelijk t.a.v. 

het proces en de borging.

•  Dyslexie

•  Dyscalculie

•  Afstemmen/pedagogisch handelen

•  Aanbod goede leerling

•  Toeleiden zware ondersteuning/ verwijzing

Begaafde leerlingen 

Het doel blijft om op schoolniveau een praktijk te realiseren die 

voldoet aan de onderwijsbehoeften van deze groep leerlingen. Op De 

Berckacker vinden wij het van belang dat de leerkracht (hoog)begaafde 

leerlingen voldoende uitdaging en waar nodig de juiste ondersteuning 

biedt. Wij zorgen ervoor voldoende (leer)middelen in huis te hebben om 

de nodige uitdaging te kunnen bieden. Hiertoe is een contactpersoon 

goede leerlingen aangesteld. De school heeft beleid ontwikkeld inzake 

vaardigheden van leerkrachten en het onderwijsaanbod: compacten, 

versnellen, verrijken, verdiepen/ uitstroomperspectief/materiaal en 

voorzieningen. In het kader van passend onderwijs loopt met ingang 

van oktober 2014 de aanmeldprocedure voor deelname aan de 

ontmoetingsmomenten van de voorziening excellente leerlingen via de 

Commissie van Intake en Voorbereiding Toelaatbaarheid Veldvest. 

De procedure t.a.v. instroom is aangescherpt.

Invoering nieuwe aanvankelijk leesmethode Veilig leren lezen  

(Kim versie).

8.3 Overige aandachtspunten

De school als gemeenschap

Ethiek, waarde-educatie en burgerschap

Rond het project ‘democratie’ staat in iedere groep groepsvorming 

en groepsdynamica op de agenda. Er ontstaat een beeldvorming 

van normen en waarden. Deze zijn uitgewerkt in de schoolregels en 

onderschreven door alle leerlingen. Daardoor is binnen alle groepen 

een veiligheid gecreëerd. 

Bij het project ‘identiteit’ kunnen zichtbare verschillen besproken 

worden en de vraag gesteld, waar dat aan kan liggen. We willen 

hiermee kinderen bevestigen in wat zij al weten. Namelijk niet iedereen 

is hetzelfde. Toch wordt er in groepen wel vaak hetzelfde gevraagd 

van kinderen. Anderzijds willen kinderen erbij horen en is er een 

angst om afgerekend te worden voor het ‘anders zijn’. We willen door 

activiteiten kinderen zich bewust laten worden van de eigen rollen en 

die van anderen. Uiteindelijk willen we dat kinderen kunnen verwoorden 

waarom zij een bepaalde rol inzetten bij iets wat zij willen bereiken. 

Volwassenen/ kinderen kunnen soms een rol aannemen die averechts 

werkt. Wanneer kinderen zich hiervan bewust zijn weten zij dat zij in 

hun rolneming in diverse situaties mogelijk handiger een andere rol 

kunnen hanteren.

Bij het project ‘participatie’ wordt m.n. aandacht besteed aan 

debatteren rondom het thema dat vanuit de goede doelen commissie 

is aangedragen. De inhoud van de drie projecten wordt verbonden aan 

de dagelijkse praktijk.
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9. DE RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS 

9.1. Het leerlingvolgsysteem

Het leerlingvolgsysteem bestaat uit een aantal niet-methodegebonden 

toetsen. Zo wordt op een objectieve manier op vaste toetsmomenten 

in het jaar de (leer)ontwikkeling van kinderen gevolgd. De 

onderwijsinspectie gebruikt deze gegevens ook om tussentijds de 

kwaliteit van onderwijs te meten. De inspectie beoordeelt de resultaten 

aan de hand van toetsresultaten op de volgende toetsen:

• technisch lezen groep 3 en 4;

• rekenen en wiskunde groep 4 en 6;

• begrijpend lezen groep 6.

Deze toetsen representeren volgens de inspectie wezenlijke inhouden 

op cruciale momenten in een basisschoolperiode. We geven de 

resultaten van de afgelopen drie schooljaren:

2015-2016 2016-2017 2017-2018

Technisch lezen groep 3 B A B

Technisch lezen groep 4 A B A

Rekenen en wiskunde groep 4 A A A

Rekenen en wiskunde groep 6 B A A

Begrijpend lezen groep 6 C A A

 

A = 25 % boven inspectienorm B = boven inspectienorm

C = op inspectienorm  D = onder inspectienorm

9.2. De CITO Eindtoets

De onderwijsinspectie eist van basisscholen, dat zij aan het eind 

van de basisschool aantonen of  de kinderen op school de verplichte 

kerndoelen hebben behaald. Zoals de meeste scholen in Nederland, 

gebruikt onze school hier de CITO Eindtoets voor. Deze toets wordt 

door de kinderen in april in het 8e leerjaar gemaakt. Alle kinderen op 

onze school hebben deelgenomen aan de CITO Eindtoets.

De resultaten worden ook door het Voortgezet Onderwijs gebruikt. 

Naast het advies van de basisschool is het resultaat op de eindtoets 

een middel om de inschatting voor een juiste schoolkeuze te maken.

We geven de resultaten van de afgelopen drie schooljaren weer.

Gemiddelde standaardscores 2016 2017 2018

Gemiddelden van 

Basisschool De Berckacker
537,3 540,9 537,1

Algemeen landelijk gemiddelden 534,5 535,6 534,9

9.3. Uitstroomgegevens

Uitstroomgegevens in procenten

2015 2016 2017 2018

Voortgezet Speciaal Onderwijs/PRO 0 2 0 4

VMBO-BBL/K 11 16 4 14

VMBO-KGT

28 26 20 26

VMBO-TL

HAVO/VMBO Theoretische leerweg 8 11 16 30

HAVO, VWO/HAVO 39 29 28 11

VWO 14 16 20 15

GYMNASIUM 12

Totaal in procenten 100 100 100 100

Aantal leerlingen 36 38 25 27
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10.  REGELING SCHOOLTIJDEN EN 
VAKANTIES 

10.1. Schooltijden  

Op De Berckacker werken we met een continurooster. Dat houdt voor 

onze school de volgende schooltijden in:

  Ochtend Middag

Maandag t/m vrijdag 8.30 - 12.00 uur 12.45 - 14.30 uur

Woensdag 8.30 - 12.15 uur Vrij

Alle kinderen blijven tussen de middag op school en lunchen van 

12.00 uur tot 12.15 uur in de klas onder toezicht van een leerkracht. 

Daarna wordt er -indien het weer het toelaat- buiten gespeeld onder 

toezicht van teamleden. 

Ziekmelding

Wij verzoeken u dringend voor 8.30 uur de school te bellen wanneer 

uw kind later komt, ziek is of  om andere redenen niet naar school kan 

komen. Dit kan ook via e-mail: berckacker@veldvest.nl

Schoolverzuim

De school is alert op schoolverzuim: dagelijks nemen de leerkrachten 

de absenten in alle groepen op. Zij zullen de ouders van leerlingen 

die zonder kennisgeving afwezig zijn, benaderen en om de reden 

hiervan vragen. Mocht die reden onverhoopt onbekend blijven, dan 

moet de school van iedere afwezigheid melding maken bij het Bureau 

Leerplicht van de gemeentelijke dienst Onderwijs. In voorkomende 

gevallen kan de leerplichtambtenaar gegevens opvragen over 

schoolverzuim. De school werkt altijd mee aan een dergelijk verzoek.

 

 

10.2. Schoolvakanties 2018-2019

Vakanties Data

Herfstvakantie Maandag 15-10-2018 t/m 

  vrijdag 19-10-2018

Kerstvakantie Maandag 24-12-2018 t/m 

  vrijdag 04-01-2019

Voorjaarsvakantie Maandag 04-03-2019 t/m 

  vrijdag 08-03-2019

2e Paasdag Maandag 22-04-2019

Meivakantie Maandag 22-04-2019 t/m 

  vrijdag  03-05-2019

Hemelvaart Donderdag 30-05-2019 en 

  vrijdag  31-05-2019

2e Pinksterdag Maandag  10-06-2019

Zomervakantie Maandag 08-07-2019 t/m 

  vrijdag  16-08-2019

Naast de schoolvakanties hebben de kinderen in alle groepen nog 

een enkele vrije dag. Ook zijn er studiedagen gepland. De data van 

deze vrije dagen en studiedagen staan vermeld in de jaarkalender. 

10.3. Verlofregeling

Als u uw kind(eren) om belangrijke redenen niet op school kunt laten 

komen, moet u dit ruim van tevoren bij de directie aanvragen. Extra 

vakanties onder schooltijd zijn niet toegestaan en worden door de 

leerplichtambtenaren nauwkeurig gecontroleerd. Er zijn maar twee 

uitzonderingen op deze regel: 

•  verlof  van maximaal twee weken, alleen wanneer de ouders 

wegens de aard van hun beroep niet tijdens de schoolvakanties 

met vakantie kunnen gaan. Dit verlof  mag niet vallen in de eerste 

twee weken van een nieuw schooljaar;

•  verlof  wegens gewichtige omstandigheden van medische en/of  

sociale aard, die buiten de wil van de ouders zijn gelegen. Over 

een aanvraag tot en met tien dagen beslist de directeur, hierboven 

beslist de leerplichtambtenaar.

Geen reden voor verlof  is: 

•  familiebezoek in het buitenland;

•  vakantie in een goedkope periode;

•  omdat oudere kinderen uit uw gezin (op de middelbare school) al 

vrij hebben;

•  eerder vertrek of  latere terugkeer in verband met de (verkeers-)

drukte.

De volledige verlofregeling is te vinden op onze website  

www.berckacker.nl. Tevens kunt u hier een verlofaanvraagformulier 

downloaden.

 

 20

vriend schap

nieuwstetechnieken

toekomst

eerlijk
positief

innovatief
opgroeien

begrip

vera
ntwoo

rdeli
jkhe

id

ma atschappelijk

dive
rsleuk

eerlijk

leu k

kennis

zorg

gezellig

respect

kindvriendelijk

leren over leven

veiligheid
vrij

betrokken

open
spelenderw

ijs

professio neel

vernieuwend

zelfvertrouwen

c u ltu u r

la te r

leren cultuur
beh u l p z a a m

leren leren

voorbereidingveel
activiteiten

innovatief

geïn
sp i re

erd

vertrouwen 
leerrijk 

kritisch

energiek a andacht

   voor
iedereen

nu
jong

plezier

plezier

oud

leren
leren



11. NAMEN EN TELEFOONNUMMERS 

11.1. Het team

Het team van De Berckacker is bereikbaar op school via telefoonnummer 

040-2540270. Het Management Team is tevens op school bereikbaar 

via een directe lijn met telefoonnummer: 040-2542062. Uitsluitend 

in dringende gevallen is het Management Team via het hieronder 

weergegeven privé-telefoonnummer bereikbaar. Alle personeelsleden 

zijn via e-mail bereikbaar (voorletter.achternaamcompleet@veldvest.nl).

Management Team 

Maria Veenvliet (directeur) • T. 06-23943472

Henny van Nunen • T. 0497-516034

(locatieleider, lid MT, monitor leerlijnen en regisseur) 

Leerkrachten 

Hannie Coppelmans

Linda Cox

Nicole Dieker

Denise van Erp

Sanne Huijben

Johan Lammers

Yolanda Maessen

Marloes van Melis

Leo Mennen

Margot van der Palen (leermonitor)

Marina Saes

Hanneke Schuckman

Antoinette Simons

Anouk Smulders 

Astrid Verhoef

Laura van de Wiel

Rietje Wijnings (regisseur) 

Secretarieel team

Marieke van der Avort

Conciërge

Jan van Es

Schoonmaakpersoneel

Medewerkers PrioVerve

11.2. Het bevoegd gezag

Stichting Veldvest

Pastoor Jansenplein 21 • 5504 BS  Veldhoven 

T. 040-2531201

info@veldvest.nl • www.veldvest.nl

Voorzitter: Jos de Mönnink

11.3. Inspectie 

De inspecteur van het onderwijs

Locatie Tilburg

Postadres:  Postbus 88 • 5000 AB Tilburg

Bezoekadres: Spoorlaan 420 • 5038 CG Tilburg

T  088-6696060 • F 088-6696050

tilburg@owinsp.nl • www.onderwijsinspectie.nl

11.4. Vertrouwenspersonen

Interne vertrouwenspersonen van onze school zijn:

• Rietje Wijnings (leerkracht) • r.wijnings@veldvest.nl

• Reinout Dekkers (ouder, lid Schoolraad) • T. 040-2459647

Externe vertrouwenspersoon: 

Irma van Hezewijk • T. 06-54647212 

irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl

Stichting Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)

Postbus 82324 • 2508 EH  Den Haag

T. 070-3861697 (van 09.00 uur tot 16.30 uur) • F. 070-3020836

info@gcbo.nl • www.gcbo.nl

Meldpunt vertrouwensinspecteur van de inspectie 

T. 0900-1113111, Op werkdagen te bereiken van 08.00-17.00 uur. 

11.5. De Schoolraad (SR)

Het dagelijks bestuur van de SR van De Berckacker bestaat uit: 

• Barbara Reehorst ( voorzitter)

• Johan Bierens en Astrid van den Bisen   (secretaris)

• Marije van den Berg ( penningmeester)

• Reinout Dekkers

• Jolanda Duizers 

• Antoinette Simons (MR-lid, leerkracht)

• Laura van de Wiel (MR-lid, leerkracht)

11.6. De Activiteitencommissie (AC)

De voorzitter van de activiteitencommissie is:

Ellen Valks

11.7. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuidoost-

Brabant (GGD)

Postadres: Postbus 8684 • 5605 KR  Eindhoven

Algemeen telefoonnummer: 0492-584888

Afdeling jeugdgezondheidszorg: 0492-584821  • Jgz@ggdzob.nl

11.8. Peuterspeelzaal, Dagopvang en Voor en - Buitenschoolse 

Opvang Korein Kinderplein

Korein Kinderplein 

Kanaaldijk Zuid 5A • 5613 LE  Eindhoven • T. 040-2948940 

Postbus 473 • 5600 AL  Eindhoven • www.Korein.nl

Korein Kinderplein Norenberg

Norenberg 23 (in Brede School Berckacker) • 5508 DJ Veldhoven

T. 040-2549412 • Norenberg@korein.nl

Contactpersoon: Marieke de Laat 

11.9. Centrum voor Jeugd en Gezin

T 040-2584113 • www.cjgveldhoven.nl

Inlooppunt MFA Noord (maandag van 9.00 tot 10.00 uur)

11.10. Brede School Veldhoven

Postbus 264 • 5500 AG Veldhoven • T 040-2533443

www.bredeschoolveldhoven.nl
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12 PRAKTISCHE INFORMATIE

12.1 Fotograferen en video-opnames maken

Het maken van beeldopnamen bij activiteiten wordt bij een aantal 

activiteiten en gebeurtenissen door school en/of commissies 

centraal geregeld. Op onze website en Facebookpagina plaatsen we 

foto’s van allerlei schoolactiviteiten. 

Hierbij houden we altijd rekening met de regels vanuit de wet op de 

Privacy. Bij verjaardagen van uw kind op school mag u als ouder zelf 

wel foto’s maken, maar geen filmopnames.

12.2 Luizen (p)luizen

Een aantal ouders heeft zich bereid verklaard alle kinderen van 

de school, in preventieve zin, op hoofdluis te controleren. Na elke 

vakantie worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Ook kan er 

controle plaatsvinden als er gevallen van hoofdluis op school worden 

gemeld. Ouders worden door de school op de hoogte gebracht als er 

bij hun kind hoofdluis is geconstateerd.

12.3 Rookverbod

Op school geldt een rookverbod voor allen die bij het onderwijs 

betrokken zijn in het gehele schoolgebouw en op het schoolterrein in 

het zicht van kinderen. Dit geldt dus ook voor ouders die op school 

helpen en ouders die hun kinderen komen halen. Ook geldt het 

rookverbod bij schoolse activiteiten buiten de normale schooluren ( 

sponsorloop, excursies, schoolreis, in de auto van en naar activiteiten 

etc. ) voor zowel leerkrachten als ouders.

12.4 Schoolfotograaf

Elk jaar worden er schoolfoto’s genomen. Dit houdt in: een groepsfoto 

en individuele foto’s. Per jaar bekijken we met welke fotograaf we 

werken en of er ook broertjes- en zusjesfoto’s gemaakt (kunnen) 

worden. Kort voordat de foto’s worden gemaakt, krijgt u hierover 

bericht. De aankoop van de foto’s is geheel vrij.

12.5 Snoep, fruit en gezonde voeding

Steeds meer schoolkinderen hebben last van overgewicht. Dat kan op 

latere leeftijd gezondheidsklachten opleveren. Op veel (middelbare) 

scholen in Nederland wordt daarom gezonde voeding gestimuleerd. 

Als school willen wij ons daar ook actiever in opstellen.

Snoepen willen we op school zoveel mogelijk beperken. Alleen bij 

verjaardagen en bijzondere gebeurtenissen kan snoep getrakteerd 

worden. In gewone pauzes mogen kinderen enkel nog fruit, groente 

of een boterham met gezond beleg nuttigen.

We gaan ervan uit dat iedereen hieraan zal meewerken. Het gaat 

tenslotte om de gezondheid van uw kind(eren).

12.6 Vervoer van kinderen

Vanaf 1 maart 2006 zijn de veiligheidsregels die gelden bij het vervoer 

van kinderen per auto strenger geworden. Het volgende geldt nu:

Kinderen kleiner dan 1,35 m. moeten in een goedgekeurd kinderzitje. 

Kinderen groter dan 1,35 m. moeten een autogordel om. Er zijn 

voorlopig echter nog enige uitzonderingen. Als op de achterbank 

al 2 kinderzitjes in gebruik zijn, is er vaak geen plaats voor een 

derde. Dan mag een kind vanaf 3 jaar op de overgebleven plaats de 

gordel gebruiken. Bij incidenteel vervoer over beperkte afstand van 

andere kinderen (bijvoorbeeld bij uitwedstrijden van jeugdteams of 

schooluitstapjes) kan volstaan worden met het gebruik van gordels.

Uiteraard houden we ons aan de voorschriften en vinden wij dat het 

vervoer zo veilig mogelijk moet.

Op school of op www.kinderzitjes.nl of www.veiligheid.nl kunt u meer 

informatie vinden.

12.7 Ziekte leerling

Bij ziekte van uw kind moet u de leerkracht van de betreffende groep 

op de hoogte stellen. Dit kan schriftelijk, mondeling, telefonisch 

of via de mail gebeuren. U kunt het bericht aan de conciërge of 

teamlid doorgeven. Hij of zij zorgt er dan voor dat de leerkracht op 

de hoogte gesteld wordt. Indien uw kind onder schooltijd medicijnen 

dient te gebruiken, kunt u op school een overeenkomst gebruik 

geneesmiddelen invullen tezamen met de leerkracht.
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12.8 Telefoonbeleid

Het gebruik van mobiele telefoons is op school niet toegestaan. De 

leerlingen kunnen, indien nodig, gebruik maken van de op school 

aanwezige telefoons. De leerlingen leveren aan het begin van de 

schooldag hun telefoon in bij de leerkracht, die ze zorgvuldig zal 

bewaren. Aan het eind van de schooldag worden de telefoons weer 

teruggegeven.

Het volledig telefoonbeleid  ligt op school ter inzage.

12.9 Pestprotocol

Op De Berckacker wordt pesten niet toegestaan en worden er 

maatregelen genomen tegen pesten. Dit geldt zowel voor de pester 

als de gepeste.

Het pestprotocol ligt op school ter inzage.

12.10 Naschoolse en buitenschoolse activiteiten

Wij vinden het belangrijk dat er naast het reguliere lesprogramma 

ook andere activiteiten voor de kinderen zijn. Sommige activiteiten 

vinden binnen schooltijd en andere buiten schooltijd plaats. Deze 

activiteiten kunnen verschillende doelen dienen zoals, educatieve, 

sociale en recreatieve. Hieronder volgen enkele vaste activiteiten.

Schoolreis

Om het jaar gaan we op schoolreis. Het andere jaar hebben we De 

Berckackerdag. Voor de begeleiding doen we een beroep op ouders.

Sporttoernooien

In de loop van het jaar vinden verscheidene sportactiviteiten 

plaats, zoals korfbal- handbal- en voetbaltoernooien. Voor 

de sportevenementen die buiten schooltijd plaatsvinden is de 

deelname natuurlijk vrijwillig.  Deze activiteiten vallen niet onder de 

verantwoordelijkheid van de school.Voor de begeleiding wordt een 

beroep gedaan op ouders.

Peanutbaltoernooi

Het peanutbaltoernooi vindt plaats voor de schoolverlaters van de 

basisscholen in Veldhoven, Vessem, Knegsel, Wintelre en Steensel 

eind mei.

Verkeersexamen

In groep 7 nemen de kinderen elk jaar deel aan de theoretische 

verkeersproef die het verkeersdiploma oplevert. Ook nemen de 

kinderen deel aan een praktisch verkeersexamen. 

Excursies

Regelmatig vinden er in de loop van het jaar excursies plaats. 

Meestal komen deze excursies voort uit het normale lesprogramma. 

Zoals een bezoek aan de bibliotheek of aan een museum. Ook hier 

doen we voor extra begeleiding  en vervoer een beroep op ouders
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Colofon

Deze schoolgids is tot stand  
gekomen in nauw overleg tussen  
Management Team, team en  
de Schoolraad van Basisschool  
De Berckacker. De Schoolraad heeft  
ook haar instemming hieraan verleend. 

Het logo en de huisstijl zijn ontworpen 
door Karin van Tiggelen in het kader  
van haar afstudeeropdracht aan het  
St. Lucascollege in Boxtel (2010). 

Verdere vormgeving is gedaan door  
Lian van Druenen.

Wijzigingen met betrekking tot de  
inhoud van deze schoolgids worden  
voorbehouden.
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