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Inleiding 
_________________________________________________________________________________ 

 

De basisschooltijd vormt een belangrijk onderdeel van het mensenleven. Op KBS Noorderpoort vinden we een 

goede communicatie tussen kinderen, ouders en school daarom essentieel. Wij noemen dit ‘de onderwijs-

driehoek’. We vinden het van groot belang dat we binnen deze onderwijsdriehoek een eenduidig beeld hebben 

van onze overtuigingen, werkwijze en ontwikkelingen. In deze schoolgids, bedoeld voor (toekomstige) ouders, 

verzorgers en andere betrokkenen van onze school, vertellen we daarom waar KBS Noorderpoort voor staat en 

wat er van ons verwacht mag worden.   

 

KBS Noorderpoort werkt sinds schooljaar 2020-2021 aan een vernieuwend onderwijsconcept dat aansluit bij 

onze leerlingpopulatie. Onze school ontwikkelt zich de komende jaren tot basisschoolplusvoorziening waarin 

onze leerkrachten vanuit onderwijsinnovaties- en vernieuwingen thuisnabij passend onderwijs vorm en inhoud 

geven. Met thuisnabij bedoelen we dat ieder kind in de eigen buurt naar school moet kunnen gaan en dat het 

voor alle kinderen goed is om te leren omgaan met verschillen. Onze onderwijsvernieuwers zijn pioniers met 

passie voor onderwijs en beschikken onder meer over de eigenschappen volharding en geduld. Onze leerlingen 

krijgen onderwijs op maat en werken dagelijks vanuit hoge verwachtingen aan hun ontwikkeling.  

 

Onze school is onderdeel van Stichting Initia. Stichting Initia bestaat uit zes basisscholen in de gemeente 

Dongen. De scholen hebben ieder een eigen onderwijsconcept vanuit het motto ‘Gewoon goed onderwijs’ en 

de gemeenschappelijke visie dat het welbevinden van kinderen de basis is voor succesvolle ontwikkeling. Meer 

informatie over Stichting Initia vindt u in Bijlage 1 en op www.stichtinginitia.nl.  

 

KBS Noorderpoort is gehuisvest in de wijk de Biezen. Naast onze basisschool bevinden zich in ons pand ook 

peutergroep en buitenschoolse opvang De Ottertuin (zie Bijlage 6) evenals het leerlab Hoogbegaafdheid en de 

taalsetting van Stichting Initia. 

 

Als u de sfeer op onze school wilt proeven en onze werkwijze in de praktijk wilt zien, bent u bij dezen van harte 

uitgenodigd voor een rondleiding! We wensen u veel leesplezier en ontmoeten u en uw kind graag op KBS 

Noorderpoort.  

 

Namens het team van KBS Noorderpoort,  

Floor de Hoogh, directeur KBS Noorderpoort 

 

http://www.stichtinginitia.nl/
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Onze visie en ambities 
_________________________________________________________________________________ 

 

Onze visie 
Op KBS Noorderpoort zijn we van mening dat ieder kind in de eigen buurt naar school moet kunnen gaan en 

dat het voor alle kinderen goed is om te leren omgaan met verschillen. Wij gaan uit van verschillen tussen 

kinderen en hebben we de overtuiging dat ieder kind van nature nieuwsgierig is en plezier heeft in leren. Deze 

natuurlijke leergierigheid vormt het beginpunt van het ontwerpen en vormgeven van ons onderwijs. 

Bij de invulling van ons onderwijs richten wij ons op wat onze leerlingen wél kunnen en bieden wij ieder kind 

een passend perspectief vanuit de kernwaarden autonomie, veiligheid en betrokkenheid. Wij zijn er van 

overtuigd dat ieder kind op zijn eigen wijze kan en wil leren. Hieronder lichten we enkele kernonderdelen van 

onze visie op onderwijs toe.  

 

Ons onderwijs op maat  

Op KBS Noorderpoort vinden we het van belang dat we uitgaan van verschillen tussen 

leerlingen bij de invulling van ons onderwijs en binnen de groepen zoveel mogelijk 

aansluiten bij de onderwijsbehoeften en kwaliteiten van ieder kind.   

In de praktijk betekent dit dat we in de onder- en middenbouw aandacht besteden aan 

een stevige basis van kennis en vaardigheden voor alle kinderen. In de groep clusteren we leerlingen per 

lesdoel in drie niveau-aanpakken. Dit alles doen we op basis van hoge verwachtingen van ieder kind. Elke les 

krijgen onze leerlingen opnieuw de kans om te laten zien wat zij al kunnen. Vanaf eind groep 6 wordt samen 

met de leerkrachten, ouders en kind een kijkrichting gegeven met daarin de verwachte uitstroombestemming 

en het uitstroomniveau. Om de bijbehorende leerdoelen te behalen organiseren wij zoveel mogelijk onderwijs 

op maat met als doel een passend onderwijsaanbod voor iedere leerling. In de bovenbouw wordt hiervoor o.a. 

groep doorbrekend differentiëren ingezet. Komend schooljaar zullen we starten met differentiatie op 

vakgebied ‘rekenen’. Dit betekent dat kinderen van groep 6 tot en met 8 op basis van niveaugroepen door 

elkaar kunnen werken. Naast de onder- en bovenbouwunit werken we op KBS Noorderpoort met de OOM-

stroom. Meer informatie over hoe wij werken in de OOM-stroom, onder- en bovenbouw staat verderop 

beschreven in deze gids. 

  

Indien nodig wordt vanuit het Expertiseteam in samenwerking met het samenwerkingsverband Breda en de 

gemeente Dongen extra ondersteuning ingezet. Ons uitgangspunt is hierbij dat de groep en de school een 

veilig, prettige omgevingen zijn voor alle leerlingen. 
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Ons pedagogisch klimaat  

Het schoolklimaat van KBS Noorderpoort kenmerkt zich door een duidelijke structuur en 

voorspelbaarheid. Zo kiezen wij ervoor dagelijks zoveel mogelijk hetzelfde ritme te 

hanteren en gebruiken we schoolbrede routines en gedragsverwachtingen.  

Onze school maakt gebruik van een schoolbrede aanpak om het sociaal-emotioneel leren 

van de kinderen te stimuleren.  Zo werken we bijvoorbeeld met behulp van Go Nopo, 

wat staat voor Go Noorderpoort, op een positieve manier aan een sterk pedagogisch 

klimaat. Bij Go Nopo werken we dagelijks schoolbreed aan het aanleren en borgen 

gedragsverwachtingen voor de verschillende ruimtes in de school vanuit drie kernwaarden: autonomie, 

veiligheid en betrokkenheid. Deze afspraken en verwachtingen worden zichtbaar gemaakt op school met 

behulp van posters. Naast Go Nopo worden Kwink en Rots-en-water training in iedere klas ingezet voor een 

fijne groepsdynamiek. 

 

Onze ouderbetrokkenheid  

Op KBS Noorderpoort vinden we een goede communicatie tussen kinderen, ouders en 

school essentieel. Wij noemen dit ‘de onderwijsdriehoek’. Een goede samenwerking 

tussen thuis en school zorgt voor optimale omstandigheden voor de ontwikkeling van 

kinderen. Ons team vindt het daarom van groot belang om in gesprek te gaan met 

zowel ouders als kinderen. Dit ziet u onder andere terug in het voeren van ouder-

kindgesprekken in de vorm van een driehoeksgesprek waarbij we met u en uw kind in 

gesprek gaan over hoe het gaat op school. Daarnaast vinden we het belangrijk dat 

ouders een actieve rol spelen bij het organiseren van diverse activiteiten op school en 

het meedenken over de schoolontwikkeling in bijvoorbeeld de MR of klankbordgroep.  
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Onze ambities 
Onze school ontwikkelt zich komende jaren tot een basisschoolplusvoorziening. Ons onderwijs wordt gegeven 

door leerkrachten die vanuit onderwijsinnovaties en vernieuwingen thuisnabij passend onderwijs uitdragen. 

KBS Noorderpoort biedt een leeromgeving waarbij sprake is van onderwijs op maat, een sterke basisstructuur 

met ruimte voor innovatie vanuit diverse leerlabs en units. Dit doen wij samen met onze partners vanuit de 

werkeenheid en gemeente Dongen en het RSV Breda. Samen voorzien wij thuisnabij passend onderwijs op 

basis van maatwerk binnen een innoverende leeromgeving.  

 

Wij werken aan onze ambities vanuit drie kwaliteitsgebieden:  

- Onderwijsresultaten: wij halen het maximale uit iedere leerling en streven naar resultaten die passen 

bij de potentie van de leerling.  

- Onderwijsproces: wij zorgen voor kwalitatief en effectief didactisch handelen.  

- Schoolklimaat: wij zorgen voor een veilige school.  

Ambitie-speerpunten 

Ons leerklimaat 

Wij bieden een veilig schoolklimaat, gekenmerkt door een rustige, uitnodigende en gestructureerde 

leeromgeving waarin routines en gedragsverwachtingen voor iedereen zichtbaar zijn. Onze leerlingen ervaren 

de school als warm bad, waarin positieve en hoge verwachtingen de rode draad zijn en je iedere dag een 

nieuwe kans krijgt om het maximale van jezelf te laten zien. 

 

Ons onderwijs  

Wij hebben een sterke basisstructuur waarin evidence-informed onderwijs op maat wordt geboden. Dit 

betekent dat we ons onderwijs inrichten op basis van wat uit academisch onderzoek blijkt te werken voor onze 

leerlingpopulatie. Het onderwijsaanbod wordt gekenmerkt door innovaties zoals bewegend leren, spelend 

leren, effectieve directe instructie en inzet van ICT. Dankzij onze sterke basisstructuur kan intensieve 

ondersteuning zoveel mogelijk op locatie worden geboden in samenwerking met het Expertiseteam en het RSV 

Breda. Wij erkennen dat iedere leerling op zijn eigen tempo leert en zorgen voor onderwijs dat aansluit bij de 

individuele onderwijsbehoeften. We streven daarbij naar een doorgaande lijn in de ontwikkeling van het kind 

waarin niet het leerjaar, maar de ontwikkeling van het kind en zijn potentie leidend is. 

 

Ons team 

Wij werken met een team waarin volop talent aanwezig is om passend onderwijs thuisnabij vorm te geven. In 

ons team is een grote diversiteit aan expertise te vinden die op dagelijkse basis wordt ingezet op school-, 

groeps- en leerling niveau. Wij stellen ons op als onderzoekende leerkrachten en zijn continu in ontwikkeling 

om onszelf en ons onderwijs te verbeteren. Ons team vormt een professionele leergemeenschap, waarin we 

leren met en van elkaar. Wij vormen als innovatielocatie een kenniscentrum voor stichting Initia en voor 

scholen en andere professionals en faciliteren onder andere scholing, kennisbijeenkomsten en trainingen. We 

werken dan ook nadrukkelijk in partnerschap met andere besturen en scholen in de gemeente Dongen en het 

RSV Breda. 
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Onze leerlingen  

Voor de ambitie-speerpunten omtrent leerlingen gaan we uit van 

onze drie kernwaarden: autonomie, veiligheid en betrokkenheid. 

Ons streven in deze kernwaarden werken we hieronder uit. 

 

Autonomie 

We hechten veel waarde aan de autonomie van kinderen. 

Wanneer een leerling autonoom is, is hij in staat om problemen 

of belemmeringen te signaleren en deze (zelf) op te lossen. Als 

leerkrachten streven wij ernaar om de leerlingen het gevoel te 

geven dat zij het (zelf) kunnen. Dit vergroot de motivatie en 

prestatie van leerling en leidt bovendien tot meer effectieve 

leertijd.  

 

Veiligheid 

Wij willen dat kinderen zich thuis voelen op onze school en vinden het van groot belang dat kinderen zichzelf 

kunnen zijn bij ons. De school is een veilige plek waar kinderen leeftijdsgenoten ontmoeten, maar ook een plek 

waar ze kennismaken met verschillende normen, waarden en omgangsvormen in onze samenleving. Onze 

leerlingen krijgen de ruimte om te ontdekken waar grenzen liggen en om fouten te maken. Daarbij houden we 

rekening met elkaar, respecteren we elkaar en stellen we ons kwetsbaar op. Om veiligheid te waarborgen leren 

we onze leerlingen verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, hun medeleerlingen en hun leeromgeving.  

 

Betrokkenheid 

Betrokkenheid is in onze ogen een breed begrip dat belangrijk is op school. Het omvat de motivatie en 

interesse van leerlingen in hun leeromgeving en elkaar, maar ook de mate waarin ouders en school 

samenwerken om de ontwikkeling van kinderen te bevorderen. De leerkrachten van Noorderpoort streven er 

in iedere groep naar om leerlingen betrokken te houden bij de les. Dit doen we door activiteiten aan te laten 

sluiten bij hun drang om te verkennen, het eigen leerniveau en onderwerpen die passen bij de leefwereld van 

onze leerling. Daarnaast geven we procesgerichte feedback, waardoor leerlingen meer betrokken worden bij 

hun eigen ontwikkeling. Bij een hoge betrokkenheid kunnen we het maximale uit ieder kind halen. 

We vinden het belangrijk dat leerlingen niet enkel betrokken zijn bij de lessen en elkaar, maar ook bij de 

inrichting en organisatie van ons onderwijs. We werken daarom op KBS Noorderpoort met een kinderraad. De 

kinderraad wordt vertegenwoordigd door leerlingen uit de bovenbouwunit. Eens in de 8 weken komt de 

kinderraad samen, onder begeleiding van een ouder en een leerkracht, om samen te sparren over actuele 

onderwerpen. Zo heeft de Kinderraad zich al ingezet voor bewegend leren, onderwijs in de buitenlucht, 

buitenspeelmateriaal en ICT gerelateerde zaken.  

 

Onze ouders 

We streven als school naar een partnerschap met alle ouders die betrokken zijn bij onze school. Dit bereiken 

wij als school vanuit een positieve grondhouding met respect voor elkaars opvattingen, begrip voor elkaars 

positie en met een groeiend vertrouwen. Daarmee willen we drie doelen bereiken.   

Ten eerste willen we afstemming realiseren in de pedagogische benadering van onze leerlingen. Ten tweede 

willen de schoolorganisatie optimaliseren, mede door inbreng van ouders. Tot slot willen we als school 

verantwoording afleggen over ons werk aan u als ouder. We vinden het belangrijk dat we onderbouwen 

waarom we doen wat we doen op onze school.  
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Ons onderwijs 
_________________________________________________________________________________ 

 

Schooltijden en onderwijstijden 
KBS Noorderpoort werkt met een continurooster. De leerlingen op onze school krijgen van maandag tot en met 

vrijdag les van 08:30 uur tot 14:15 uur. Groep 1-2 is op vrijdag vrij.  

 

Wettelijk is vastgelegd dat leerlingen in totaal 7520 uur aan onderwijs moeten volgen verspreid over acht jaar. 

De afgelopen acht jaar hebben onze leerlingen 7573,63 uur onderwijs gevolgd. Hiermee voldoen we aan de 

wettelijk normen. In bijlage 7 vindt u een overzicht met hoeveel uur per groep aan elk vak minimaal wordt 

besteed.  

 

Schoolbreed sociaal-emotioneel leren 
Op KBS Noorderpoort werken we schoolbreed met dezelfde methodes voor sociaal-emotioneel 

leren. Hierdoor spreken we door de hele school dezelfde ‘taal’ en creëren we een sterke 

pedagogisch schoolklimaat.  

 

 

Go Nopo 

Go Nopo staat voor Go Noorderpoort. Met Go Nopo werken we schoolbreed aan positieve 

gedragsverwachtingen voor iedere ruimte in onze school vanuit de kernwaarden autonomie, veiligheid en 

betrokkenheid. Deze verwachtingen worden zichtbaar gemaakt met behulp van posters. De eerste weken van 

het schooljaar bespreken we de betekenis van de kernwaarden met onze leerlingen. Vervolgens komt iedere 

twee weken één ruimte aan bod. Leerkrachten doen voor hoe de kinderen zich in een bepaalde ruimte horen 

te gedragen en oefenen het gedrag vervolgens twee weken met de groep. We complimenteren de kinderen 

wanneer ze het verwachte gedrag laten zien. Zo ontstaat op een positieve manier een helder beeld van hoe wij 

samen zorgen voor een school waarin iedereen zich veilig voelt.  

 

Kwink  

De week dat er geen Go-Nopo instructie is, krijgt iedere groep een les Kwink. Kwink is een evidence-based 

methode voor sociaal-emotioneel leren die zich richt op preventie (van bijvoorbeeld pesten) en een veilige 

groep. Het sluit daarom perfect aan op Go Nopo.  

Iedere les is er een Kwink-poster met een uitspraak over de les. Een voorbeeld is ‘Denk na voordat je kiest’ bij 

een les over keuzes maken. Deze posters hangen in iedere klas op. Kwink komt de hele week terug tijdens 

transitiemomenten. We grijpen dan terug op de Kwink van de Week en doen groepsspellen. 

 

Rots & Water  

Rots & Water is een psycho-fysieke training waarin kinderen leren zich onafhankelijk op te stellen en eigen 

keuzes te maken (Rots), maar ook om met anderen samen te werken (Water). Door verschillen tussen Rots en 

Water te ervaren leren kinderen hun eigen en elkaars kwaliteiten te (her)kennen. Er is veel aandacht voor 

zelfvertrouwen, eigen keuzes maken, veiligheid, samenwerken en het kunnen aangeven van je eigen grenzen 

en wensen. Rots & Water komt wekelijks terug in het lesrooster op KBS Noorderpoort. De lessen Rots & Water 

worden gegeven in de gymzaal en diverse oefeningen komen vervolgens gedurende de week terug in de klas.  

 

De overige onderwijsmethodes waar wij mee werken vindt u in bijlage 7. 
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Onderwijs in de onderbouwunit  
Wij vinden het van groot belang om in onze onderbouwunit een stevige basis neer te zetten. Daarom werken 

de leerkrachten van groep 1-2, 3 en 4 intensief met elkaar samen. Komende jaren zal deze samenwerking gaan 

groeien. Dit schooljaar starten we de samenwerking door van groep 1 tot en met 4 thematisch te werken. De 

onderbouwunit-gang zal een eenheid worden van hoeken in hetzelfde thema. Waar mogelijk sluit ook de 

taalsetting aan bij ons thema.  

 

De onderbouwunit bestaat dit schooljaar uit een groep 1-2, een groep 3 en een groep 4. Op Noorderpoort 

kiezen we ervoor om te werken met een combinatiegroep 1-2 waarin kinderen van 4 jaar tot en met 6 jaar bij 

elkaar zitten. Jonge kinderen kunnen op deze manier leren van oudere kinderen. Kinderen die zich sneller 

ontwikkelen kunnen aansluiten bij een hoger niveau. Bovendien leren de oudere kinderen zorg te dragen voor 

jongere kinderen. 

 

Thematisch werken  

Op KBS Noorderpoort werken we bij de kleuters al lange tijd thematisch. 

Sinds vier jaar doen we dit met projecten van Kleuteruniversiteit. Vanuit 

een prentenboek of informatieboek werken we spelenderwijs aan 

diverse thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. 

Voorbeelden zijn: de ruimte, het circus, de Noord- en Zuidpool, het 

Letterwinkeltje en ridders. 

Sinds twee jaar wordt ook in groep 3 thematisch gewerkt door een 

aansprekend thema uit te werken dat aansluit bij de leesmethode. Het 

thematisch werken in groep 3 komt onder andere terug in de ‘Tekst van 

de week’ (wekelijks een andere tekst die de leerlingen lezen), creatieve 

vakken en spelend leren in de hoeken en  bewegend leren zowel in de 

klas als buiten.  

Dit schooljaar zal ook groep 4 gaan aansluiten in het thematisch werken, 

waarbij wordt gestart bij het vormen van hoeken in de klas en in de 

onderbouwgang die aansluiten bij het niveau van groep 4. Samen zullen 

we een rijk taalaanbod faciliteren voor onze leerlingen.  

 

Spelend en bewegend leren 

Jonge kinderen ontdekken al spelend de wereld om zich heen: door ervaren, doen en beleven leren onze 

kinderen het meest. Jonge kinderen willen en moeten nog veel kunnen bewegen. Spelend en bewegend leren 

spelen daarom een centrale rol in ons onderwijs in de onderbouwunit.  

In onze groep 1-2 leren de kinderen spelenderwijs vanuit thema’s. Ze doen activiteiten in de kring, spelen 

buiten en werken in de hoeken of aan tafel met allerlei materialen. Deze manier van werken gaat in groep 3 en 

4 vloeiend over in een meer schoolse manier van leren. In groep 3 en 4 worden de instructies en het zelfstandig 

werken aan de kernvakken (lezen, rekenen, taal, spelling en schrijven) afgewisseld met bewegend en spelend 

leren. Dit ziet u bijvoorbeeld terug in dictees die op het schoolplein worden gemaakt met stoepkrijt, 

rekencircuits met spelletjes voor de automatisering en beweegspellen tussen de lessen door.  

Om de vloeiende overgangen tussen de groepen van de onderbouwunit te creëren werken de leerkrachten ook 

op de achtergrond veel samen. We brengen samen ons aanbod in kaart, bespreken en analyseren de 

ontwikkeling van onze leerlingen en stemmen af hoe ons onderwijs eruit ziet. 
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Onderwijs op maat  

Ieder kind werkt in onze onderbouwunit zoveel mogelijk op zijn eigen niveau, waarbij we het belangrijk vinden 

om alle kinderen een stevige basis aan kennis en vaardigheden mee te geven voor de bovenbouw. 

In groep 1-2 nodigt het onderwijsmateriaal uit tot werken op verschillende niveaus en onze leerkrachten 

begeleiden de kinderen bij het kiezen van een passende uitdaging.  

In groep 3 en 4 worden de kinderen per lesdoel geclusterd in drie aanpakken. Iedere dag krijgt uw kind een 

nieuwe kans. Het kan dus iedere les en iedere dag zijn dat een kind in een andere aanpak werkt passend bij wat 

hij op dat moment nodig heeft. Vanuit een klassikale instructie zorgen de leerkrachten voor passend onderwijs 

per aanpak om het lesdoel te behalen. Hieronder ziet u hoe het werken met deze aanpakken er uit kan zien 

tijdens een rekenles. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressie van de onderbouwunit 

Aanpak 1 

Na de basisinstructie gaan 

kinderen naar de 

instructietafel waar ze 

bijvoorbeeld met de 

leerkracht een bus naspelen 

waarbij mensen in- en 

uitstappen om zo de 

sommen tot 10 te oefenen. 

Aanpak 2 

Kinderen volgen de 

basisinstructie. Tijdens de 

instructie oefenen zij 

sommen tot 10 met fiches. 

Daarna wordt het materiaal 

langzaam losgelaten om in 

het werkboek verder te gaan.  

Aanpak 3 

 Kinderen doen kort mee met 

de basisinstructie en gaan 

vlot zelf aan de slag.  Later in 

de rekenles krijgen zij uitleg 

over een ingewikkelde 

rekenpuzzel die ze gaan 

oplossen met sommen tot 

20.  
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Onderwijs in de bovenbouwunit  
Nadat de kinderen in de onderbouwunit van KBS Noorderpoort een stevige basis en kennis en vaardigheden 

hebben opgebouwd vinden we het belangrijk dat ieder kind in de bovenbouw meer en meer op zijn eigen 

niveau kan gaan werken. Ook in groep 5 tot en met 8 ontstaat dit schooljaar daarom een intensieve 

samenwerking tussen de leerkrachten. De bovenbouwunit bestaat dit schooljaar uit een groep 5, een groep 6-7 

en een groep 8. In de bovenbouwunit werken de leerlingen vanuit een stevige basis door richting 

uitstroomniveau. Leerlingen werken hierbij in niveaugroepen.   

 

Onderwijs op maat: Differentiatie en groepsdoorbrekend werken 

Vanaf groep 6 werken de leerlingen vanaf hun kijkrichting met daarin het verwachte uitstroomniveau. Een 

aantal leerlingen werken hiervoor met een eigen leer- en ontwikkelplan. Hierin staat beschreven welke 

onderwijsdoelen we verwachten dat de leerling gaat behalen en wat hij daarvoor nodig heeft. In groep 7 volgt 

een voorlopig schooladvies, waarna in groep 8 het definitieve schooladvies voor de middelbare school volgt. 

 

Om ervoor te zorgen dat ieder kind zijn eigen leerdoelen kan behalen organiseren wij zoveel mogelijk onderwijs 

op maat met als doel een passend onderwijsaanbod voor iedere leerling. In de bovenbouwunit gaan we ons 

komende jaren steeds meer richten op groepsdoorbrekend differentiëren in flexibele groepen. Dit betekent dat 

als dit nodig is kinderen van groep 5 tot en met 8 op basis van niveaugroepen door elkaar kunnen gaan werken. 

Om dit mogelijk te maken, is het lesrooster in de hele bovenbouwunit hetzelfde: iedereen doet hetzelfde vak 

op hetzelfde tijdstip. Hierdoor wordt het mogelijk om niet enkel in de leerjaargroep te werken, maar ook op 

andere manieren niveaugroepen te maken.  

 

Komend schooljaar zullen we een start maken met het groepsdoorbrekend werken voor het vakgebied 

rekenen. Iedere leerling heeft eigen doelen om aan te werken, hierdoor zal de samenstelling van de 

niveaugroepen steeds verschillen. Per periode van schoolvakantie tot schoolvakantie komen de leerkrachten 

van de bovenbouwunit samen om te bekijken welke doelen de komende periode aan bod komen en welke 

leerlingen welke leerdoelen moeten behalen en wat zij hiervoor nodig hebben. Met deze informatie worden 

vervolgens niveaugroepen gemaakt. Na elke periode wordt er geëvalueerd of de leerling nog op zijn plek zit in 

de desbetreffende niveaugroep. De leerkrachten stemmen dit samen af op basis van toets- en 

observatiegegevens. In de praktijk kan het groepsdoorbrekend werken er bijvoorbeeld zo uit zien op 

maandagochtend:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaal groep 5 

Instructie over deelsommen 

tot 50 met concreet materiaal. 

Lokaal groep 6-7 

Instructie over deelsommen 

met rest met concreet 

materiaal tot 100. 

Lokaal groep 8 

Instructie over deelsommen 

tot 1000 (eventueel verdiepen 

tot kommagetallen) zonder 

concreet materiaal.  
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Impressie bovenbouwunit 

 

 

Onderwijs in de OOM-stroom  
De OOM klas biedt onderwijs aan leerlingen die meer tijd en aandacht nodig hebben bij het leren en 
ontwikkelen. Het betreft leerlingen in de leeftijd van 8 t/m 10 jaar voor wie vanwege een combinatie van 
factoren het volgen van onderwijs binnen een reguliere onderwijssetting moeilijk of onmogelijk is. Deze 
leerlingen lopen een risico op onderwijsleerachterstand en studievertraging. De factoren die dit veroorzaken 
liggen op de domeinen leren en met name op taalverwerving en ontwikkeling. De combinatie van 
ondersteuningsvragen is van een complexiteit die voor een bepaalde tijd vraagt om aanbod en begeleiding in 
een gespecialiseerde leeromgeving. Wij streven ernaar om na twee jaar onderwijs in de OOM-Stroom de 
leerlingen de overstap te maken naar de bovenbouwunit op KBS Noorderpoort waarin zij met passend 
perspectief hun carrière binnen het reguliere onderwijs af kunnen maken.  
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Ons leerproces en onze leerresultaten  
_________________________________________________________________________________ 

  

Voor ons staat zicht op ontwikkeling aan de basis van goed onderwijs. Wanneer wij zicht hebben op de 

ontwikkeling: 

- weten we waar een kind staat in zijn brede ontwikkeling. 

- hebben wij heldere verwachtingen van de volgende stap in de ontwikkeling van het kind. 

- weten we wat er nodig is om die volgende stap te ondersteunen. 

- kunnen we inschatten of wij het juiste doen en ontdekken wat voor het kind het beste werkt. 

- verhogen we op deze manier iedere dag de kwaliteit van ons onderwijs. 

Kortom: zicht op de ontwikkeling van onze leerlingen is essentieel. 

 

Leerlingvolgsysteem 
We houden zicht op de ontwikkeling van onze leerlingen middels methodetoetsen, niet-methode toetsen (o.a. 

van Cito) en observaties. In groep 1-2 observeren de leerkrachten de kinderen op verschillende gebieden en 

gebruiken het KIJK-registratieprogramma om de ontwikkeling van kinderen zichtbaar te maken. In groep 3 tot 

en met 8 worden diverse (niet-)methodetoetsen afgenomen, naast de dagelijkse observaties die leerkrachten 

doen. Resultaten hiervan worden ingevoerd in ParnasSys, ons online leerlingvolgsysteem. We analyseren de 

leerresultaten op leerling- en groepsniveau en stemmen ons handelen in de klas dan af op wat onze leerlingen 

nodig blijken te hebben. We bekijken op deze manier ook of leerlingen extra ondersteuning nodig hebben en 

zo ja, op welke punten.   

 

Ook de sociale en emotionele ontwikkeling van uw kind is van belang. Met Zien! brengen we via observaties de 

sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen in kaart. Daarnaast maken we in alle groepen minimaal 2 

keer per jaar een sociogram om de relaties binnen de groep in beeld te brengen. Ook wordt gekeken naar het 

gevoel van veiligheid op onze school middels de veiligheidsmeter die ook tweemaal per jaar wordt afgenomen.  

 

KBS Noorderpoort heeft minimaal 2 keer per jaar groepsbesprekingen naar aanleiding van de verzamelde 

gegevens. De toetsresultaten worden besproken en geïnterpreteerd en er worden conclusies getrokken op drie 

niveaus: 

- hoe staat het met de ontwikkeling op groepsniveau? 

- hoe verloopt de ontwikkeling van de individuele leerling? 

- hoe staat het met de ontwikkeling op schoolniveau? 

Tijdens de bespreking van de toetsresultaten wordt bekeken of er sprake is van een doorgaande ontwikkeling 

van de individuele leerling en de groep. In ons leerlingvolgsysteem worden notities bijgehouden over de 

bespreking van uw kind door het team, van gesprekken met u, van speciale onderzoeken, de toets- observatie- 

en rapportgegevens en de plannen voor extra hulp aan uw kind. Het dossier in het leerlingvolgsysteem is 

vertrouwelijk (zie bijlage 4). De toetsresultaten van uw kind kunt u inkijken via het Ouderportaal (u ontvangt 

hiervoor een inlogcode via de directie) 

 

https://inloggen.parnassys.net/idp/wicket/page?0
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Kompas 
Op Noorderpoort vinden we het belangrijk dat kinderen 

eigenaarschap krijgen over hun leerproces. Wij bieden onderwijs op 

maat en stellen de onderwijsdriehoek (samenwerking tussen 

leerlingen, ouders en school) centraal. Onze manier van 

rapporteren sluit hier op aan.  

Onze leerlingen bekijken samen met hun leerkrachten en ouders 

tijdens een driehoeksgesprek waar ze staan in hun ontwikkeling en 

hoe ze verder kunnen groeien. Tijdens het driehoeksgesprek stellen 

we samen leerdoelen op. We zullen ons hierin de komende jaren 

steeds verder gaan ontwikkelen. Het Kompas is in deze 

driehoeksgesprekken de rode draad.  

  

In het Kompas stellen we doelen op 3 leergebieden. Ieder kind stelt 

een doel op reken- en taalgebied. Daarnaast stelt ieder kind een 

Go-doel. Dit doel is gericht op onze kernwaarden: betrokkenheid,  

veiligheid en zelfstandigheid. Na het opstellen van het doel wordt  

besproken hoe de leerling aan dit doel gaat werken en wanneer het doel behaald is.   

 

Het Kompas is een levendig en groeiend document. De volgende onderdelen vormen de basis van het Kompas 

en worden iedere periode aangevuld:  

• ‘Dit zeggen de leerkrachten over mij.’ – Een schrijven aan het kind met wat de leerkrachten zien in de 

klas.  

• ‘Dit vinden mijn ouders / verzorgers.’ – Een pagina ingevuld door de ouders / verzorgers.  

• Go-doel, Reken-doel en een Taal-doel pagina’s – Op deze pagina’s worden doelen opgesteld en 

geëvalueerd.  

• ‘Hier ben ik Trots op’ pagina – Achter deze pagina verzamelt uw kind bewijs voor het behalen van 

leerdoelen, maar mag hij ook laten zien waar hij trots op is. 

• Doelenlijsten – Leerdoelen voor rekenen en taal van groep 1 tot en met 8. Hierop geven de 

leerkrachten aan welke leerdoelen al zijn aangeboden en welk van deze doelen uw kind beheerst.  

 

 

 

Wij starten het schooljaar met kennismakingsgesprekken (leerkracht en ouders). 

Mijn Kompas zal twee á drie keer per jaar mee worden gegeven aan alle 

leerlingen. Nadat het Kompas thuis is bekeken, volgen de driehoeksgesprekken. 

Deze gesprekken worden gepland vanaf de tweede week in de maanden november, 

februari en juni/juli.  

  

Cijfers zijn geen onderdeel van Mijn Kompas. Via het ouderportaal kunt u de cijfers 

van de methode-gebonden toetsen te allen tijde inzien. De methode onafhankelijke 

toetsen kunt u ook via dit ouderportaal tot 3 weken na het driehoeksgesprek 

inzien. Deze worden dan tijdelijk geopend.  
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Leerresultaten van de afgelopen jaren  
Hieronder ziet u de uitstroom van de afgelopen jaren.  

 2020-2021 2019-2020 2018-2019 2018-2017 

 Aantal ll. % Aantal ll. % Aantal ll. % Aantal ll. % 

Praktijkonderwijs 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

VMBO-Basis 1 4% 2 10,5% 1 5% 0 0% 

VMBO-B/K 1 4% 0 0% 3 14% 0 0% 

VMBO-Kader 3 13% 4 21% 3 14% 3 14% 

VMBO-K/T 0 0% 1 5% 1 5% 0 0% 

VMBO GT 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

VMBO T (MAVO) 5 21% 6 32,5% 4 18% 7 32% 

VMBO-T/HAVO 4 17% 2 10,5% 1 5% 0 0% 

HAVO 2 8% 1 5% 7 31% 7 32% 

HAVO/VWO 2 8% 2 10,5% 0 0% 2 8% 

VWO 6 25% 1 5% 2 8% 3 14% 

Totaal  24 100% 19 100% 22 100% 22 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 
Onvergetelijke circus-dag 2021 
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Onze leerlingenzorg  
_________________________________________________________________________________ 

 

Onder leerlingenzorg verstaan wij het verlenen van 

ondersteuning om aan te sluiten bij de onderwijs-

behoeften van onze leerlingen. Dit kunnen leerlingen 

zijn die extra uitdaging of juist extra instructie nodig 

hebben. De zorg verandert voortdurend en is een 

complex geheel. In het SOP is terug te vinden op 

welke manier wij zorg verlenen en welke vormen van 

zorg wij kunnen bieden. Het SOP kan worden 

opgevraagd bij directie.   

 

Kwaliteitszorg 
Om erop toe te zien dat wij kinderen blijven bieden 

wat zij nodig hebben in onze veranderende maatschappij, zijn we als school altijd in ontwikkeling. 

Kwaliteitszorg is daarbij een belangrijk onderwerp. Onder kwaliteitszorg verstaan we op KBS Noorderpoort dat 

wij systematisch en continu nagaan of we waarmaken wat we in ons school- en jaarplan beloven. We hebben 

een sterke intrinsieke motivatie om onszelf steeds weer te verbeteren.  

Dit schooljaar zal een aantal al ingezette acties verder worden geïmplementeerd en geborgd. Het effect hiervan 

meten we op verschillende manieren, zoals tevredenheidsonderzoeken, zelfreflectie, klassenbezoeken en 

audits. Een belangrijk onderdeel van onze kwaliteitszorg zijn ook de studiedagen. Tijdens studiedagen plannen 

en evalueren we onze ontwikkelingen. Daarnaast worden op deze dagen o.a. de leerresultaten geanalyseerd, 

periodeplanningen gemaakt, de groepsoverzichten geactualiseerd, wordt er gekeken welke behoeften er bij de 

kinderen zijn en zijn er scholings- en werkmomenten. Daarnaast zijn al onze kwaliteitsactiviteiten verbonden 

met de kwaliteitsagenda van Stichting Initia, zodat onze ontwikkelingen ook extern worden gemonitord.  

 

Expertiseteam  
Om onze leerlingenzorg zo effectief en efficiënt mogelijk te laten verlopen werken we met een intern 

ondersteuningsteam binnen school en daarnaast binnen stichting Initia met het Expertiseteam. Het interne 

ondersteuningsteam bestaat uit een leerkracht, de Intern Begeleider en de directeur. Zij overleggen en nemen 

besluiten over het ondersteuningsaanbod aan kinderen. Zij bekijken (samen met 

ouders) welke zorgaanpak (zie Bijlage 3) nodig is en indien nodig worden andere 

leden van het Expertiseteam ingeschakeld.  

Dit team bestaat onder andere uit orthopedagogen, een schoolpsycholoog, 

intern begeleiders, specialisten gedrag/taal/hoogbegaafdheid en remedial 

teachers. Het Expertiseteam ondersteunt onze leerkrachten bij het bieden van 

passend onderwijs. Waar nodig wordt de ondersteuning van het Expertiseteam 

gevraagd. Een orthopedagoog en specialisten uit het speciaal (basis-)onderwijs 

of andere externe hulpverleners sluiten aan.  

De leerkracht is als ‘eerste verantwoordelijke voor de leerling’ de inbrenger 

samen met ouders of verzorgers. Eventuele andere aanwezigen hebben een 

adviserende rol.  
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Onze leerlabs 

Wanneer kinderen extra ondersteuningsbehoeften hebben, kunnen ze gebruik maken van onze 

leerlabs. Stichting Initia werkt met drie leerlabs. In deze Leerlabs is er extra aandacht voor 

leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Leerlingen van alle Initia-scholen kunnen bij 

specifieke onderwijsbehoeften één of twee dagdelen gebruik maken van deze leerlabs. De 

taalsetting en het leerlab Hoogbegaafdheid bevinden zich op KBS Noorderpoort. Het leerlab 

Sociaal Emotioneel Leren vindt u op Sint- Jan. KBS Noorderpoort werkt intensief samen met deze leerlabs. 

 

Interne doorstroming 
Dankzij onze sterke basisstructuur kan intensieve ondersteuning zoveel mogelijk op locatie worden geboden in 

samenwerking met het Expertiseteam en het RSV Breda. Wij erkennen dat iedere leerling op zijn eigen tempo 

leert en zorgen voor onderwijs dat aansluit bij de individuele onderwijsbehoeften. We streven daarbij naar een 

doorgaande lijn in de ontwikkeling van het kind waarin niet het leerjaar, maar de ontwikkeling van het kind zelf 

leidend is. Wij staan dan ook kritisch tegenover zittenblijven en wij streven ernaar het zittenblijven van 

leerlingen te voorkomen. Wij bieden het kind alleen de gelegenheid voor een extra leerjaar als wij verwachten 

dat het zinvol voor het kind zal zijn in verband met bijvoorbeeld een op te lossen leerachterstand of op grond 

van zijn sociaal-emotionele ontwikkeling. De beslissing of een kind al dan niet blijft zitten wordt altijd 

beargumenteerd en besproken met ouders. Conform de wet beslist de school of een leerling blijft zitten.  

 

Meldcode 
Als school kunnen we te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt 

altijd schrik en zorg met zich mee. Daarom is door de overheid de Meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling ontwikkeld. Vanaf 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht deze meldcode te gebruiken 

bij signalen van geweld. Onze school handelt bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling conform 

wet- en regelgeving. Als er zorgen zijn om de thuissituatie heeft het ondersteuningsteam een rol. In overleg 

bepalen zij of er een eventuele zorgmelding bij ‘Veilig Thuis’ wordt gedaan. De kwaliteitskaart meldcode is op 

te vragen bij de directie. 
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Inrichting van onze organisatie  
_________________________________________________________________________________ 

Team 
KBS Noorderpoort vormt een scholencluster met Vlinderboom en Sint Jan. Het leidinggevend team van dit 

cluster bestaat uit Floor de Hoogh (directeur passend onderwijs Stichting Initia en directeur KBS Noorderpoort), 

Jeffrey van Oursouw (directeur Vlinderboom) en Mirella Wilborts (directeur Sint Jan). De directie op 

Noorderpoort wordt ondersteund door Ilvy Verdaasdonk. De directieleden hebben een intensieve 

samenwerking vanuit diverse functionaliteiten. 

Naast de directie bestaat ons team uit leerkrachten met diverse expertises naast kennis van de groep waar zij 

in staan zoals o.a.: orthopedagogiek, onderwijskunde, hoogbegaafdheid, NT2-leerlingen, specialisme jonge 

kind, specialisme gedrag, specialisme mindfulness en coaching. Ook hebben we in ons een team een conciërge, 

administratief medewerker en medewerkers huishoudelijke dienst.  

 

Medezeggenschapsraad 
De Wet Medezeggenschap Scholen bepaalt dat iedere school een medezeggenschapsraad (MR) heeft.  

De MR bestaat uit twee ouders en twee teamleden. De directeur (bestuurder) kan de MR adviseren. Minimaal 

twee maal per jaar overlegt de directeur met de MR over beleidsmatige zaken. Daarnaast kan de MR de 

directeur (bestuurder) uitnodigen om specifieke zaken tijdens MR vergaderingen toe te lichten. 

 

Een bestuur, zoals Stichting Initia, heeft ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Minimaal 

vier keer per jaar is overleg tussen de GMR en de directeur bestuurder over het stichtingsbeleid. De 

vergaderingen van de MR en GMR zijn openbaar. De data ervan staan vermeld in de kalender van de school.  

 

In het GMR- en MR reglement staat aangegeven welke algemene en bijzondere bevoegdheden de (G)MR 

hebben.  

De algemene bevoegdheden geven aan dat: alle schoolaangelegenheden in deze raad ter sprake kunnen 

komen, de (G)MR aan De Raad van Toezicht (on)gevraagd voorstellen kan doen en adviezen kenbaar kan 

maken, tenminste tweemaal per jaar De Raad van Toezicht met de GMR de algemene gang van zaken in de 

school bespreekt en De Raad van Toezicht verplicht is alle noodzakelijke informatie aan de (G)MR te 

verschaffen. 

De bijzondere bevoegdheden betreffen specifieke schoolzaken zoals: 

- verandering van identiteit 

- verandering van schooltijden 

- zaken waarover De raad van Toezicht de instemming van de MR behoeft. 

 

Ouderparticipatie  
De onderwijsdriehoek is een centraal onderdeel van onze visie. Om die reden nodigen wij ouders steeds uit 

mee te denken en te participeren in werkgroepen. Samen staan we sterker. Zo zijn er werkgroepen die de 

school versieren rond de feestdagen, werkgroepen die de kinderen begeleiden bij uitstapjes, werkgroepen die 

actief meedenken bij de voorbereiding van diverse feesten/ activiteiten etc. Wij houden u op de hoogte van 

welke werkgroepen er zijn, middels onze nieuwsbrief. Natuurlijk zijn ook uw ideeën altijd van harte welkom via 

mail (info@kbsnoorderpoort.nl) of loop eens binnen bij Ilvy.  

 

 

mailto:info@kbsnoorderpoort.nl
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Oudervereniging (OV) 

Alle ouders die een kind op onze school hebben, kunnen op vrijwillige basis lid worden van de oudervereniging 

(OV). De OV heeft als doel: ‘het betrekken van de ouders bij het totale schoolgebeuren in de meest ruime zin 

van het woord’. Dit houdt in dat zij, in overleg met de school, allerlei activiteiten organiseert.  

Jaarlijks wordt u gevraagd de vrijwillige ouderbijdrage te betalen aan de OV. Daarnaast vindt er om het jaar een 

schoolreis plaats, waarvoor ook een vrijwillige bijdrage gevraagd wordt. Aan het begin van elk schooljaar 

ontvangt u een financiële verantwoording over het afgelopen schooljaar en een begroting voor het startende 

schooljaar. De verantwoording en begroting worden gepresenteerd tijdens de algemene ledenvergadering. 

Tijdens deze vergadering wordt (op voorstel van de oudervereniging) de vrijwillige ouderbijdrage voor dat 

schooljaar vastgesteld. De ouderbijdrage wordt in maart geïnd.  

Uit de vrijwillige ouderbijdragen worden alle activiteiten van de oudervereniging bekostigd, denk hierbij aan: 

vieringen als Sinterklaas, Kerst en Carnaval, schoolschaatsen bij Dongen Ice en de avondvierdaagse. De 

ouderbijdrages zijn vrijwillig, leerlingen worden niet uitgesloten van activiteiten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Parochie 
Onze school heeft het meest te maken met de deelparochie van de Laurentius. In de nieuwsbrief nemen we 

hiervan de belangrijkste informatie op. Dit betreft vooral informatie over Eerste Communie, Vormsel, 

kindernevendiensten en gezinsvieringen. De voorbereidingen op de sacramenten Eerste Communie en Vormsel 

vinden in de parochie plaats. Ouders of verzorgers van kinderen die ingeschreven staan in de (deel)parochie 

worden aangeschreven. 
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Ons ABC  
_________________________________________________________________________________ 

 

In ons ABC vindt u op alfabetische volgorde allerlei praktische zaken die belangrijk zijn om te weten over KBS 

Noorderpoort.  

 

Aanmelding en toelating 
Als u enthousiast bent geworden over onze school kunt u een aanmeldformulier halen bij de directie. Ook als 

uw kind al is ingeschreven bij peutergroep de Ottertuin, is inschrijven voor de basisschooltijd nodig. We vragen 

na aanmelding informatie bij u en mogelijk ook bij de peutergroep/opvang of bij de vorige school. Met deze 

informatie schatten wij binnen zes weken in of KBS Noorderpoort kan voorzien in de onderwijsbehoeften van 

uw kind. Ons schoolondersteuningsprofiel laat zien welke ondersteuning wij wel en niet kunnen bieden. Dit 

profiel kunt u opvragen op school of bij RSV Breda. 

Als wij kunnen voorzien in de onderwijsbehoeften, wordt uw kind toegelaten. Als wij dat niet kunnen, 

begeleiden we u naar een andere school in de regio. Op die wijze geven wij vorm aan de zorgplicht uit de Wet 

op het Passend Onderwijs. Leerlingen die op het moment van aanmelden al op een basisschool binnen de regio 

zijn ingeschreven verwijzen we terug naar de eigen school, zodat die school haar zorgplicht kan nemen. 

 

Activiteiten (naast onderwijs) 
Op onze school besteden we niet alleen tijd aan onderwijs, maar ook aan feesten, vieringen en andere 

activiteiten. Deze activiteiten worden voorbereid door ouders en teamleden. Voorbeelden zijn:  

• Schoolreis (om het jaar) 

• De Koningsspelen  

• Deelname aan het jaarlijkse handbaltoernooi en schaaktoernooi (OV) 

• De avondvierdaagse (OV) 

• Schoolkamp (schoolverlaters) 

• Cultureel programma, zoals de kunstweek 

• Eindmusical schoolverlaters 

Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL)  
Onze school neemt sinds 2003 deel aan het “Brabants VerkeersveiligheidsLabel” (BVL). Wij nemen verkeers-

onderwijs serieus. In de praktijk betekent dat: 

• we werken vanuit een jaarlijks activiteitenplan; 

• leerlingen les krijgen uit moderne materialen zoals Wijzer door het verkeer en 

projecten van VVN (Veilig Verkeer Nederland); 

• we vooral aandacht besteden aan praktisch verkeersonderwijs. We houden 

verkeersochtenden en doen activiteiten, zoals Streetwise en Pleintje Verkeer; 

• we ons richten op wat de route van school naar huis aan veilig verkeersgedrag 

vraagt van onze leerlingen;  

• we ouders vragen een veilige school-thuisroute te kiezen en deze met hun kinderen te oefenen, zodat 

oudere leerlingen deze route zelfstandig en verantwoordelijk gebruiken; 

• we in de verkeerswerkgroep samenwerken met ouders die de activiteiten mee plannen, de Dongense 

overleg bijeenkomsten bijwonen en het verkeersexamen van groep 7 begeleiden. 
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Fruit en lunch 
Vanaf dit schooljaar werkt KBS Noorderpoort met een continurooster. Dit betekent dat de kinderen tussen de 

middag in de klas eten. Voor de eerste pauze (10 uur) mag uw kind fruit en wat te drinken meenemen. Geef 

voor de lunch een gezond lunchpakket mee in een broodtrommel met drinken. Liefst in een beker met 

schroefdop of herbruikbare fles om het afval te beperken. 

 

Gym 
De kinderen uit groep 1-2 gymmen in de speelzaal. Zij hebben hiervoor gymschoenen nodig, het liefst zonder 

veters. Deze gymschoenen blijven op school staan. De kinderen van de groepen 3 tot en met 8 hebben hun 

gymlessen in de gymzaal bij de school. Zij nemen op de dagen van de gymlessen een tas mee met sportkleding 

en gymschoenen. 

 

De gymlessen worden gegeven door Kim Heerkens (combinatiefunctionaris) en onze leerkrachten met 

gymbevoegdheid. De groepen 3 tot en met 8 en de OOM-stroom hebben gymles op dinsdag. De OOM-stroom 

en groep 5 hebben op vrijdag nog een gymles, omdat hun gymles op dinsdag korter is.  

 

Jeugdgezondheidszorg  
De jeugdgezondheidszorg heeft als taak het bewaken en bevorderen van de gezondheid van kinderen. De 

kinderen worden daarom op een aantal vaste momenten tijdens de schoolperiode onderzocht.  

Het JGZ-team bestaat momenteel uit: M. van Heeswijk, jeugdarts en een jeugdverpleegkundige. Het team wordt 

ondersteund door een jeugdpsycholoog. 

 

Onderzoeksmomenten:  

- In groep 2: gezondheidsonderzoek door de jeugdarts en assistente. 

- In groep 4: De jeugdverpleegkundige onderzoekt alleen die kinderen waarbij vragen zijn. Deze kunnen 

door de ouders en/of leerkracht doorgegeven worden. Alle ouders krijgen daarover bericht. 

- In groep 7: gezondheidsonderzoek door de jeugdverpleegkundige. Er wordt ook een vragenlijst ingevuld, 

naar aanleiding waarvan er verder onderzoek kan plaatsvinden. 

Daarnaast kan ieder kind, iedere ouder of leerkracht uit eigen beweging contact opnemen met een arts, 

verpleegkundige of logopediste van de GGD als daar redenen voor zijn, zoals bij twijfel over groei, gehoor, 

spraak of bij problemen op psychosociaal gebied, bijvoorbeeld angstig zijn.  
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Wanneer een leerkracht een onderzoek vraagt voor een kind, wordt dit vooraf met de ouders overlegd. 

Als het onderzoek daartoe aanleiding geeft, zal de JGZ u verwijzen voor nader onderzoek of behandeling, 

bijvoorbeeld naar de huisarts, GGD of een consult aanvragen bij de eigen psycholoog van de GGD. Ouders 

hoeven voor dit alles niet te betalen.  

 

Klachtenregeling en vertrouwenspersoon 
Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld begeleiding van leerlingen, beoordeling van leerlingen, de 

schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten. Om 

machtsmisbruik, in de meest brede zin van het woord, te voorkomen, aan te pakken en klachten zorgvuldig af 

te handelen is er een procedure opgesteld. Hierin zijn de leerkracht en directeur het eerste aanspreekpunt. 

Ook ligt hier een belangrijke taak voor de vertrouwenspersonen.  

 

Vertrouwenspersoon  

De vertrouwenspersoon is een aanspreekpunt is voor ouders, leerlingen en onderwijsgevenden wanneer er sprake is van 

machtsmisbruik. Bij KBS Noorderpoort zijn twee interne vertrouwenspersonen en een externe vertrouwenspersonen 

betrokken.  

Interne vertrouwenspersoon 

De interne vertrouwenspersoon is degene waar iedereen die met onze school te maken heeft terecht kan om vragen te 

stellen op het gebied van machtsmisbruik. Deze persoon: 

- Moet een breed vertrouwen hebben bij iedereen. 

- Is gemakkelijk bereikbaar.  

- Dient als eerste aanspreekpunt voor leerlingen en/of ouders/verzorgers. 

- Verwijst meteen door naar de direct verantwoordelijken of de externe vertrouwenspersoon. 

- Probeert preventief te werk te gaan om klachten zoveel mogelijk te voorkomen, ook op het gebied 

van preventie van seksuele intimidatie en pestgedrag.  

- Behandelt alle klachten als vertrouwelijk.  

De interne vertrouwenspersonen op Noorderpoort zijn: 

- Loes Langerak (loeslangerak@kbsnoorderpoort.nl)  

-  Marleen van Kempen (marleenvankempen@kbsnoorderpoort.nl).   

Externe vertrouwenspersoon 

Naast de vertrouwenspersoon als aanspreekpunt binnen school is er een externe vertrouwenspersoon 

benoemd. De externe vertrouwenscontactpersoon is iemand, die op basis van haar beroep deskundig mag worden 

geacht op het gebied van onderwijs, van machtsmisbruik/seksueel geweld en de gevolgen ervan. Deze persoon:  

• Bemiddelt zo nodig  

• Geeft informatie over de klachtenprocedure en gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van 

een klacht.  

• Adviseert en ondersteunt bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie en ondersteunt zo nodig bij 

aangifte bij de politie.  

• Verwijst zo nodig naar professionele hulpverlening  

• Houdt contact met de vertrouwenspersoon op school om de belangen van leerlingen te bewaken.  

Mocht u op enig moment met een klacht zitten en vindt u het niet prettig om daarmee naar de interne 

vertrouwenspersoon te gaan, dan bestaat de mogelijkheid om rechtstreeks naar de externe vertrouwenspersoon te 

gaan. 

mailto:loeslangerak@kbsnoorderpoort.nl
mailto:marleenvankempen@kbsnoorderpoort.nl
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De externe vertrouwenspersonen zijn mevrouw Annelies de Waal en Roy Ploegmakers, 

T: 06.54647212 

E: anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl /  royploegmakers@vertrouwenswerk.nl 

W: www.vertrouwenswerk.nl 

 

Als u denkt dat uw klacht ernstig genoeg is, dan kunt u rechtstreeks uw klacht indienen bij de 

klachtencommissie, zonder overleg te hebben gehad met de interne vertrouwenspersoon. De 

klachtencommissie werkt onafhankelijk. Ons schoolbestuur is aangesloten bij:  

 

Stichting KOMM Regio midden/oost. 

Mevr. A. de Koning  

Postbus 1                Tel. 06-41167134 

4854 ZG BAVEL           www.komm.nl   

 

Schoolmaterialen  
Alle leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 krijgen van school een gevulde etui. Deze etuis schuiven ieder 

jaar met de leerling door. Zaken die op of versleten zijn, worden door de school vervangen. Indien het gaat om 

vervanging vanwege verkeerd opbergen, misbruik of vernieling, dan vragen we ouders om een vergoeding. 

• Vulpen  € 4,00;  

• Etui  € 0,50; 

• Koptelefoon/ oortjes € 4,00 

Schoolverlaters 
Het jaar van de schoolverlaters staat in het teken van de overgang naar het voortgezet onderwijs. In groep 7 en 

8 worden ouders geïnformeerd over het voortgezet onderwijs door een informatieavond en een voorlichtings-

avond die wordt gegeven door het voortgezet onderwijs in Dongen en omstreken. We bevelen ouders en 

kinderen aan zowel in groep 7 als in groep 8 van december tot maart diverse middelbare scholen te bezoeken. 

Eind groep 7 krijgen de kinderen een voorlopig schooladvies. In januari van groep 8 krijgen de leerlingen hun 

definitieve schooladvies tijdens een adviesgesprek. In maart meldt u uw kind aan op de middelbare school. In 

april van groep 8 wordt de Centrale Eindtoets PO afgenomen. Bij een uitslag die hoger is dan volgens het 

eerdere schooladvies verwacht, kan een heroverweging van het schooladvies plaatsvinden.  

 

Alle schoolverlaters krijgen een onderwijskundig rapport. Eén exemplaar gaat naar de school voor Voorgezet 

Onderwijs, één exemplaar is voor de leerling en diens ouders bestemd en een exemplaar houdt de school. Dit 

rapport vermeldt naast de prestaties van het kind algemene zaken zoals concentratie, belangstelling, 

werkhouding enz.  

 

Ook worden het schooladvies, algemene gegevens en aanvullende gegevens zoals onderzoeken opgenomen. 

Voor het delen van dit onderwijskundig rapport met de door jullie gekozen middelbare school, moet u als 

ouder toestemming geven. De uitslag van de Centrale Eindtoets wordt op een later tijdstip aangeboden aan het 

Voortgezet onderwijs, omdat de uitslag van deze toets pas in mei bekend wordt gemaakt. 

 

 

 

 

mailto:anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl
mailto:royploegmakers@vertrouwenswerk.nl
http://www.vertrouwenswerk.nl/
http://www.komm.nl/
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Schorsing en verwijdering  
Wanneer een leerling het onderwijs sterk verstoort, wordt een dossier aangelegd. Uiteraard worden ouders 

hierover ingelicht. Als eerstverantwoordelijke zal de groepsleerkracht het ongewenste gedrag proberen te 

verbeteren. Lukt dit niet, dan kan de groepsleerkracht het kind tijdens de leerlingbespreking inbrengen. Met de 

suggesties van collega’s en ondersteund door een plan gericht op gedragsverbetering kan de groepsleerkracht 

weer aan de slag.  

 

Soms blijft een kind het ongewenste gedrag vertonen en biedt overleg met de ouders geen oplossing. Als wij 

dan als school niet langer kunnen instaan voor de veiligheid van medeleerlingen, personeel (en meehelpende 

ouders), kan de leerling worden geschorst en wordt de toegang tot school tijdelijk ontzegd.  

Als dit geen effect heeft, delen we de ouders mee dat we de procedure tot verwijdering starten. Dit houdt in 

dat we gedurende acht weken ons best doen het kind op een andere school te plaatsen. Zowel een schorsing 

als een verwijdering wordt door het bestuur aan de ouders/verzorgers schriftelijk meegedeeld.  

 

Stichting Leergeld Oosterhout en Minimafonds 
Minimafonds 

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen, ongeacht de inkomenspositie van hun ouders, gelijke kansen 

krijgen. Maatschappelijke participatie van een kind is van groot belang met het oog op zijn of haar kansen op 

een zelfredzame toekomst. Om deze redenen heeft de gemeente een regeling speciaal voor kinderen van 4 tot 

18 jaar in het leven geroepen. Met deze regeling kunnen kinderen uit huishoudens met een minimum inkomen 

een financiële bijdrage krijgen voor de contributie van een (sport)vereniging, sportattributen en -kleding, 

bepaalde schoolkosten, cursusgelden of een abonnement op een recreatiepark of zwembad. Daarnaast kunnen 

kinderen uit huishoudens met een minimum inkomen onder bepaalde voorwaarden een computer van de 

gemeente krijgen als deze noodzakelijk is voor het volgen van onderwijs. Nu meedoen is later meetellen! 

 

Stichting Leergeld Oosterhout 

Aanvullend op het Minimafonds van de gemeente stelt Stichting Leergeld kinderen uit gezinnen met een zeer 

laag inkomen in de gelegenheid mee te doen met sport en cultuur. Na zorgvuldige beoordeling neemt deze 

stichting de kosten van allerlei voorzieningen (deels) voor haar rekening. Het kan gaan om contributies, 

sportuitrusting, schoolmateriaal, een fiets, kosten voor excursies of een schoolreisje. 

Leergeld verstrekt geen geld, maar betaalt de rekening om sociale uitsluiting te voorkomen in gevallen waar 

geldgebrek thuis een normale groei naar volwassenheid van het kind in de weg zou staan. 

 

Meer informatie: www.leergeldoosterhout.nl  

Stichting Leergeld Oosterhout e.o. 

Postbus 4093 

4900 CB Oosterhout 

tel. 0162-458487 (maandag t/m donderdag van 09.00-11.30 uur – niet bereikbaar tijdens schoolvakanties). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.leergeldoosterhout.nl/
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Vakanties, vrije dagen en studiedagen 
Wij verzoeken u dringend om uw gezinsvakantie samen te laten vallen met de schoolvakanties.  

 

Start schooljaar 6 sep 2021 Studiedag 3 07 mrt 2022 

Studiedag 1 20 sep 2021 Goede vrijdag 15 apr 2022 

Herfstvakantie  25 okt 2021 t/m 29 okt 2021 Tweede paasdag 18 apr 2022 

Studiedag 2  24 nov 2021 Meivakantie 25 apr 2022 t/m 06 mei 2022 

Vrije dag  24 dec 2021 Hemelvaart 26/27 mei 2022 

Kerstvakantie 27 dec 2021 t/m 07 jan 2022 Tweede pinksterdag 06 jun 2022 

Vrije dag 25 feb 2022 Studiedag 4 07 jul 2022 

Voorjaarsvakantie 28 feb 2022 t/m 04 mrt 2022 Start zomervakantie 22 jul 2022 t/m 02 sep 2022 

      

Verjaardagen  
Wanneer uw kind jarig is, mag het op school trakteren. Dit is niet noodzakelijk. Wij stellen het op prijs als de 

traktatie niet uit snoep bestaat, maar bijvoorbeeld uit fruit, kaas, worst, etc. 

 

Verkeer rondom school 
Als de afstand van huis naar school klein is, willen we vragen om de kinderen zoveel mogelijk te voet of op de 

fiets naar school te laten gaan. Voor de veiligheid lopen we op het schoolplein met de fiets aan de hand. Mocht 

u uw kind met de auto naar school brengen verzoeken wij u om de auto in de daarvoor bestemde vakken te 

parkeren, zodat we een veilige en overzichtelijke verkeersituatie behouden. 
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Verlof en ziekmelden 
Als u extra verlof wil aanvragen, kunt u bij de directie daarvoor een formulier halen. Om over schoolverzuim 

duidelijkheid te geven, het volgende:  

 

1.Kinderen kunnen geoorloofd afwezig zijn 

A. Door ziekte (u brengt school z.s.m., maar zeker vóór 09.00 uur op de hoogte via Parro of telefonisch via 

0162-370237)  

B. Bij huwelijk of overlijden van bloed- en aanverwanten en bij jubilea (als er festiviteiten gepland zijn) 

van ouders, grootouders, ooms en tantes. Dit verlof moet zo snel mogelijk aangevraagd worden.  

2.Extra vakantiedagen kunnen gegeven worden bij 

A. Medische indicatie, bijv. op doktersadvies berglucht voor een astmapatiënt als voorzorg 

B. Sociale indicatie: bepaalde situaties binnen het gezin of binnen het bedrijf, bijv. door ziekte of 

overlijden kunnen hiervoor aanleiding zijn.  

3.Niet geoorloofd zijn dus 

A. Verlof buiten schoolvakanties, om bijvoorbeeld de drukte op wegen te vermijden.  

B. U krijgt geen verlof voor vakantie buiten schoolvakanties voor familiebezoek in een ander land of 

werelddeel.  

Wilt u verlof aanvragen?  

- Vraag uiterlijk 4 weken van tevoren een verlofformulier aan bij de directie.  

- Nadat u dit formulier ingevuld inlevert, ontvangt u zo snel mogelijk bericht over of uw verzoek wordt 

toegestaan of afgewezen. De schoolleiding kan 10 dagen per jaar vrij geven voor de gevallen die 

genoemd zijn onder 1B, 2A en 2B. Zijn voor deze dagen verbruikt, dan moet de schoolleiding contact 

opnemen met de leerplichtambtenaar.  

Belangrijk: Verzuimt uw kind zonder toestemming, dan geeft de schoolleiding dit door aan de 

leerplichtambtenaar, waarna deze eventueel een proces-verbaal kan opmaken. Bovenstaande geldt voor alle 

kinderen op onze school zitten. Kinderen die 4 jaar zijn, zijn niet leerplichtig: ouders kunnen deze kinderen (na 

bericht aan school) thuishouden.  
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Bijlagen  
_________________________________________________________________________________ 

 

Bijlage 1 – Stichting Initia  
 

KBS Noorderpoort is onderdeel van Stichting Initia. Stichting Initia bestaat uit zes basisscholen in de gemeente 

Dongen. De scholen hebben ieder een eigen onderwijsconcept vanuit het motto ‘Gewoon goed onderwijs’ en 

de gemeenschappelijke visie dat het welbevinden van kinderen de basis is voor de ontwikkeling tot 

zelfbewuste, sociaalvaardige, weerbare en kritische jonge mensen. 

 

Missie  

Stichting Initia heeft in haar statuten vastgelegd dat zij “zonder winstoogmerk ten doel heeft te voorzien in en 

bevorderen van het onderwijs in Dongen en omgeving. De stichting beoogt op haar scholen onderwijs te geven 

op katholieke grondslag.” In de komende beleidsperiode wil de stichting bereiken dat de scholen niet alleen 

goed maar ook kansrijk onderwijs bieden en neemt ze zich de verantwoordelijkheid van goed werkgeverschap 

ter harte: Stichting Initia ziet het als haar missie goed en kansrijk onderwijs te bieden en voor medewerkers een 

aantrekkelijke werkgever te zijn.  

 

Visie 

Volgen stichting Initia is het welbevinden van de leerlingen de basis voor de ontwikkeling tot zelfbewuste, 

sociaalvaardige, weerbare en kritische leerlingen waarbij de optimale ontwikkeling van de leerlingen bevorderd 

wordt door het gebruik van wetenschappelijk bewezen effectieve onderwijsactiviteiten. De kernvakken staan 

daarbij centraal en er is oog voor de brede ontwikkeling van de leerlingen waarbij leerlingen gestimuleerd 

worden om zich de vaardigheden die passen bij een kansrijke toekomst eigen te maken.  

Iedere school werkt vanuit een heldere visie op educatief partnerschap met de ouders. Binnen de missie, visie, 

ambitie en kernwaarden van de stichting heeft iedere school ruimte voor innovatie en de ontwikkeling van een 

eigen pedagogische, onderwijskundige en organisatorische identiteit. De stichting en haar scholen werken 

intensief samen met maatschappelijke partners om een zo breed mogelijk aanbod te realiseren.  

Stichting Initia en haar scholen hanteren een kwaliteitscyclus om de ontwikkeling te stimuleren, de uitvoering 

ervan te monitoren, evalueren en bij te stellen.  

 

De kernwaarden binnen onze visie voor de identiteit van de organisatie; ze verschaffen houvast en houding en 

gedrag worden erdoor bepaald. Ze vormen de basis voor beleid maar ook de basis van handelen als er zich iets 

aandient en er is (nog) beleid of beleidsondersteunende maatregel voorhanden. Hoewel ze niet exclusief voor 

de katholieke identiteit zijn, hangen de door stichting Initia gekozen kernwaarden daar wel mee samen: 

• betrokken, 

• samenwerkend,  

• bewust, 

• betrouwbaar en  

• kansrijk.  
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Ambities 

Voor de komende beleidsperiode heeft stichting Initia een aantal ambities geformuleerd die moeten leiden tot 

het behalen van het doel om goed en kansrijk onderwijs te bieden en een aantrekkelijke werkgever te zijn: 

 

1. Leerlingen stromen uit op het te verwachten niveau of hoger op grond van hun potentie  

Vanuit de visie van Stichting Initia is het van groot belang dat niet alleen onderwijsleerresultaten op het te 

verwachten niveau zijn maar dat deze afgezet kunnen worden tegen de potentie van de leerling. Dat betekent dat 

er zicht is op de ontwikkeling van de leerling evenals zicht op de potentie. Dat zal leiden tot gedifferentieerd en 

adequaat onderwijsaanbod.  

2. Stichting Initia is leidend in primair onderwijs in Dongen. 

Stichting Initia is de grootste onderwijsstichting in Dongen en dat biedt kansen om nieuwe initiatieven rond 

(passend) onderwijs in samenwerking met partners te ontwikkelen, maar ook om de bestaande initiatieven zoals 

de taalsetting, het Leerlab en de hoogbegaafdenklas te borgen en/of verder te ontwikkelen.  

3. Stichting Initia biedt onderwijs in een aantrekkelijke, veilige en stimulerende leer- en werkomgeving. 

De schoolgebouwen zijn veilig en voldoen aan de eisen voor modern onderwijs. De leeromgeving en leermiddelen 

bieden de leerlingen kansen op een brede ontwikkeling. Medewerkers werken in een prettige en veilige omgeving 

en kunnen gebruik maken van middelen en diensten die hen helpen de doelen te verwezenlijken.  

4. In 2023 is er rond stichting Initia een dekkend netwerk van alle partners die betrokken zijn bij de optimale 

ontwikkeling van het kind.   

Om ieder kind de optimale kans tot ontplooiing te bieden is meer nodig dan onderwijs alleen. Een doorgaande 

ontwikkelingslijn in een veilige en kansrijke omgeving biedt kinderen de optimale basis voor hun verdere leven. 

De schoolteams werken intensief samen met ouders in een educatief partnerschap om kinderen bij te staan in 

hun ontwikkeling. Stichting Initia en haar scholen onderhouden, intensiveren of initiëren contacten met andere 

partners rond het kind zoals bijvoorbeeld voorschoolse educatie, organisaties of functionarissen op gebied van 

sport en cultuur, tussenschoolse en naschoolse opvang en -activiteiten, GGD, jeugdzorg, gemeente, en andere 

onderwijsinstellingen. 

5. Stichting Initia heeft een adequaat functiehuis.  

Bij Stichting Initia werkt gedreven personeel: mensen met hart voor onderwijs die een intrinsieke drijfveer 

hebben om zich voor leerlingen in te zetten. Medewerkers kunnen rekenen op aandacht voor de ontwikkeling van 

vakbekwaamheid en professioneel handelen. Doelen zijn bekend en haalbaar en medewerkers spreken elkaar op 

professionele en respectvolle wijze aan op resultaten, opbrengsten en werkwijze. Om duurzaam de doelen te 

halen en te borgen is een gedifferentieerde opbouw van het functiehuis onontbeerlijk zodat er op ieder 

beleidsterrein een optimale inzet mogelijk is. Op die manier kunnen medewerkers ingezet worden naar hun 

talenten, wensen en mogelijkheden om daarmee een optimale bijdrage te leveren aan de gestelde doelen en op 

passende en kansrijke wijze gewaardeerd te worden. 

6. Stichting Initia heeft een financieel duurzaam en gezonde situatie die het de stichting en haar scholen mogelijk 

maakt de doelen te bereiken. 

De middelen die het Rijk en andere (overheids-)instanties ter beschikking stellen worden planmatig, doelgericht 

en efficiënt besteed en de verantwoording is conform de daartoe opgestelde richtlijnen. De middelen worden in 

overeenstemming verdeeld en op een wijze die iedere school kansen biedt haar doelen te bereiken. Daarnaast 

wordt de toekomst veilig gesteld zodat er ook ná deze beleidsperiode nog steeds sprake is van een gezonde 

financiële situatie. 

7. De kwaliteitscyclus is integraal ingebed in de cultuur van Initia en haar scholen, zodat er sprake is van een 

integrale kwaliteitscultuur. 

De komende beleidsperiode is ‘kwaliteit’ een beleidsterrein waarin aandacht is voor het ontwikkelen of gebruiken 

van de juiste indicatoren en instrumenten om de kwaliteit op alle beleidsterreinen te monitoren, te meten en bij 

te stellen en passende actie te ondernemen. Binnen vier jaar is er voor ieder beleidsterrein een passende 

kwaliteitscyclus operationeel. 
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Bijlage 2- Wet Passend Onderwijs en RSV Breda 
 

De overheid beschrijft in de wet op het passend onderwijs dat er voor ieder kind in Nederland een passende 

plek moet zijn in het onderwijs en dat schoolbesturen hiervoor verantwoordelijk zijn. Daarnaast schrijft de wet 

op de leerplicht voor dat alle kinderen vanaf 5 jaar leerplichtig zijn, tot zij voldoende gekwalificeerd zijn. 

Omdat niet elk schoolbestuur zelfstandig op elke ondersteuningsvraag een antwoord kan bieden, zijn er in heel 

Nederland samenwerkingsverbanden van schoolbesturen ingericht. Binnen elk samenwerkingsverband moet 

elke kind een passende plek kunnen vinden. 

Regionaal samenwerkingsverband passend onderwijs Breda en omstreken primair onderwijs (RSV-Breda) 

Alle basisscholen in Dongen werken samen met het grotere samenwerkingsverband “RSV-Breda”. Samen met 

de andere scholen en schoolbesturen uit de regio zorgen we voor een dekkend aanbod aan 

onderwijsvoorzieningen. Dit betekent dat er voor elk kind in de regio een passende plek is. Door de expertise 

van alle afzonderlijke scholen weten we zo in te spelen op de ondersteuningsbehoeften van een diverse groep 

kinderen.  

Hierin werken scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs samen. Zo wordt er 

kennis en ervaring uitgewisseld, maar kunnen kinderen ook tussentijds van school wisselen, bijvoorbeeld 

omdat een andere basisschool een beter passend aanbod heeft voor een kind. 

Als de ondersteuningsbehoefte van een kind te groot is voor een reguliere basisschool, kan het RSV-Breda door 

middel van een ‘leerling arrangement’ extra middelen beschikbaar stellen aan basisscholen. Als er nog meer 

ondersteuning nodig is, kan de commissie voor toelaatbaarheidsverklaringen (CTLV) ook besluiten dat een kind 

toegelaten kan worden tot het speciaal (basis-) onderwijs. In dat geval verlaat de leerling de eigen basisschool. 

Hierover leest u meer in bijlage 3: zorgaanpak in niveaus. 
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Bijlage 3 - Zorgaanpak in niveaus en hulpverlening 
 

De onderwijsaanpak wordt gebaseerd op meetbare informatie uit de signalering. Hierbij worden vijf niveaus 

van onderwijsaanbod onderscheiden. Vier niveaus kunnen op KBS Noorderpoort worden gerealiseerd: 

 

Niveau 1: Klassikaal aanbod 

De reguliere lessen in elke groep. 

Niveau 2: Klassikaal aanbod, met extra aandacht in de klas 

Bijvoorbeeld verlengde instructie of verdiepend/verbredend aanbod met behulp van extra materialen. 

Afhankelijk van de ondersteuningsvraag kan dit leiden tot ‘groepsdoorbrekend werken’, waarbij leerlingen met 

specifieke behoeften uit verschillende groepen worden geclusterd. Het groepsdoorbrekend werken draagt dan 

bij aan een afname van het aantal niveaus waarmee de leerkracht tegelijkertijd werkt. 

Niveau 3: Extra aanbod buiten de klas 

Leerlingen die specifieke ondersteuning op verbredend gebied nodig hebben, kunnen mogelijk in aanmerking 

komen voor het Leerlab hoogbegaafdheid). Leerlingen komen waar mogelijk in aanmerking voor dyslexie 

begeleiding en de Taalsetting. Daarnaast zijn er mogelijkheden in het Leerlab Leren (gedrag). Voor de leerlingen 

die in aanmerking komen voor één van drie de Labs worden groeidocumenten opgesteld. 

Niveau 4: Intensief ondersteuningsaanbod 

Als het reguliere ondersteuningsaanbod onvoldoende perspectief biedt, wordt er een groeidocument 

opgesteld. Extra ondersteuning wordt dan aangevraagd bij het RSV passend onderwijs. Eventuele extra 

faciliteiten die geboden worden, worden altijd leerling-specifiek ingezet. Dit noemen we een 

onderwijsarrangement. De groepsleerkracht blijft regisseur van de brede ontwikkeling van het kind, maar de 

intern begeleider neemt de regie voor de doelen uit het geboden onderwijsarrangement. 

Niveau 5: Verwijzing naar andere school 

Als de ondersteuningsniveaus 1 tot en met 4 niet leiden tot een passende plek op onze school, acht de school 

zich dermate handelingsverlegen, dat in samenspraak met ouder(s)/verzorger(s) gezocht zal worden naar een 

beter passende school in het regionale samenwerkingsverband passend onderwijs. De school draagt hierbij de 

zorgplicht om een passende plaats te vinden. Een intern begeleider/orthopedagoog heeft dan de rol van 

procesbegeleider. 

 

Hulpverlening 

Hulpverlening houdt in dat een medewerk(st)er van een externe dienst samen met de leerkrachten 

bekijkt hoe leerlingen op de beste manier kunnen worden geholpen. Het kan ook voorkomen dat zij 

kinderen in de klas observeert of uitgebreider onderzoekt.  

Op 1 juli 1989 is de Wet Persoonsregistratie in werking getreden. Deze wet bevat bepalingen ter 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer, ook wel "privacy" genoemd. Deze wet is van toepassing op 

alle gegevens voor de uitvoering en hulpverlening, de advisering met betrekking tot de leerlingen. Als er 

een onderzoek van een leerling moet plaatsvinden, wordt hiervoor schriftelijk toestemming gevraagd aan 

ouders/verzorgers. Vervolgens ontvangt u uitvoerige informatie over het feit dat er gegevens over uw 

kind worden verzameld en geregistreerd en dat op deze dossiervorming de Wet Persoonsregistratie van 

toepassing is. Tijdens de schoolloopbaan komt het echter ook voor, dat een kind ter sprake komt bij een 

leerlingbespreking met een leerkracht van de groep. Daarvoor is geen toestemming van de ouders nodig, 

maar er worden wel in beperkte mate gegevens verzameld en vastgelegd. Ook hierop is de Wet 

Persoonsregistratie van toepassing. Gezien de wettelijke bepalingen wordt u op de hoogte gesteld dat 

mogelijkerwijs een dossier van uw kind wordt aangelegd. Op grond van bovengenoemd Reglement zal 

echter zonder uw toestemming geen enkele informatie aan derden worden verstrekt.  
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Bijlage 4 – Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 
 

Op KBS Noorderpoort gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Wij maken alleen gebruik van 

persoonsgegevens als dat nodig is voor het begeleiden van onze leerlingen. In het privacyreglement kunt u 

precies lezen wat voor onze school de doelen zijn van de registratie van persoonsgegevens. De meeste 

gegevens ontvangen wij van ouders, zoals bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren leerkrachten 

en ondersteunend personeel gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Indien nodig 

worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd, zoals medische gegevens. 

 

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ParnasSys. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens 

is beperkt tot medewerkers van onze school. Omdat KBS Noorderpoort onderdeel uitmaakt van de stichting 

Initia, worden binnen de stichting een beperkt aantal persoonsgegevens gedeeld in het kader van de 

gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid. 

Bij het onderwijs maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met 

persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. De leverancier mag 

de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daarvoor toestemming geven. 

 

Ouders hebben het recht om de gegevens van hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de 

informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn, mag u vragen die 

specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact 

opnemen met de groepsleerkracht of directeur.  

Als er leerlinggegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we daar vooraf de toestemming 

van de ouders, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die informatie te verstrekken. Dat kan het geval zijn 

als de leerplichtambtenaar om informatie vraagt of als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

informatie nodig heeft. 

Het dossier in het leerlingvolgsysteem is bijvoorbeeld vertrouwelijk. U hebt als ouder het recht om het in te 

zien na een afspraak met de directie. Het kan zijn dat de school wordt gevraagd het leerlingdossier van uw kind 

door te sturen naar bijvoorbeeld een extern onderzoeksbureau wanneer uw kind onderzocht wordt vanwege 

specifieke onderwijsbehoeften. Dat mag enkel als u daarvoor toestemming hebt gegeven.  

De wettelijke bewaartermijn voor leerlingdossiers is vijf jaar.  

Kinderen die tussentijds de school verlaten krijgen een overzicht van het leerlingvolgsysteem mee. Daarin staat 

volgens welke methoden er is gewerkt, hoe ver het kind is gevorderd en of het kind extra hulp heeft 

ontvangen. Dit rapport wordt meegegeven aan de ouders en er wordt een exemplaar rechtstreeks naar de 

nieuwe school gestuurd.  
 

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de schoolwebsite of in de 

nieuwsbrief, vragen wij jaarlijks uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te 

geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk  

zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Voor 

vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind, of bij de directeur.  

De privacy-bepalingen die van kracht zijn op onze school zijn vastgelegd in het Initia Privacy reglement en het 

Initia Protocol Social Media. De school is niet verantwoordelijk voor informatie die geplaatst wordt op 

persoonlijke pagina’s of digitale media van betrokkenen bij de school, maar verzoekt ouders, leerlingen en 

medewerkers uitdrukkelijk geen media en uitspraken van anderen te plaatsen. 

 

https://stichtinginitia.nl/wp-content/uploads/2021/01/Initia-Privacyreglement.pdf
https://stichtinginitia.nl/wp-content/uploads/2021/01/Initia-Privacyreglement.pdf
https://stichtinginitia.nl/wp-content/uploads/2021/01/Initia-Protocol-sociale-media.pdf
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Bijlage 5 - Urenoverzicht  

In de groepen wordt minimaal onderstaande tijd aan elk vak besteed.  

Vakgebied Inhoud 1-2 3 4 5 OOM 6 7 8 

Rekenen-wiskunde Onderwijs 3 t/m 8  
  4:35 4:00 4:10 4:10 4:10 4:10 4:10 

Nederlandse taal 

  

  

Taal 

Spelling 

Technisch lezen 

Begrijpend lezen 

Voorlezen  

  

  

 

 

 

 

 

   

  

 1:15  

   8:50 

 

0:45 

Totaal 

10:50 

2:30 

2:30 

4:00 

  

0:40 

Totaal 

9:40 

3:45 

2:30 

2:15 

1:45 

  

Totaal 

10:15 

3:45 

2:30 

3:20 

1:30 

 

totaal 

11:25 

3:45 

2:30 

2:15 

1:45 

 

Totaal 

10:15 

3:45 

2:30 

2:15 

1:45 

  

Totaal 

10:15 

2:15 

2:30 

1:45 

2:45 

  

Totaal 

9:05 

Voorbereidend 

taal/rekenen 

Voorlezen/begrijpend 

Luisteren 

Taal kring/ Reken 

kring. 

1:00 

 

6:00  

 

 

 

       

Schrijven - 

schrijfmotoriek 

Schrijven 
 

1:40 2:30 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30 

Engelse taal     - - -     0:30 0:30 0:45 

Oriëntatie op jezelf 

en de wereld/ 

Burgerschap 

Wereldoriëntatie 

Levensbeschouwing  

(rondom 

feesten/projecten) 

Verkeer 

  
 

1:00 

  

   

3:15 

  

   

2:00 3:00 3:00 3:45 

  

   

Bewegingsonderwijs 

grove motoriek 

Gymles (inclusief 

omkleden + looptijd) 

Spel en beweging 

kleuters (speelzaal of 

buiten) 

6:15 1:50 

   

1:50 1:50      1:50   1:50 1:50 1:50 

Cultuureducatie Handvaardigheid 

Tekenen 

Muziek 

Drama 

Dans 

 

 

0:45  

1:30 

   

1:30 

  

0:30 

1:00 

  

0:30 

1:30 

 

0:30 

1:00 

  

0:30 

1:00 

  

0:30 

1:00 

  

0:30 

Sociale redzaamheid 

Sociaal emotionele 

ontwikkeling 

Kwink 

Go Nopo 

Rots en Water 

0:45   2:05 2.00 2:00 2:00 1:50 1:50 1:45 

Werken met 

ontwikkelings-

materiaal.  

Thema’s unit 1-2-3-4. 

Speel/werk (kleuters) 

Hoekenwerk/ circuit 

3/4 

6:15   

 

 

2:30 

 

 

 

2:00 

-  - - - 

Zelfstandig 

werken/huiswerk 

  - - - 1:30 1:20 1:25 1:25 1:00 

Speelkwartier 3-8 
  

1:15 1:15 1:15 1:15 1:15  1:15 2:15 

Totale onderwijstijd   21 u 

m 

26 u 15 

m 

26 u 15 

m 

26 u 15 

m 

26 u 15 

m 

26 u 15 

m 

26 u 15 

m 

26 u 15 

m 
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Bijlage 6 - Peutergroep en BSO de Ottertuin 

Wij hebben als school een samenwerking met De Tovertuin. De Tovertuin is een kleinschalige, huiselijke en 

natuurlijke kinderopvang. Bij ons kunnen alle kinderen komen spelen van 0 tot en met 12 jaar! Met vaste 

leidsters en vertrouwde gezichten bieden wij u en de kinderen een veilige, warme en vertrouwde omgeving. 

Belangrijk is de gezelligheid, aandacht voor de eigenheid van het kind, gezonde voeding (vaak biologisch) en 

aandacht voor elkaar en de natuur. We werken zoveel mogelijk met natuurlijke materialen, die de kinderen 

uitdagen tot spelen, leren en ontdekken. 

 

Peutergroep de Ottertuin 

Peutergroep de Ottertuin is een groep peuters (2-3 jaar oud) die spelenderwijs op ontdekking gaan binnen 

basisschool de Noorderpoort. In een gezellig lokaal, binnen basisschool Noorderpoort, komen maximaal 

13 peuters bij elkaar. Samen in het kringetje, boekjes lezen, liedjes zingen en dansen. Maar ook is er veel 

ruimte om lekker creatief bezig te zijn, buiten te wandelen en lekker vies te worden. 

 Alle kinderen vanaf 2  jaar kunnen komen spelen en ontdekken in De Ottertuin 

Uw peuter is welkom op 

Maandag: 8.30-11.30 

Woensdag: 8.30-12.30 

Donderdag: 8.30-11.30 

 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website: https://www.detovertuindongen.nl/peutergroep/de-

ottertjes/ 

BSO de Ottertuin 

In BSO de Ottertuin kunnen kinderen vanuit basisschool Noorderpoort en De Biezenkring voor en na school 

komen spelen. In een gezellig lokaal binnen basisschool Noorderpoort, komen ongeveer 10 kinderen in de 

leeftijd van 4 jaar t/m 12 jaar bij elkaar. Het lokaal is gezellig ingericht, dus kinderen zijn echt even weg “uit” 

school. Vóór school kunnen ze lekker binnen of buiten hun eigen gang gaan. Spelen, een boekje lezen, tekenen, 

er is van alles mogelijk. Na school staat er wat drinken en iets lekkers klaar. Daarna kunnen de kinderen 

meedoen aan een activiteit, of samen binnen of buiten spelen. 

 

De Ottertuin is van maandag t/m donderdag geopend. 

 

Meer informatie vindt u op: https://www.detovertuindongen.nl/bso-de-ottertuin/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.detovertuindongen.nl/peutergroep/de-ottertjes/
https://www.detovertuindongen.nl/peutergroep/de-ottertjes/
https://www.detovertuindongen.nl/bso-de-ottertuin/
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Bijlage 7 – Overzicht lesmethodes 
 

Groep 1-2  

Kleuteruniversiteit Thematisch werken aan alle vakgebieden 

Groep 3   

Zo leren kinderen lezen en spellen Methodiek voor lessen lezen en spelling 

Veilig leren lezen – Kim versie Aanvankelijk leren lezen  

Staal Spelling 

Klinkers Handschriftontwikkeling 

Wereld in getallen (4e versie) Rekenen 

Met Sprongen Vooruit Spelend rekenen  

Junioruniversiteit Thematisch werken aan alle vakgebieden 

Groep 4 tot en met 8  

Karakter  Technisch lezen 

Nieuwsbegrip Begrijpend lezen 

Staal Spelling en taal 

Wereld in getallen (4e versie) Rekenen 

Klinkers Handschriftontwikkeling 

Engels Stepping Stones 

Blink Geschiedenis, aardrijkskunde en biologie 

Blits Studievaardigheden 

Verkeer Wijzer door het verkeer 

Schoolbrede methodes  

Go Nopo Positief schoolklimaat en schoolbrede verwachtingen 

Kwink Sociaal-emotioneel leren  

Rots en water Sociaal-emotioneel leren  

123Zing Muziek 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 8 – Belangrijke contactgegevens 

 

 

Omschrijving Naam Adres Telefoon 

nummer 

E-mail adres 

Directie 

 

Floor de Hoogh 

Ilvy Verdaasdonk 

Otterdonk 5 

5103 GN Dongen 

0162-370237 

 

info@kbsnoorderpoort.nl  

Medezeggenschaps- 

raad 

MR KBS Noorderpoort Otterdonk 5 

5103 GN Dongen 

0162-370237 

 

mr@kbsnoorderpoort.nl  

Interne 

vertrouwens- 

personen 

Loes Langerak 

Marleen van Kempen 

Otterdonk 5 

5103 GN Dongen 

0162-370237 

 

loeslangerak@kbsnoorderpoort.nl 

marleenvankempen@kbsnoorderpoort.nl  

Secretariaat 

Stichting Initia 

Mevrouw M. Pijpers Postbus 184 

5100 AD  Dongen 

0162-310652  

Klachtencommissie 

Ambtelijk secretaris 

Regio West  

Stichting KOMM  

Mevrouw A. de 

Koning 

 

Postbus 1 

4854 ZG  Bavel 

06-41167134 

 

a.dekoning@komm.nl  

Zie ook www.komm.nl   

 

Onderwijsinspectie Kantoor Tilburg Spoorlaan 420 

Postbus 88 

5000 AB Tilburg 

088-6696302  

Externe  

vertrouwenspersoon 

Vertrouwenswerk    anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl /   
royploegmakers@vertrouwenswerk.nl 
 

mailto:info@kbsnoorderpoort.nl
mailto:mr@kbsnoorderpoort.nl
mailto:loeslangerak@kbsnoorderpoort.nl
mailto:marleenvankempen@kbsnoorderpoort.nl
mailto:a.dekoning@komm.nl
http://www.komm.nl/
mailto:anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl
mailto:royploegmakers@vertrouwenswerk.nl

