
-  
0 

 

  2020-
2021 

SBO Het Zilverlicht  

Rembrandtpark 67 

5143 GH Waalwijk 

  0416-334411 

  infohetzilverlicht@leerrijk.nl 

  www.sbozilverlicht.nl 

  https://www.facebook.com/sbohetzilverlicht 

 

 

Schoolgids SBO Het Zilverlicht 

http://www.sbozilverlicht.nl/
https://www.facebook.com/sbohetzilverlicht


 
1 

Inhoud 
VOORWOORD .......................................................................................................................................... 4 

SBO HET ZILVERLICHT .............................................................................................................................. 5 

Koersuitspraken ................................................................................................................................... 5 

Missie ................................................................................................................................................... 5 

Identiteit ............................................................................................................................................... 5 

Visie ...................................................................................................................................................... 5 

ONZE LEERLINGEN EN HUN OUDERS ...................................................................................................... 6 

Wat is passend onderwijs? ................................................................................................................... 6 

SWV PO Langstraat Heusden Altena .................................................................................................... 6 

Toelaatbaarheids- en Advies Commissie ............................................................................................. 6 

Kennismaking met het SBO .................................................................................................................. 7 

Informatie over ons voedingsgebied ................................................................................................... 7 

Aanmelding .......................................................................................................................................... 7 

Ontwikkelingsperspectief (OPP)........................................................................................................... 7 

Intakegesprek met IB-er/ inschrijving op SBO Het Zilverlicht .............................................................. 7 

Uitgangspunten betreffende de communicatie met ouder(s)/verzorger(s) ....................................... 8 

Instroommomenten ............................................................................................................................. 8 

Intern onderzoek .................................................................................................................................. 8 

Terugplaatsing reguliere basisschool en overstap SO ......................................................................... 9 

Schoolverlaters ..................................................................................................................................... 9 

Uitstroomgegevens .............................................................................................................................. 9 

Schorsing en verwijdering .................................................................................................................... 9 

ONS SCHOOLGEBOUW .......................................................................................................................... 12 

Informatie over het schoolgebouw .................................................................................................... 12 

ONZE MANIER VAN WERKEN ................................................................................................................ 13 

Expertise binnen en buiten de school: Schoolondersteuningsprofiel (SOP) ..................................... 13 

Het Schoolplan ................................................................................................................................... 13 

Beredeneerd aanbod ......................................................................................................................... 13 

Trendanalyse ...................................................................................................................................... 13 

Leerstof............................................................................................................................................... 14 

Sociale Veiligheid................................................................................................................................ 14 

Pedagogische aanpak ......................................................................................................................... 16 

Didactische aanpak ............................................................................................................................ 16 

Burgerschap........................................................................................................................................ 16 



 
2 

Betekenisvol en bewegend leren op SBO Het Zilverlicht ................................................................... 17 

Taallokaal Waalwijk  ........................................................................................................................... 17 

Dyslexie/dyscalculie protocol............................................................................................................. 18 

ParnasSys ............................................................................................................................................ 18 

Groeps- en leerlingbespreking ........................................................................................................... 18 

Rapporten en gesprekken .................................................................................................................. 18 

TEAM ...................................................................................................................................................... 19 

Functies en taken ............................................................................................................................... 19 

ONZE GROEPEN EN DE VERSCHILLENDE BOUWEN .............................................................................. 22 

SCHOOLTIJDEN EN LEERPLICHT ............................................................................................................. 23 

Onze schooltijden ............................................................................................................................... 23 

Ziekte en afwezigheid......................................................................................................................... 23 

Leerplicht en verlof ............................................................................................................................ 23 

SCHOOLAFSPRAKEN & PRAKTISCHE ZAKEN (op alfabet) ..................................................................... 24 

Algemene ouderavond ....................................................................................................................... 25 

AVG ..................................................................................................................................................... 25 

Bereikbaarheid school ........................................................................................................................ 25 

Bijzonderheden, incidenten of belangrijke zaken .............................................................................. 26 

Cameratoezicht .................................................................................................................................. 26 

Eten en drinken (tijdens de pauzes) ................................................................................................... 26 

Gymtijden ........................................................................................................................................... 26 

Informatieverstrekking en gescheiden ouders .................................................................................. 26 

Inspectie van het onderwijs ............................................................................................................... 27 

Jaarkalender SBO Het Zilverlicht 2020-2021 ...................................................................................... 27 

Kampgeld ............................................................................................................................................ 27 

Klachtenregeling ................................................................................................................................. 27 

Koffiemomenten voor de ouder(s)/ verzorger(s) .............................................................................. 28 

Kostbaarheden inleveren ................................................................................................................... 28 

Leerlingenvervoer .............................................................................................................................. 29 

Luizenpluis .......................................................................................................................................... 29 

Medezeggenschap.............................................................................................................................. 29 

Handelen bij ziekte op school, medicijngebruik en medische handelingen ...................................... 29 

Huisbezoeken ..................................................................................................................................... 30 

Hulpouders ......................................................................................................................................... 30 

Nieuwsflits .......................................................................................................................................... 30 

Oudervereniging & ouderbijdrage ..................................................................................................... 30 



 
3 

Overblijven ......................................................................................................................................... 31 

Pennenzak & zelfstandig werken blokje ............................................................................................ 31 

Rapportgesprekken ............................................................................................................................ 31 

Schoolfotograaf .................................................................................................................................. 31 

Schoolkamp ........................................................................................................................................ 31 

Sociale media ..................................................................................................................................... 31 

Sponsorconvenant ............................................................................................................................. 31 

Thema-avonden ................................................................................................................................. 32 

Verzekeringen: ................................................................................................................................... 32 

CONTACT SCHOOL ................................................................................................................................. 32 

BIJLAGE 1 “OVER LEERRIJK!” ................................................................................................................. 33 

Passend onderwijs .............................................................................................................................. 35 

Multi disciplinair Overleg TAC ............................................................................................................ 36 

Aandacht voor begaafde leerlingen ................................................................................................... 36 

Ondersteuning onderwijs aan zieke leerlingen.................................................................................. 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
4 

VOORWOORD 
 
 
Beste ouder(s) / verzorger(s) en andere geïnteresseerden, 
 
Hierbij presenteren wij onze schoolgids voor het schooljaar 2020-2021. 
Met deze gids hopen we u goed te informeren over de verschillende aspecten rond het onderwijs op SBO Het 
Zilverlicht, dé school voor speciaal basisonderwijs in Waalwijk en de omliggende regio. We willen, met behulp 
van deze gids, onze manier van werken en onze resultaten verantwoorden en u informeren over de 
ontwikkelingen op diverse terreinen. De gids biedt ook een “kijkje in de keuken” voor mensen die zich 
oriënteren op een SBO school voor hun kind en hierbij een verantwoorde keuze willen maken. Wij hopen dat 
de inhoud voldoet aan de vraag naar informatie en wij hopen daarmee tegelijkertijd te bereiken dat er hierdoor 
een nog betere dialoog ontstaat tussen de ouders, hulpverleners, geïnteresseerden en onze school. We dragen 
partnership met onze ‘omgevingspartners’ een warm hart toe! 
 
Voor vragen en opmerkingen staat de deur natuurlijk altijd open. We zullen proberen alle vragen zo goed 
mogelijk te beantwoorden. Mocht u suggesties ter verbetering of aanvulling van deze gids hebben, neem dan 
gerust contact met ons op. “Heeft u klachten, vertel het ons. Bent u tevreden, vertel het een ander.” 
 
Deze schoolgids en de jaarkalender worden doorgaans bij aanvang van het schooljaar ter informatie op de 
website geplaatst. Tussentijds worden deze documenten ook aan nieuwe leerlingen en hun ouders 
toegestuurd. De kalender wordt tevens, bij aanvang van het schooljaar, via de mail aan alle ouders verzonden. 
Met behulp van onze Nieuwsflits proberen wij ouders op de hoogte te houden van de meest actuele zaken. 
Daarnaast proberen we relevante informatie en documenten te plaatsen op onze schoolwebsite 
(www.sbozilverlicht.nl ) en onze Facebookpagina (www.facebook.com/sbohetzilverlicht ). 
 
Namens het team,   
 
Annerieke Verkerk  
Directie SBO Het Zilverlicht 
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SBO HET ZILVERLICHT 
 
De naam “SBO Het Zilverlicht” verwijst naar een 
soortnaam van de Schoenlappersplant. De bladeren 
van die plant bevatten een was waarmee de schoen 
glans krijgt. Wij willen onze leerlingen deze “glans” 
meegeven in hun ontwikkeling! 
 
 
SBO Het Zilverlicht is een school voor speciaal 
basisonderwijs voor leerlingen van 4 t/m 13 jaar. De 
school is ontstaan na de fusie van SBO Dr. 
Hordijkschool uit Waalwijk en SBO Anton 
Pieckschool uit Kaatsheuvel in 2011. In oktober 2014 
zijn beide locaties samengevoegd in het compleet 
verbouwde schoolgebouw aan het Rembrandtpark 
in Waalwijk. 
 

Koersuitspraken 
Ten grondslag aan het onderwijskundig beleid 
liggen een aantal kernwaarden en missiebegrippen, 
welke we hebben vertaald in zogenaamde 
koersuitspraken. Dit beschouwen we als “een stip 
aan de horizon”. Deze zijn terug te vinden in het 
schoolplan 2019-2023. Dit beleidsstuk is ter inzage 
op school aanwezig. De kernwaarden en 
missiebegrippen vanuit Leerrijk! zijn tevens 
uitgebreid terug te vinden in de bijlage van deze 
schoolgids. 
 

Missie 
SBO Het Zilverlicht is een school voor leerlingen bij 
wie de ontwikkeling anders verloopt dan 
gemiddeld. Leerlingen komen naar onze school om 
te ontdekken waar ze goed in zijn, hoe ze gelukkig 
kunnen zijn en wat hun bijdrage kan zijn in de 
maatschappij. We steken, als school, extra in op 
structuur en hulp, het leren en de sociaal 
emotionele ontwikkeling. 
Op deze manier willen we een stevige basis leggen 
voor het verdere leven, zodat het kind terug kan 
kijken op een waardevolle tijd op onze school. Dit 
alles doen wij met gespecialiseerde leerkrachten en 
betrokkenheid en inspraak van ouders. Onze slogan 

is “Leer met plezier en ontwikkel je talenten”. Om 
hier praktische uitvoering aan te geven wordt sinds 
2015-2016 deelgenomen aan de pilot ‘Autopoësis: 
perspectief op duurzaam, betekenisvol leren’ 
(Geisen, 2014). Ook onze leerlingen worden 
meegenomen in deze innovatie doordat zij leren 
werken met diverse tools en werkvormen die hun 
betrekt bij het onderwijsproces, hun 
talentontwikkeling en voor hún betekenisvol leren. 
In de school zijn diverse voorbeelden van 
werkvormen zichtbaar en delen we op de 
innovatiewand onze bevindingen, artikelen of 
materialen met elkaar. 
 
 

Identiteit 
De identiteit van SBO Het Zilverlicht wordt ons 
inziens niet alleen bepaald door de denominatie (de 
grondslag is Rooms Katholiek én Bijzonder 
Neutraal), maar ze wordt ook bepaald door de 
manier waarop wordt omgegaan met leerlingen. 
We zien de school als leefgemeenschap. 
 

Visie 
Elk kind bieden we kansen om te worden wie het is: 
zichzelf. Elk kind heeft recht op zijn eigen leven en 
wordt als zodanig ook herkend als uniek persoon 
met heel veel eigen vragen. Ieder kind dient respect 
te hebben voor het unieke van de ander en het 
andere. 
 
We houden rekening met de verschillen tussen 
leerlingen: verschillen in talent, tempo en 
karaktereigenschappen. Hun 
ontwikkelingsmogelijkheden en leervragen vormen 
de uitgangspunten voor ons handelen op school. Op 
basis hiervan worden leerlingen geclusterd in 
groepen en gaan we uit van overeenkomsten in 
plaats van verschillen. 
 
We proberen uit te gaan van de onmiddellijke 
ervaringswereld van de kinderen. De door de 
kinderen aangedragen ervaringen worden 
geordend en in een systeem gebracht van kennis, 
vaardigheden en houding, die de leerling in staat 
stelt toegang tot de wereld te krijgen. 
Betekenisvolle context is hierbij een terugkerend 
thema in de ontwikkelingen binnen de school t.a.v. 
het leren van kinderen. 
 
In dit proces van ontwikkeling en groei komen we 
tegemoet aan 3 behoeften. We gaan er van uit dat 
de behoeften gelden voor iedereen op school: ook 
voor ouders en teamleden. 
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1. De behoefte aan relatie: met name in de relatie 
tussen leerkracht en leerling enerzijds en leerlingen 
onderling anderzijds, kan een wederzijds gevoel van 
waardering ontstaan waardoor het zelfvertrouwen 
van het kind kan groeien. 
 
2. De behoefte aan competentie: met name het 
gevoel en besef zelf iets te kunnen, zal, naast 
vertrouwen, ook het zelfvertrouwen van het kind 
vergroten.  
 
3. De behoefte aan autonomie / onafhankelijkheid: 
als kinderen op basis van wat ze kunnen ook zelf 
initiatieven mogen nemen, komen we aan deze 
behoefte tegemoet. 
 
Uiteraard worden hier niet slechts cognitieve (het 
leren), maar ook sociaal emotionele / pedagogische 
behoeften en mogelijkheden bedoeld. Dit is 
zichtbaar in de manier waarop aandacht gegeven 
wordt aan de leerlingen en ouders en ook de manier 
waarop leerkrachten met elkaar omgaan. Als we 
over een leerling praten, willen we eerst aandacht 
geven aan het begrip “kind”. We bedoelen steeds 
een individueel kind.  
 
 “Samen” houdt voor ons niet op bij de leerling en 
de leerkracht. We kunnen niet zonder 
samenwerking en steun van de ouders als we samen 
een krachtige drie-eenheid willen vormen (kind – 
ouders – school). 
Ouders en kind zijn bij ons partners die we serieus 
nemen. We zien ouders graag als deskundigen, wat 
het hun eigen kind betreft. We zoeken hierbij de 
dialoog. Vanuit een positieve houding willen we 
toewerken naar een vertrouwensband, afstemming 
van aanpak en verwachten we ook van ouders een 
constructieve benadering. 

ONZE LEERLINGEN EN HUN 

OUDERS 

Wat is passend onderwijs? 
Passend onderwijs is niets anders dan goed 

onderwijs. Ook als er ‘zorg’ is om een kind. 

Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, 

omdat een kind uitdaging mist, of omdat extra 

begeleiding nodig is vanwege een beperking of 

gedragsproblemen. Met (zo) wenselijk extra 

begeleiding kan onze school vaak prima passend 

onderwijs bieden. Is een kind hier echt niet op zijn 

of haar plek, dan is er een ander speciaal (basis-) 

onderwijs dat passend onderwijs kan bieden. 

Om ervoor te zorgen dat ieder kind inderdaad dat 

passende ‘onderwijsarrangement’ krijgt, is passend 

onderwijs landelijk dan ook wettelijk geregeld. Elk 

school(bestuur) heeft hierbij een ‘zorgplicht’ voor 

een schriftelijk aangemelde leerling en de school 

heeft de taak om elk kind een passende 

onderwijsplek te bieden. Op de eigen school, of op 

een andere school in het reguliere onderwijs of het 

speciaal (basis)onderwijs. 

SWV PO Langstraat Heusden Altena 
SWV PO Langstraat Heusden Altena 
(https://www.samenwerkingsverbandlha.nl/) is 
een landelijk bepaalde organisatie dat betrokken is 
bij ‘passend onderwijs’. Alle basisscholen (en twee 
SBO scholen in Heusden en Waalwijk) in de 
gemeenten Heusden-Altena, Loon op Zand en 
Waalwijk met een totaal van ca. 10.000 leerlingen 
vallen hieronder. 
Het SWV vindt dat de basisondersteuning op 
scholen van hele goede kwaliteit moet zijn. 
Onderwijs en ondersteuning moeten ertoe leiden 
dat een kind uiteindelijk leert om zelfstandig te zijn 
en om in een groep te werken. Dit omdat het kind 
na de periode in het basisonderwijs verder gaat in 
het voortgezet onderwijs en daarna het 
beroepsonderwijs. 
Om goed mee te kunnen komen in het voortgezet 
onderwijs en daarna is het nodig dat een leerling, 
zonder afhankelijk te zijn van voortdurende hulp, in 
een klas met de andere leerlingen kan functioneren. 
Het voortgezet onderwijs is namelijk anders 
georganiseerd dan het basisonderwijs: meer 
vakken, meer leraren, roosters, huiswerkplanning 
en weinig tot geen mogelijkheden om buiten de 
klassen apart les te krijgen. Het is de taak van het 
basisonderwijs, naast persoonlijke ontwikkeling, 
om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden 
op hun verdere leer- en ontwikkelingsloopbaan. 
 

Toelaatbaarheids- en Advies Commissie 
Het SWV heeft daarom onder andere de 
Toelaatbaarheids- en Advies Commissie (TAC) 
ingericht. De TAC geeft adviezen en kent 
arrangementen toe aan leerlingen die op de 
basisscholen zitten en het net niet redden zonder 
extra hulp. Een arrangement wordt afgegeven 
wanneer de afgesproken “basisondersteuning” 
voor de betreffende leerling onvoldoende blijkt te 
zijn. Op deze manier zou de leerling een korte 
periode extra hulp kunnen krijgen op de eigen 
basisschool. 
Wanneer alle extra hulp of ondersteuning, op de 
basisschool, voor een leerling nog steeds 
onvoldoende blijkt te zijn, wordt er door de TAC 
gekeken naar toelaatbaarheid en bekostiging van de 

https://www.samenwerkingsverbandlha.nl/
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betreffende leerling op het speciaal onderwijs (SO) 
of het SBO. Wanneer duidelijk is waar de leerling het 
best op zijn/ haar plek zit wordt er een 
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) SO of SBO 
afgegeven. Ook kunnen scholen een adviesvraag 
neerleggen bij de TAC. 
 

Kennismaking met het SBO 
Ouders kunnen voordat ze hun kind aanmelden 
uiteraard informatie inwinnen bij onze school. Na 
het maken van een afspraak, met een van de leden 
van de directie, zijn ouders van harte uitgenodigd 
om de school te bezoeken. Ouders krijgen in dit 
gesprek informatie over de school en krijgen ruim 
de gelegenheid hun verhaal te vertellen. Daarnaast 
wordt de school bezichtigd. Wilt u hierbij iemand 
meenemen? Geen probleem! 
Bij een eerste kennismaking is het alleen niet 
gebruikelijk om uw kind (dat u wilt aanmelden) mee 
te nemen. We spreken ook het liefst af onder 
schooltijd omdat we op deze manier het beste 
kunnen laten zien wie wij zijn en hoe wij werken. 
 
Mocht uw kind nog niet naar school gaan, maar op 
een voorschoolse opvang zitten dan is het ook 
mogelijk om de eventuele toeleiding richting onze 
school te begeleiden (bijvoorbeeld: Kentalis, 
Orthopedagogisch dagcentrum, etc.). Veel 
informatie is ook te vinden op de website en 
Facebook pagina van onze school: 
www.sbozilverlicht.nl 
www.facebook.com/sbohetzilverlicht 
 

Informatie over ons voedingsgebied 

 
 
SBO Het Zilverlicht is een streekschool. Dit houdt in 
dat onze leerlingen vanuit diverse regio’s onze 
school bezoeken. De school wordt bezocht door 
leerlingen uit o.a. Waalwijk, Kaatsheuvel, Loon op 
Zand, De Moer, Sprang-Capelle, Waspik, 
Raamsdonksveer, Vlijmen, Wijk en Aalburg, Drunen 
en Heusden. 
 
 

Aanmelding 
Na het afgeven van de SBO TLV door de TAC kunnen 
ouders aangeven dat ze hun kind op SBO Het 
Zilverlicht willen laten starten.  

Ouders geven vervolgens toestemming aan Het 
Zilverlicht om een dossierstudie te doen. Ouders en 
de huidige school delen hiervoor schriftelijke 
relevantie informatie (denk aan de aanvraag voor 
de TAC, de beschikking maar ook psychologische 
rapporten, medische verslagen of 
begeleidingsplannen). De orthopedagoog 
bestudeert het dossier en deelt de bevindingen 
tijdens het interne zorgteam (ZT) van de school. 
Eventuele vragen, twijfels of ideeën met betrekking 
tot de begeleiding van de nieuwe leerling worden zo 
meteen besproken. Ook kan het voorkomen dat het 
zorgteam twijfelt of school de meest passende plek 
is. Er wordt dan bijvoorbeeld om meer informatie 
gevraagd of er wordt geobserveerd op de huidige 
school. We bieden op onze school speciaal 
onderwijs aan en stemmen af met andere 
betrokkenen zoals begeleiders vanuit de 
hulpverlening. Wanneer het gaat om directe 
verzorging of directe behandeling valt dat niet 
onder onze taak als school. Hierin werken we samen 
met ketenpartners zoals de GGD en 
jeugdhulpinstanties. Wanneer we denken dat we 
een leerling onvoldoende kunnen helpen, dan is de 
directie van de school namens het bestuur Leerrijk! 
gemachtigd een leerling niet te plaatsen. Vanuit de 
zorgplicht wordt dan samen met ouders, de huidige 
school en het SWV gezocht naar de best passende 
plek. 
 

Ontwikkelingsperspectief (OPP) 
De orthopedagogen van SBO Het Zilverlicht stellen 
aan de hand van alle informatie een OPP op. Dit is 
een document op pedagogisch en didactisch gebied 
waarin de onderwijsbehoeften en de 
problematieken van de leerling nader worden 
vastgesteld. Dit geeft een inschatting van de 
ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling op 
didactisch en pedagogisch vlak. Belemmerende en 
bevorderende factoren worden in beeld gebracht. 
Het OPP wordt minimaal 2 keer per jaar aangevuld 
wanneer de groepsleerkracht en de intern 
begeleider de vorderingen van de kinderen 
bespreken. Nieuwe informatie kan ook door ouders 
aangedragen worden.  
 

Intakegesprek met IB-er/ inschrijving op 

SBO Het Zilverlicht  
Ouders worden bij het vaststellen van het OPP 
geraadpleegd en betrokken (partnership). Dit 
gebeurt voor het eerst tijdens het intakegesprek. 
Dan wordt besproken wat er in het OPP staat en hoe 
we de komende tijd het onderwijs gaan 
organiseren. Met behulp van de door ouders 
gegeven laatste relevante informatie kunnen we 
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een zo volledig mogelijk beeld schetsen. We stellen 
het dan ook zeer op prijs om door het jaar heen 
belangrijke documenten te ontvangen zodat we de 
gegevens weer in het OPP kunnen verwerken. Wij 
denken dan aan een logopedisch verslag of 
bijvoorbeeld een tussenevaluatie van een naschools 
behandelplan of bijvoorbeeld een 
onderzoeksverslag van het ziekenhuis. Het OPP 
wordt iedere keer na aanpassen en bespreken 
ondertekend voor besproken én gezien / akkoord.  
 
Tijdens het intakegesprek is ook aandacht voor het 
inschrijfpakket (deze formulieren krijgt u mee of 
heeft u voorafgaand aan het intakegesprek al 
thuisgestuurd gekregen) en wordt informatie 
gedeeld met betrekking tot de klas waar het kind 
geplaatst wordt. 
 
Ook worden er tijdens de intake afspraken gemaakt 
over de communicatie met de ouder(s) / 
verzorger(s). Indien mogelijk is de ouder / verzorger 
die de dagelijkse verzorging heeft eerste 
aanspreekpunt. Hij/zij houdt de tweede ouder / 
verzorger op de hoogte van alle relevante 
informatie over kind en school. Indien dit door 
omstandigheden niet mogelijk is, maken beide 
ouder(s) / verzorger(s) apart een afspraak met de 
school over informatieverstrekking. 
Er worden ook afspraken gemaakt met betrekking 
tot kennismaking in de klas, de start en een 
rondleiding van de leerling. 
 

Uitgangspunten betreffende de 

communicatie met 

ouder(s)/verzorger(s) 
Binnen Het Zilverlicht hanteren wij de volgende 
uitgangspunten zoals deze gelden in de 
communicatie tussen ouders en school, met name 
als het gaat om de communicatie omtrent 
welbevinden en (school)prestaties: 
school en ouders hebben een gemeenschappelijk 
belang:  

• het zorg dragen voor optimale 
omstandigheden voor de ontwikkeling en 
het leren van kinderen; 

• Het Zilverlicht en ouders zijn samen 
verantwoordelijk voor de opvoeding van 
de kinderen. De ouders zijn daarbij 
eindverantwoordelijk, de school draagt 
verantwoordelijkheid voor hetgeen binnen 
haar wettelijke opdracht besloten ligt; 

• de dialoog tussen school en ouders is een 
noodzakelijke vanzelfsprekendheid, de 
daarbij behorende investering van school 
en ouders ook; 

• wederzijds respect, betrokkenheid en 
vertrouwen tussen school en ouders is een 
voorwaarde;  

• Het Zilverlicht benut de expertise en 
meedenkkracht van de ouders betreffende 
hun kind; 

• we leggen gevraagd en ongevraagd 
verantwoording af aan de ouders over het 
welzijn en de prestaties van hun kind; 

• we geven de ouders informatie over de 
individuele ontwikkeling (welzijn en 
prestaties) van hun kind als ook over de 
wijze waarop deze informatie verkregen is. 
Daarnaast wordt desgewenst (en daar 
waar dat mogelijk is) ook de positie van het 
kind ten opzichte van de groep alsmede de 
vergelijking met “het landelijk 
gemiddelde” toegelicht; 

• we evalueren de oudertevredenheid 
jaarlijks over de wijze van communiceren 
en passen deze aan indien de evaluatie 
daar aanleiding toe geeft. 

 

Instroommomenten  
In het jaar zijn verschillende momenten van 
instromen om tussentijdse wijzigingen tot een 
minimum te beperken. Voordat een leerling start 
kan er geoefend worden of wordt er een 
rondleiding georganiseerd. Dit wordt tijdens de 
intake besproken zodat er aangesloten kan worden 
bij wat het kind nodig heeft om de overstap naar 
onze school goed te maken.  
 
We gebruiken in principe de volgende 
startmomenten: 
• na de zomervakantie (het kennismakingsuurtje 
vindt plaats op de laatste donderdagmiddag voor de 
zomervakantie); 
• na de herfstvakantie;  
• na de kerstvakantie;  
• na de carnavalsvakantie;  
 
Uitzonderingen zijn: 
• verhuisgevallen; 
•crisisplaatsingen  
(o.a. leerlingen van observatiecentra of anderzijds 
via Teamwijz), 
•situationeel bepaalde omstandigheden.  
 

Intern onderzoek 
Het kan zijn dat er bij een nieuwe leerling een 
pedagogisch, logopedisch en/of didactisch 
onderzoek wordt verricht. Dit wordt gedaan om een 
goede inschatting te maken van de beginsituatie of 
bijvoorbeeld de groepskeuze. Indien gewenst 
(vanuit ouder(s) en/ of school) kan een gesprek met 
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de schoolmaatschappelijk deskundige plaatsvinden. 
Onze maatschappelijk deskundige gaat tevens bij 
alle nieuwe gezinnen op kennismakingshuisbezoek. 
 

Terugplaatsing reguliere basisschool en 

overstap SO 
De TAC geeft een tijdelijke TLV af. Enerzijds om na 
een bepaalde tijd te bekijken of terugplaatsing naar 
het basisschool mogelijk is, anderzijds om na te 
gaan of een meer gespecialiseerde school nodig is. 
In het beleid van SWV PO Langstraat Heusden 
Altena wordt een tijdelijke plaatsing op het SBO of 
terugplaatsing naar de basisschool genoemd als een 
van de opdrachten.  
Bij het afgeven van de TLV wordt rekening 
gehouden met het feit dat leerlingen tijd nodig 
hebben om te wennen. Daarnaast moet een leerling 
succeservaringen kunnen opdoen en aangepast 
aanbod krijgen om opnieuw tot leren komen. Ook 
moet geprobeerd worden om de opgelopen 
achterstand kleiner te maken, zo klein mogelijk te 
houden of in te lopen. 
Tijdens bijvoorbeeld de groepsbesprekingen wordt 
bekeken of terugplaatsing wenselijk is. 
Naast terugplaatsing kan ook een verwijzing naar 
het SO of VSO voorkomen. De geboden zorg op het 
SBO is dan te gering om een leerling tot ontplooiing 
te laten komen. 
Door verhuizing of andere redenen kan een 
overstap naar een andere school gemaakt worden. 
In alle gevallen stuurt SBO Het Zilverlicht een 
Digitaal Overdracht Dossier (DOD) mee. Hierin staan 
gegevens over de resultaten, de capaciteiten, het 
ontwikkelingsperspectief (OPP), de werkhouding en 
het gedrag. 
 

Schoolverlaters 
Door de jaren heen zijn het OPP en de 
toekomstmogelijkheden van de leerling steeds 
intern besproken tijdens de groepsbesprekingen of 
bijvoorbeeld in het ZT. De verwachte uitstroom 
wordt ook met de ouders doorgenomen tijdens de 
rapportgesprekken en huisbezoeken wanneer 
samen wordt gekeken naar het OPP. In het laatste 
schooljaar verrichten wij extra onderzoeken om te 
komen tot een gedegen schoolverlatersadvies. 
Ons advies is gebaseerd op de resultaten van 
recente toetsen, psychologisch onderzoek, de 
gegevens van de voorgaande jaren en de ervaring 
en kennis van de leerkracht. Bij dit advies zijn de 
leerkracht, IB, de maatschappelijk werkster, de 
orthopedagoog, de psycholoog en de directie 
betrokken. Het advies wordt vastgelegd in een DOD 
en met de ouders (en de leerling) besproken. 

Het DOD vormt de basis voor overleg met ouders en 
is leidend voor de aanmelding door de ouders bij 
het voortgezet onderwijs. 
Criteria die van belang zijn bij de keuze van het 
voortgezet onderwijs: 
• de interesses, wensen en sterke kanten van de 
leerling; 
• de bereikte leerniveaus en leercapaciteiten; 
• de sociaal-emotionele ontwikkeling; 
• de werkhouding. 
 

Uitstroomgegevens 
De afgelopen jaren is de meerderheid van onze 

schoolverlaters naar het Praktijkonderwijs (PRO) of 

het Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs 

(VMBO) gegaan. Ook een plaatsing op het 

Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) een optie 

wanneer blijkt dat specifieke begeleiding 

noodzakelijk blijft. Een enkeling stroomt uit naar het 

Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO) en 

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 

(VWO). Tijdens verkenning, inschrijving en aanname 

hebben we nauw contact met de nieuwe school. 

Een warme overdracht is bijvoorbeeld een van de 

onderdelen die hoort bij het schoolverlaten. Ook na 

plaatsing blijven we op de hoogte van de voortgang 

en het welbevinden van onze leerlingen. Zie 

schema’s voor de uitstroomgegevens van de 

afgelopen jaren. Mocht u hierna geïnteresseerd zijn 

in de didactische (tussen-) opbrengsten, dan liggen 

deze ter inzage op school. 

 

 

Schorsing en verwijdering  
Schorsing is aan de orde wanneer de directie bij 

ernstig ongewenst gedrag van een leerling 
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onmiddellijk moet optreden en er tijd nodig is voor 

het zoeken naar een oplossing.  

Bij ernstig ongewenst gedrag van leerlingen, is het 

van groot belang om te registreren wat er is 

gebeurd (ook t.a.v. preventieve maatregelen ter 

voorkoming van ongewenst gedrag), welke 

afspraken zijn gemaakt en welke besluiten zijn 

genomen. 

De rapportage wordt opgeslagen in het 

leerlingendossier. Ouders hebben recht van inzage 

in het leerlingendossier van hun kind volgens de 

daarvoor geldende regels. 

De volgende gebeurtenissen kunnen aanleiding zijn 

tot schorsing: 

• Herhaaldelijk niet gedragen volgens 
schoolregels; 

• Het in gevaar brengen van andere leerlingen, 
ouders/verzorgers en/of personeel; 

• Verbaal en/of fysiek geweld tegenover andere 
leerlingen, ouders/verzorgers en/of personeel. 

 

Verbaal geweld: iemand dreigend toespreken in 

combinatie met stemverheffing en/of gebaren, die 

als bedreigend kunnen worden opgevat; 

dreigementen tot beschadiging van eigendommen 

van betrokkene of de school; dreigementen over te 

gaan tot fysiek geweld tegen betrokkene en/of haar 

of zijn familie en/of de school. Onder verbaal 

geweld rekenen we ook bedreigingen via sociale 

media, wanneer deze activiteiten tijdens de 

schooltijd en/of op school (terrein) plaatsvinden. 

Fysiek geweld: slaan, schoppen, bijten, krabben, 
enz.; bedreiging met en/of gebruik van een wapen 
of een voorwerp dat als een wapen kan worden 
gebruikt; beschadiging en/of vernielen van 
eigendommen van leerlingen, personeel, andere 
ouders/verzorgers of de school. 
 

In het geval dat door een leerling de veiligheid voor 

andere leerlingen en/of personeel en/of 

ouders/verzorgers in gedrang komt, kan zonder 

waarschuwing overgegaan worden tot schorsing. In 

het geval dat de schoolregels herhaaldelijk niet 

nageleefd worden, dient er, alvorens tot schorsing 

wordt overgegaan, minimaal twee keer 

gewaarschuwd te zijn in de vorm van een gesprek 

met leerling en ouders/verzorgers. Deze 

gesprekken zijn vastgelegd in een verslag, dat 

ouders/verzorgers voor akkoord getekend 

retourneren. Indien ouders niet willen tekenen, 

maakt de directie hier een aantekening van in het 

verslag. 

Procedure voor schorsing: 

• Na overleg met het bestuur schorst de 
schooldirectie namens het bestuur; 

• Schorsing van een leerling vindt in principe 
pas plaats na een toelichtend gesprek met 
de leerling, de ouder(s) en de 
groepsleerkracht; 

• Schorsing van leerlingen dient op basis van 
een voldoende gegronde reden te 
geschieden; 

• De duur van de schorsing is minimaal één 
schooldag en maximaal vijf schooldagen, 
waarin er afspraken worden gemaakt over 
wijze van opnieuw toelaten van de leerling 
op de school; 

• De directie deelt het besluit tot schorsing 
schriftelijk aan de ouder(s) mee. In dit 
besluit wordt vermeld: de reden(en) voor 
schorsing, de aanvang en tijdsduur van 
schorsing en eventuele andere genomen 
maatregelen; 

• Een afschrift van deze mededeling wordt 
verzonden aan het bestuur van de 
stichting; 

• De school stelt de leerling in staat, 
bijvoorbeeld door het opgeven/bieden van 
(t)huiswerk, te voorkomen dat deze een 
achterstand oploopt. 

• De directie stelt de inspectie in kennis van 
de schorsing en de redenen daarvoor als 
de schorsing langer dan een dag duurt via 
een formulier dat in het internet 
schooldossier (ISD) is opgenomen. 

• Ook de leerplichtambtenaar wordt van de 
schorsing in kennis gesteld. 

Wanneer schorsing geen oplossing meer biedt, dan 

kan worden overgegaan tot verwijdering van de 

leerling. 

Verwijdering van een leerling is een maatregel die 

slechts in het uiterste geval en uiterst zorgvuldig 

genomen wordt conform de wettelijk vastgestelde 

procedure. Alleen het bestuur kan een 

verwijderingsbesluit nemen. 

Verwijdering is aan de orde bij ernstig wangedrag 

van de leerling en/of de ouders. 
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Procedure voor verwijdering: 

• De directeur stelt aan het bestuur een 

dossier ter beschikking, waarin is 

bijgehouden welke problemen zijn 

opgetreden, wat de school eraan gedaan 

heeft om ze op te lossen om verwijdering 

van de leerling te voorkomen. Tevens is 

hierin opgenomen een schriftelijke 

waarschuwing aan de (ouders van de) 

leerling, waarbij gewezen wordt op 

mogelijke verwijdering als het wangedrag 

aanhoudt; 

• Het bestuur hoort zo snel mogelijk de 

directeur en de betrokken leerkracht(en); 

• Het bestuur stelt de ouders schriftelijk in 

kennis van het voornemen tot verwijdering 

en nodigt de ouders uit voor een gesprek 

in het kader van ‘hoor-wederhoor’. Van dit 

gesprek wordt een verslag gemaakt; 

• Het bestuur besluit hierna of verwijdering 

plaatsvindt. Indien dat het geval is, wordt 

het verwijderingsbesluit met redenen 

omkleed (waaronder de afweging tussen 

het belang van de school bij verwijdering 

en het belang van de leerling om op de 

school te blijven) schriftelijk aan de ouders 

medegedeeld; 

• Het definitieve besluit tot verwijdering van 

een leerling kan pas worden genomen 

nadat het bestuur ervoor heeft zorg 

gedragen dat een andere school bereid is 

de leerling toe te laten. Deze andere school 

wordt vermeld in het verwijderingsbesluit; 

• In het verwijderingsbesluit wordt vermeld 

dat de ouders binnen 6 weken na 

dagtekening schriftelijk tegen het besluit 

bezwaar kunnen maken bij het bestuur; 

• De leerplichtambtenaar wordt van het 

voornemen en het verwijderingsbesluit in 

kennis gesteld door het bestuur; 

• Als de ouders geen bezwaar aantekenen, 

wordt het besluit na zes weken definitief; 

• Indien ouders bezwaar maken, hoort het 

bestuur hen over dit bezwaarschrift; 

• Het bestuur neemt binnen vier weken na 

ontvangst van het bezwaarschrift een 

besluit en brengt de ouders gemotiveerd 

en per aangetekende brief van de 

beslissing op het bezwaar op de hoogte; 

• Leggen de ouders zich neer bij het besluit, 

dan wordt het besluit per direct definitief; 

• Leggen de ouders zich niet neer bij het 

besluit, dan kunnen zij het besluit 

aanvechten via de civiele rechter 

• De beslissing tot definitieve verwijdering 

wordt kenbaar gemaakt aan de 

leerplichtambtenaar. 

Verwijdering van een leerling is ook mogelijk indien 

de school niet aan de ondersteuningsbehoefte van 

een leerling kan voldoen. 

Indien zich voor een leerling de vraag naar extra 

ondersteuning aandient, moet de school eerst zelf 

proberen de gevraagde ondersteuning te bieden. 

Voor de school geldt een onderzoeksplicht ter 

beoordeling van de vraag of de school aan de 

ondersteuningsbehoefte van de leerling kan 

voldoen. Daar moet het schoolondersteuningsplan 

bij worden betrokken alsmede het 

samenwerkingsverband Passend Onderwijs. 

Wanneer de school de ondersteuning niet zelf kan 

bieden, moet het voor een plek op een andere 

school zorgen. Over een dergelijke beslissing moet 

overleg worden gevoerd met de ouders en het 

samenwerkingsverband Passend Onderwijs. De 

binnen het samenwerkingsverband geldende 

procedures moeten dan worden gevolgd. 

De procedure voor deze verwijdering is gelijk aan de 

bovenomschreven procedure bij verwijdering 

wegens wangedrag maar kent een andere 

aanleiding en motivering. 

Ouders kunnen een geschil met de school over een 

verwijdering melden bij een onafhankelijke 

Geschillencommissie Passend Onderwijs 

(http://onderwijsgeschillen.nl/content/verzoekschr

ift-gpo-indienen). Melding kan met behulp van een 

formulier dat via de site kan worden gedownload 

dat kan worden gestuurd naar: Onderwijsgeschillen 

t.a.v. de Geschillencommissie passend onderwijs, 

Postbus 85191, 3508 AD Utrecht of per e-mail: 

info@onderwijsgeschillen.nl. 

Deze Commissie brengt een niet bindend advies uit 

aan het bestuur waartegen geen bezwaar of beroep 

kan worden aangetekend. 

 

 

http://onderwijsgeschillen.nl/content/verzoekschrift-gpo-indienen
http://onderwijsgeschillen.nl/content/verzoekschrift-gpo-indienen
mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
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ONTZEGGING TOEGANG OUDER OF VERZORGER 

In geval van ernstig ongewenst gedrag van ouder(s) 

of verzorger(s) kan in overleg met het bestuur door 

de directeur van de school ontzegging van de 

toegang tot het schoolgebouw en het schoolplein 

worden toegepast. 

Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn: 

• handtastelijkheden jegens leerlingen en/of 

personeel; 

• (dreigen met) fysiek geweld; 

• verbaal geweld; 

• ongepast aanspreken van andere kinderen 

(waarbij de relatie ‘groot tegenover klein’ 

wordt ingezet); 

• schelden/vloeken; 

• zonder afspraak aanspreken van 

leerkrachten in het bijzijn van andere 

ouders of leerlingen, waarbij sprake is van 

een bijzonder negatieve gesprekslading. 

Een ontzegging toegang ouder/verzorger wordt 

mondeling, maar ook schriftelijk gemotiveerd aan 

de betreffende ouder of verzorger medegedeeld. 

Een afschrift van de mededeling wordt onder 

vermelding van geheimhouding, rechtstreeks en 

per gelijke post naar het bestuur verzonden. 

In geval van het overtreden van een ontzegging van 

de toegang, verbaal en/of fysiek geweld en/of het 

ernstig in gevaar brengen van de leerlingen en 

personeel wordt aangifte gedaan bij de politie. De 

aangifte kan door de betreffende leerkracht worden 

gedaan, maar ook door de directeur van de school 

of het bestuur van Leerrijk!  

ONS SCHOOLGEBOUW  

Informatie over het schoolgebouw 
Door de ingrijpende vernieuwbouw die in 
schooljaar 2013-2014 heeft plaatsgevonden is er op 
het gebied van functionaliteit het nodige veranderd. 
 
De centrale ruimte (‘de Kuil’) is het middelpunt van 
de school en is voorzien van een multifunctioneel 
podium (dit podium dient tevens als speelzaal). 
Rondom deze Kuil zijn de klaslokalen gesitueerd. In 
totaal 12 stuks. Komend schooljaar (herfstvakantie) 
zullen aan de achterzijde van het gebouw een 
tweetal noodlokalen worden bijgeplaatst die voor 
diverse invullingen zullen worden gebruikt.. Om 
inpandig extra lesplaatsen te creëren is gekozen 

voor een drietal ‘bijschakelruimtes’. Hier wordt 
door de onderwijsassistenten gewerkt met onze 
leerlingen.  
 

 
 
Gezien het onderwijskundig belang van 
handvaardigheid/beeldende vorming én 
gymnastiek hebben we ook beschikking over een 
eigen gymzaal en handvaardigheid lokaal. 
 
Door de benadering Frisse School label B is het 
binnenklimaat van de school flink aangepakt 
(verlichting, luchtbehandeling, akoestiek, etc.). Het 
buitengebied laat zich kenmerken door 
verschillende pleinen voor verschillende groepen 
leerlingen. Sport en spel staan centraal. Het terrein 
is 6.000 m2 groot en biedt zeer veel mogelijkheden 
voor de leerlingen.  
 
De klaslokalen zijn volgens een vast patroon 
ingericht wat aansluit bij de voorspelbaarheid die 
we nastreven en de prikkelgevoeligheid van veel 
van onze leerlingen. Ook op het gebied van ICT en 
de ICT infrastructuur voldoen we aan de eisen van 
dit moment (Wifi, touchscreens, methodesoftware 
etc.).  
 
Gezien het feit dat op SBO Het Zilverlicht, naast 
leerkrachten, verschillende andere disciplines 
werkzaam zijn, hebben we gekozen voor een 
herinrichting van de spreekkamers en de kantoren. 
Hierdoor kan rustig worden overlegd, getoetst, 
gewerkt en onderzocht.  
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De school beschikt over een groot buitenterrein. Er 
is een speelplek voor de onder- en middenbouw. Dit 
terrein heeft een 
klein 
voetbalveldje, 
speeltoestellen, 
een zandbak en 
genoeg ruimte 
om met de fietsen 
en karren te 
spelen. Op het 
voorplein is een 
groot vak 
geschilderd. 
Hierin wordt in de 
pauzes begeleid spel gegeven. Leerlingen uit alle 
klassen van onze school komen daar samen om een 
spel te spelen. Het bovenbouw- en 
schoolverlatersplein heeft een grasveld waar 
volleybal en voetbal gespeeld wordt. Er wordt 
gebasketbald en gehockeyd op de stenen en aan de 
andere kant van het plein staat een speeltoestel en 
kan er getafeltennist worden.  
Het buitenterrein wordt onder de lestijd vaak 
gebruikt om de lessen bewegend én betekenisvol 
leren te geven.  

ONZE MANIER VAN WERKEN 
 

Expertise binnen en buiten de school: 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 
 

Alle scholen zijn in het kader van de Wet Passend 

Onderwijs verplicht om een 

schoolondersteuningsprofiel op te stellen. De 

inhoud van het profiel wordt in de wet als volgt 

omschreven: ‘een beschrijving van de 

voorzieningen die zijn getroffen voor de 

ondersteuning van leerlingen die extra 

ondersteuning behoeven’.  

In ons SOP geven wij aan in hoeverre onze school op 

dit moment al passend onderwijs biedt door onze 

mogelijkheden en grenzen te beschrijven: hoe 

houden we rekening met (verschillen in) 

onderwijsbehoeften en waar zijn wij momenteel 

(nog) handelingsverlegen in het realiseren van een 

passend onderwijsaanbod. We beschrijven wat 

onze visie en ambities aangaande passend 

onderwijs zijn en wat wij nodig hebben om dit te 

realiseren.  

Binnen ons samenwerkingsverband maken de 
profielen scholen duidelijk hoe ondersteuning op de 

verschillende scholen ingericht is. Wij hebben onder 
andere geschreven over de inzet van verschillende 
disciplines, de ondersteuning die wordt geboden bij 
didactische problemen, gedragsproblemen en 
problemen in en rondom onze gezinnen. Daarnaast 
hebben we bijvoorbeeld ons Taallokaal benoemd 
als extra aanbod. Dit SOP wordt in samenspraak met 
de deskundige bevoegd gezag jaarlijks opnieuw 
vastgesteld.  
Het profiel is op onze website te vinden, zodat voor 

iedereen inzichtelijk is wat de mogelijkheden van de 

school zijn voor extra ondersteuning.  

 

Het Schoolplan 
Eens per vier jaar stelt de school een Schoolplan op 

waarin de ontwikkelrichting van de school wordt 

uitgewerkt. Hierin staat de visie op onderdelen 

uitgewerkt in concrete plannen voor vier jaar. 

Omdat onze school deel uitmaakt van de stichting 

Leerrijk waar 15 scholen onder vallen, worden ook 

de gezamenlijke bestuurlijke onderwijsdoelen 

uitgewerkt op schoolniveau. Het huidige 

Schoolplan loopt van 2019-2023. Dit plan wordt 

tussentijds, na twee jaar, geëvalueerd en waar 

nodig bijgesteld.  

Beredeneerd aanbod 
SBO Het Zilverlicht probeert binnen het passend 
onderwijs een beredeneerd aanbod te bieden. Een 
doorgaande ontwikkelingslijn en duidelijke 
leerlijnen zijn hierbij het uitgangspunt. Er wordt 
gewerkt met verschillende leerstromen 
uiteenlopend van praktisch en ervaringsleren tot 
theoretisch en cognitief leren of een combinatie van 
deze. Verandering in leerling populatie kunnen 
leiden tot aanpassing in het onderwijsaanbod en/of 
de wijze van aanbieden ervan.  
 

Trendanalyse 
Na de tweede toetsperiode wordt door de 
internbegeleiders de trendanalyse gemaakt. Er 
wordt gekeken naar de scores die op schoolniveau / 
bouwniveau behaald zijn op rekenen, begrijpend 
lezen, technisch lezen en spelling. Dit wordt 
besproken en er worden aanbevelingen 
geformuleerd om het onderwijsaanbod van de 
volgende periode nog concreter te formuleren. 
Mocht u meer willen weten: de trendanalyse ligt ter 
inzage op school.  
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Leerstof 
Alle vakken die op het basisonderwijs aan worden 
geboden, komen ook op SBO Het Zilverlicht aan 
bod. Op het rooster staan vakken als lezen, taal, 
spelling, rekenen/ wiskunde, sociale vaardigheden, 
computervaardigheden, muziek, techniek, 
wereldoriëntatie, handvaardigheid, schrijven, 
Engels, EHBO en gym. Naast het lesprogramma zijn 
verschillende leerzame en gezellige activiteiten 
zoals het schoolkamp, uitstapjes naar de natuur, het 
bezoek aan de bibliotheek, een bezoek aan de 
schouwburg of bijvoorbeeld het verkeersexamen. 
De kerndoelen uit de leerlijnen van het CED/ SLO 
zijn het uitgangspunt van het leerstofaanbod op 
SBO Het Zilverlicht. De einddoelen van groep 8 
kunnen echter niet door al onze leerlingen bereikt 
worden. Dit houdt in dat leraren differentiëren op 
de doelen, instructie, de inhoud en de verwerking. 
Er wordt dan ook met arrangementen gewerkt: het 
basis arrangement, het intensieve arrangement en 
het verdiepte arrangement. Op basis van de 
uitstroomgemiddelden van de afgelopen drie 
schooljaren, hebben we een basisarrangement 
bepaald. Voor leerlingen die een hoog 
uitstroomperspectief hebben, is er een verdiept 
arrangement. Leerlingen bij wie we verwachten dat 
ze een lager uitstroomniveau hebben, bieden we 
een intensief arrangement aan. Leerkrachten 
passen binnen deze arrangementen o.a. hun 
instructie en de hoeveelheid stof en de lestijd aan. 
Leerlingen krijgen onderwijs dat direct aansluit bij 
hun onderwijsbehoeften. Het team heeft inzicht in 
hoe het leren in de verschillende vakgebieden 
verloopt en welke leerlijnen, doelen en leerstof 
daarbij horen. Leerlijnen worden zo nodig 
aangepast en afgestemd. De leerkracht legt dit vast 
in groepsoverzichten en groepsplannen. Speciale 
aanpassingen worden ook opgenomen in het OPP. 
We werken convergent tot een didactische leeftijd 
(DL = het aantal onderwijsmaanden) van 30. Dit 
houdt in dat de leerlingen in hun eigen stamgroep 
onderwijs krijgen. Vanaf een didactische leeftijd van 
30 wordt per leerling bepaald wat het verwachte 

uitstroomniveau is. In die groepen wordt divergent 
gewerkt. Dit houdt in dat er drie niveaus in één 
groep worden bediend (het verdiepte niveau, het 
basisniveau en het intensieve niveau). 
 
In de onderbouw zijn Schatkist en Veilig leren lezen 
de basis. Dit aanbod wordt onder andere 
geïntensiveerd met behulp van de werkvormen 
bewegend leren en betekenisvol leren. Ook de extra 
begeleiding van de logopedisten, de expertise 
vanuit het Taallokaal / deelname aan Taallokaal en 
deelname aan Taalimpuls zorgen voor een 
beredeneerd aanbod.  
 
Voor de verschillende vakken werken we met 
zorgvuldig gekozen methodes. Een goede opbouw 
van de moeilijkheidsgraad is daarmee gewaarborgd. 
Tevens geeft dit houvast en herkenbaarheid aan de 
leerlingen en leerkrachten. Voor veel van onze 
methodes is software ontwikkeld. De computer en 
de touchscreens zijn voor onze leerkrachten en 
leerlingen steeds belangrijker en interessanter 
geworden. Het beeldscherm ondersteunt, 
verbreedt, verdiept en verrijkt ons onderwijs in de 
klas. 
 
De ontwikkeling van de leerlingen wordt onder 
andere gevolgd door de methode gebonden 
toetsen van de verschillende lesmethodes en 
observaties door de groepsleerkracht. Ook maken 
we gebruik van methode-onafhankelijke (CITO) 
toetsen. Deze worden tweemaal per jaar 
afgenomen tijdens de toetsweken in, doorgaans, 
januari en mei. Naast deze toetsperiodes vindt bij 
de schoolverlaters ook het drempelonderzoek 
plaats, dit in verband met de advisering richting het 
voortgezet onderwijs.  
Tot nu toe nam het SBO in tegenstelling tot het 
regulier basisonderwijs geen eindtoets af bij de 
schoolverlaters. Dit gaat veranderen, de eindtoets 
zou in 2020 voor het eerst plaatsvinden, maar is niet 
doorgegaan door de Coronacrisis. Dat zal nu in 2021 
wel gaan gebeuren. 
  

Sociale Veiligheid 
Het Zilverlicht voert een actief sociaal 

veiligheidsbeleid dat is gericht op preventie en op 

het afhandelen van incidenten (curatieve zorg). 

Op het Zilverlicht vinden wij het belangrijk dat de 

school een veilige en verzorgde omgeving is voor de 

leerlingen en de medewerkers. Een omgeving 

waarin leerkrachten, ouders en kinderen met 

respect met elkaar omgaan, waarin iedereen zich 

geaccepteerd voelt en waar het plezierig 

samenwerken is.  Wij bieden verschillende 
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activiteiten op preventief en curatief gebied dat 

wordt gemonitord en gecoördineerd door het 

kernteam sociale veiligheid.  

Sociaal veiligheidsbeleid in beeld: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De anti-pest coördinator 
De anti-pest coördinator is verantwoordelijk voor 
de coördinatie van het pedagogisch klimaat. Zij 
zorgt ervoor dat de verschillende activiteiten op 
elkaar aansluiten en dat iedereen weet heeft van en 
werkt met dezelfde uitgangspunten en aanpak. 

 
Activiteiten en methodes: 

• Kwink; Structurele inzet van lessen 
gericht op de sociaal-emotionele 
ontwikkeling 

• Gedragslessen; structureel inoefenen 
van gedrag van de kinderen in de 
school (ik / ik en jij /  ik en de 
omgeving) 

• Rots en Water; structurele inzet van 
lessen in sociale vaardigheden 

• Zien en Kijk; een onderzoeksmethode 
die jaarlijks terugkomt waarbij 
gekeken wordt naar ontwikkelingen in 
het welbevinden van het individuele 
kind. De uitkomsten van dit onderzoek 
worden gebruikt om te bepalen wat 
het kind aan ondersteuning nodig 
heeft op sociaal-emotioneel gebied.  

• High Ten; is een (curatieve) 
methodiek die wordt uitgevoerd door 
een externe organisatie. Deze wordt 
ingezet in een specifieke klas waar 
terugkerende problemen zijn met de 
sfeer in de klas. Er wordt klassikaal 
gewerkt aan omgang met elkaar en 
met de leerkracht 

• Begeleid buiten spelen; wordt 
aangeboden op het voorplein. Dit is 
voor kinderen die het lastig vinden 
om zelf de pauzes goed in te vullen en 

bijvoorbeeld nog begeleiding nodig 
hebben bij het samen spelen.  

 
Anti-pest begeleiding 
Op het Zilverlicht zijn twee anti pestbegeleiders die 
leerlingen met pestervaringen begeleiden. De 
begeleiders onderzoeken wat er speelt en spreken 
daarvoor met alle betrokken leerlingen en 
leerkracht(en) en maken samen met hen een plan 
van aanpak om de situatie op te lossen. Een 
duurzame oplossing met een positieve aanpak kost 
soms even tijd. De betrokken kinderen moeten 
soms werken aan nieuw of alternatief gedrag en dat 
is best moeilijk.  
 
Vertrouwenspersonen 
Op het Zilverlicht zijn twee vertrouwenspersonen 
aanwezig. De vertrouwenspersonen bezoeken elk 
jaar alle klassen en geven dan uitleg over hun rol. Er 
wordt tijdens de kennismaking onder andere  
gesproken over persoonlijke grenzen (bijvoorbeeld 
bij pesten) en fysieke grenzen (bijvoorbeeld bij 
seksueel grensoverschrijdend gedrag) en wat ze 
kunnen doen als ze daarbij problemen ervaren die 
ze niet zomaar durven delen.  
In de aula hangt een speciale brievenbus waar 
kinderen een briefje in kunnen achterlaten als ze 
een gesprek willen met de vertrouwenspersoon. De 
vertrouwenspersonen kunnen ook persoonlijk 
benaderd worden door de leerlingen of dit kan 
lopen via de leerkracht als deze merkt dat een 
leerling behoefte heeft aan een vertrouwelijk 
gesprek. 
Als er ernstige zorgen naar boven komen, zullen 
deze gedeeld worden met de ouders, tenzij de 
veiligheid van het kind daarbij niet gewaarborgd is.  
Casuïstiek rondom pesten wordt zo nodig verwezen 
naar de anti-pest begeleiders.  
 
Meldcodecoördinator 
Het Zilverlicht werkt met de meldcode. De 
meldcode is een stappenplan waarin staat hoe 
hulpverleners kindermishandeling kunnen 
signaleren en melden. Op het Zilverlicht is een 
meldcodecoördinator aanwezig die leerkrachten en 
ouders begeleidt bij het doorlopen van de stappen 
wanneer er sprake is van zorgelijke signalen van 
onveiligheid.  
Kindermishandeling is een breed en beladen begrip. 
Het gaat hierbij bijvoorbeeld ook om gezinnen bij 
wie het, door allerlei omstandigheden, op een 
bepaald moment niet meer lukt om te zorgen dat de 
kinderen een veilig gevoel hebben thuis. Signalen 
van onveiligheid moeten serieus genomen worden.  
De leerkracht deelt daarom signalen altijd met de 
meldcodecoördinator en samen wordt gekeken 
welke stappen gezet moeten worden in het kader 
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van de meldcode. De signalen worden genoteerd en 
besproken met ouders.  School spant zich altijd in 
om in samenwerking met ouders te zoeken naar een 
oplossing  die helpend is voor het hele gezin waar 
nodig.  
 

 

Naast de anti-pestcoördinator op schoolniveau is er 

voor alle Leerrijk!-scholen ook een 

aandachtsfunctionaris sociale veiligheid (ASV).  

De ASV-er helpt de scholen met het implementeren 

en uitvoeren van het veiligheidsbeleid. Naast een 

adviserende rol naar scholen m.b.t. het beleid, 

verzorgt de ASV-er ook teamscholingen, 

themabijeenkomsten voor ouders en workshops / 

trainingen voor leerlingen. Tevens is de ASV-er het 

aanspreekpunt voor de anti-pest coördinatoren. De 

ASV-er van Leerrijk! is Marloes van Tetering.  

Pedagogische aanpak  
Schoolregels, bekrachtigen van positief gedrag / 
belonen, elkaar aanspreken en vragen naar het 
waarom van elkaars handelen, omgaan met moeilijk 
gedrag en het (in)trainen van vaardigheden (zoals 
lopen op de gang of reageren op een ander) met 
behulp van lesplannen staan centraal. Deze 
aspecten zorgen voor een krachtig positief 
schoolklimaat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We hebben een tekenwedstrijd gehouden om onze 
“ik & jij” schoolregels te visualiseren. Mathijs, nu 
een van onze oud leerlingen, heeft de  “ik & jij” 
tekeningen gemaakt. Je komt ze overal in de school 
tegen en we gebruiken ze dagelijks. Eén keer per 
schooljaar vieren we de verjaardag van “ik & jij”. 
Deze dag staat in het teken van jezelf, jezelf en de 
ander en jezelf en de omgeving. In de avond hebben 
we een thema-avond voor ouders. 
 

Didactische aanpak 
Uitgangspunt voor ons onderwijs is de 
(ondersteunings-) behoefte van de leerling. Wat 
heeft de leerling nodig om tot leren te komen? 
Welke activiteiten moeten leerkrachten aanbieden 
en op welke wijze? 
Om dit als team op een nog meer uniforme manier 
aan te bieden hebben we afgelopen schooljaren 
flink geïnvesteerd in een training voor de 
verbetering van ons klassenmanagement die vooral 
gericht zal zijn op effectieve instructie. Vanuit de 
aanbevelingen en ontwikkelpunten die dit heeft 
opgeleverd zullen we hier dit schooljaar opvolging 
aan geven. 
Aan het begin van het schooljaar zijn de leerlingen 
ingedeeld in groepen die zijn gebaseerd op de 
didactische leeftijd. We werken met de leerlijnen 
van de methodes en het CED/ SLO van de 
verschillende vakgebieden. In de onderbouw wordt 
gewerkt met de ontwikkelingslijnen van Kijk!. Indien 
dit niet toereikend is, wordt gebruik gemaakt van 
andere methodieken, methodes en materialen. 
Het kan (incidenteel) voorkomen dat uw zoon / 
dochter huiswerk meekrijgt om leerstof af te maken 
/ te herhalen / te leren. Ook zijn we bezig met 
verder opzetten en uitwerken van een PRO-lijn voor 
onze leerlingen die in het intensief arrangement 
geplaatst worden. Daarnaast vinden we het 
belangrijk dat leerlingen een voldoende leesbaar 
handschrift ontwikkelen. Om dit te realiseren wordt 
schrijfles gegeven. 
 

Burgerschap 
Artikel 1 (Art.1) school en burgerschap 
In ons onderwijsprogramma speelt ‘Artikel 1 school 
en burgerschap’ een rol. We willen dat leerlingen 
informatie krijgen over levensbeschouwing, evenals 
begrip en respect voor elkaar en inzicht in de 
maatschappij. Op school geven we hier invulling aan 
door de lessen uit methodes en door 
het werken met thema’s of het vieren van de 
verschillende feesten. Het bezoeken van een kerk, 
uitleg over de gevangenis in Vught of Kamp Vught 
kan hier ook bij horen. Ook in de Ik & Jij aanpak en 
de verjaardag van Ik en Jij gebruiken we om bewust 
bezig te zijn met burgerschap.  
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Betekenisvol en bewegend leren op 

SBO Het Zilverlicht 
Een belangrijke rol voor de leerkrachten op SBO Het 
Zilverlicht is het begeleiden van leerlingen bij het 
betekenisvol leren. De leerkrachten zorgen dat de 
leerlingen van ‘binnenuit’ gemotiveerd raken en 
betrokken zijn bij alles wat we doen. We laten de 
leerlingen zien welke waarde de kennis die ze 
opdoen voor hen heeft en waar ze dat voor nodig 
hebben. De leerkrachten gebruiken de methodes 
voor de verschillende vakken als leidraad en zetten 
daarbij tools en werkvormen in om de leerlingen 
diepgaand te laten leren. Daarbij zijn de leerlingen 
actief bezig, werken ze samen, koppelen ze nieuwe 
kennis aan eerder opgedane kennis en ervaringen, 
wordt duidelijk het doel besproken en worden 
verschillende talenten bij leerlingen aangesproken. 
Leerlingen die talent hebben voor bijvoorbeeld 
muziek zouden de tafels wel eens gemakkelijker 
kunnen automatiseren wanneer zij dit met behulp 
van een liedje mogen doen. Leerlingen ontdekken 
op welke wijze zij het beste kunnen leren en hoe ze 
die vaardigheden in kunnen zetten tijdens hun 
schoolloopbaan. Ze gaan tijdens de lessen op 
onderzoek uit en vinden antwoorden op hun 
vragen, een vaardigheid waar ze de rest van hun 
leven veel profijt van hebben. Van kleuters tot 
schoolverlaters, alle leerlingen worden uitgedaagd 
om zo veel mogelijk uit zichzelf te halen, waarbij 
leerlingen medezeggenschap krijgen over de 
invulling en werkwijze die goed bij hen past. Een 
uitdagende ontdekkingsreis die leerkracht en 
leerling samen maken om te zorgen dat de 
leerlingen met veel plezier naar school komen en 
plezier hebben in het leren. De leerkrachten worden 
hierin begeleid door de kerngroep betekenisvol 
leren. Ook wordt het team begeleid door Guus 
Geisen. Hij is in Nederland een gevestigde naam ten 
aanzien van Betekenisvol Leren. 
 

 
 

Taallokaal Waalwijk   

Taallokaal Waalwijk is tot stand gekomen uit een 
samenwerking tussen Waalwijk Taalrijk (gemeente 
Waalwijk), SBO Het Zilverlicht (stichting Leerrijk!), 
cluster 2 school Auris dienstverlening Tilburg 
en Kentalis vroegbehandeling.  

Na een gezamenlijke voorlichtingsbijeenkomst 
“vroegbehandeling en TOS” op SBO Het Zilverlicht 
hebben Auris en SBO Het Zilverlicht gekeken naar 
aanbod voor leerlingen in de basisschoolleeftijd: 
wanneer blijkt dat leerlingen onvoldoende vooruit 
gaan nadat ze bijv. het project Taalimpuls gevolgd 
hebben, logopedie volgen en minimale resultaten 
behalen of een arrangement cluster 2 hebben, 
kunnen ze deelnemen aan Taallokaal Waalwijk.  
Het Taallokaal is dus voor leerlingen met 
een cluster 2 arrangement aangevuld 
met leerlingen die gebaat zijn bij zeer intensief 
onderwijs op taalgebied. Het doel is om aanbod te 
verzorgen waarbij de leerlingen individueel 
geholpen worden. Daarnaast wordt een vertaling 
gemaakt naar de klas of de school waar de leerling 
vandaan komt zodat klasgenootjes hier ook profijt 
van gaan hebben.  

Wanneer: Taallokaal Waalwijk vindt in schooljaar 
2020-2021 plaats op maandag en donderdag.  

Doelgroep: Voor groep 1-2 leerlingen is er in de 
ochtend Taallokaal van 09.00 uur tot 11.30 uur. De 
leerlingen zijn vanaf 8:45 welkom (inloop).   
Voor groep 3 leerlingen is er in de middag van 
12.45 uur tot 14.45 uur Taallokaal.   

Waar: SBO Het Zilverlicht, Rembrandtpark 67, 5143 
GH Waalwijk. (0416-334411)  

Door wie: Taallokaal Waalwijk wordt verzorgd door 
de Auris leerkrachten Ilona Geradts  (groep 1-
2 aanbod) en Marloes Olieslagers (groep 
3 aanbod). Noortje van de Ven is vanuit SBO Het 
Zilverlicht als onderwijsassistent aan allebei de 
groepen verbonden.   

Vragen: Algemeen: Annerieke Verkerk, directeur 
van SBO Het Zilverlicht 
(directiehetzilverlicht@leerrijk.nl )  

Algemene vragen over de aanmelding Mayke van 
Hees (m.vanhees@auris.nl)  

Inhoudelijke vragen bij deelname aan het 
Taallokaal: Groep 1-2 leerlingen: 
Ilona Geradts (i.geradts@auris.nl). Groep 3 
leerlingen: Marloes Olieslagers 
(m.olieslagers@auris.nl  ).   

Facebooksite: https://www.facebook.com/taalloka
alwaalwijk/  

mailto:directiehetzilverlicht@leerrijk.nl
mailto:m.vanhees@auris.nl
mailto:i.geradts@auris.nl
mailto:m.olieslagers@auris.nl
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ftaallokaalwaalwijk%2F&data=02%7C01%7Cdickkievith%40leerrijk.nl%7Cb858db6f9e374adb914a08d8509c7fbf%7Ca39573cca0e74374a24d92377a5bdce0%7C0%7C0%7C637347980376596284&sdata=r%2FX5REsulPdz5v7U2pR8DrIxN3w8rJ1tgvxH2tMwEZA%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ftaallokaalwaalwijk%2F&data=02%7C01%7Cdickkievith%40leerrijk.nl%7Cb858db6f9e374adb914a08d8509c7fbf%7Ca39573cca0e74374a24d92377a5bdce0%7C0%7C0%7C637347980376596284&sdata=r%2FX5REsulPdz5v7U2pR8DrIxN3w8rJ1tgvxH2tMwEZA%3D&reserved=0
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Dyslexie/dyscalculie protocol 
Zoals opgenomen in de basisondersteuning van 
SWV PO Langstraat Heusden Altena dienen alle 
scholen binnen dit SWV zowel een dyslexie als een 
dyscalculieprotocol te hebben en in te zetten. Op 
SBO Het Zilverlicht hebben we ervaring met het 
werken met ons school specifiek dyslexieprotocol 
(leesgroepjes, onderzoek, intensivering van het 
aanbod in de klas etc.). We hopen in schooljaar 
2020-2021 ook voor rekenen een soortgelijke 
aanpak te organiseren. 
 

ParnasSys 
Didactische resultaten, sociaal emotionele 
ontwikkelingen, incidenten, handelingsplannen, 
verslagen, rapporten, notities naar aanleiding van 
een gesprek worden in ParnasSys geregistreerd. Dit 
is ons leerlingvolgsysteem én leerling 
administratiesysteem. Met behulp van dit systeem 
kunnen we gegevens terughalen wanneer we 
evalueren hoe een leerling zich ontwikkelt. 
 
In onderstaande weergave het groepsoverzicht uit 
Zien! Ruimte geven en ruimte nemen is door de 
groepsleerkracht per leerling gescoord.  

 

Ook didactische worden de gegevens verzameld. Dit 
kan in een groepsoverzicht gezet worden of worden 

weergegeven in een leerlingoverzicht. Een 
soortgelijk leerlingoverzicht laat ons de groei en 
aandachtspunten zien die tijdens de OPP 
bespreking aan bod moeten komen.  

 
 

Groepsplannen 

SBO Het Zilverlicht werkt met groepsplannen en 
groepsoverzichten. Deze worden twee keer in het 
schooljaar gemaakt. Op studiedagen wordt 
aandacht besteed aan inhoudelijke verdieping en 
afstemming om de plannen en overzichten nog 
meer inhoud te geven en nog beter aan te laten 
sluiten bij de onderwijsbehoefte van de leerlingen. 
In deze plannen worden op pedagogisch en 
didactisch gebied de groep, de subgroepen en de 
individuele leerlingen beschreven. Daarnaast 
worden ook de doelen, de te nemen maatregels en 
de activiteiten voor komend schooljaar 
opgenomen. 
 

Groeps- en leerlingbespreking 
Bij de start van het nieuwe schooljaar is er een 
warme overdracht waarbij de oud leerkracht samen 
met de nieuwe leerkracht de leerlingen 
doorspreekt. 
Twee keer per jaar wordt er ook een groeps- en 
leerlingbespreking gehouden. De IB-er en 
groepsleerkracht (eventueel aangevuld met een 
overige discipline) evalueren het OPP van de 
leerling en stellen dit, indien nodig, bij. 
 

Rapporten en gesprekken 
Onze school kent verschillende rapporten en 
gesprekken: 

• Een keer per schooljaar komen 
leerkrachten op huisbezoek; 

• Twee keer per jaar is er een 
rapportgesprek met de leerkrachten. De 
psycholoog, IB-er, maar bijvoorbeeld ook 
logopedist kunnen indien wenselijk 
aansluiten. Het gesprek gaat over gedrag 
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en de (didactische) vorderingen van de 
leerling; 

• Twee keer per jaar ontvangen de kinderen 
het leerling rapport waarin de leerling 
beoordeeld wordt op zijn of haar inzet. 

TEAM 
Het Zilverlicht team bestaat uit onderwijzend 
personeel en onderwijsondersteunend personeel. 
Zij assisteren elkaar en werken voortdurend samen. 
De groepsleerkracht is de spil die de 
verantwoordelijkheid heeft voor de groep en de 
individuele leerlingen. Daaromheen heeft het 
overige personeel een (onderwijs) ondersteunende 
rol. De schoolleiding is ondergebracht bij de 
directie. 
 
Op onze school werkt bekwaam en bevoegd 
personeel. Het personeelsbeleid is erop gericht de 
ontwikkeling van medewerkers in te passen in de 
schoolontwikkeling en om constant te investering in 
deskundigheidsbevordering van alle werknemers. 
Ook dit jaar staan er meerdere 
teamscholingsmomenten gepland en nemen 
diverse teamleden deel aan een opleiding of cursus. 
Leerwinst die voortkomt uit scholing wordt intern 
gedeeld en ingezet in het belang van de school c.q. 
de leerlingen. 
 

 

Functies en taken 
De functies en de taken in de school worden zowel 
fulltime als parttime ingevuld. Als u in contact wenst 
te komen met collega’s die een specifieke taak of 
functie vervullen, neem dan contact op met onze 
administratief medewerkster. Zij kan u 
doorverwijzen naar de juiste persoon.  
 
We kennen onder andere de volgende functies en 
taken:  
 
Administratief medewerker Jessica Verschure is 
de administratief medewerkster van de school. Ze 
ontvangt bezoekers en ouders van de school, zorgt 
dat telefoontjes worden doorverbonden / neemt 

boodschappen aan, maar helpt ouders ook bij het 
invullen van verlofaanvragen of verstuurt 
bijvoorbeeld de nieuwsbrieven naar de ouders.  
administratiehetzilverlicht@leerrijk.nl  
 
Conciërge Theo Bierkens en Jan de Kruijf zijn 
werkzaam als conciërge. Naast huishoudelijke 
taken en klussen in en rondom de school zijn zij 
medeverantwoordelijk voor het op orde houden 
van het schoolgebouw.  
theobierkens@leerrijk.nl & jandekruijf@leerrijk.nl  
 
Intern begeleider (IB-er) Een belangrijke rol in het 
team is weggelegd voor de twee interne 
begeleiders, Anne Voogd en Diana van der Linden-
Versteeg:  

• zij zijn o.a. verantwoordelijk voor 
leerlingenzorg en kwaliteitszorg;  

• zij ondersteunen de leerkrachten bij het 
pedagogische en didactische proces; 

• zij vervullen een spilfunctie tussen 
leerkrachten en overige medewerkers; 

• zij helpen groepsleerkrachten met het 
opstellen van ontwikkelingsperspectieven 
en de daarbij behorende groepsplannen; 

• zij bewaken de doorgaande lijnen in de 
school. 

annevoogd@leerrijk.nl & dianaversteeg@leerrijk.nl  

Directie  
Annerieke Verkerk is  directeur van de school. 
directiehetzilverlicht@leerrijk.nl & 

infohetzilverlicht@leerrijk.nl  

Logopedie Ook logopedie op SBO Het Zilverlicht 
heeft een belangrijke rol binnen de 
onderwijsleersituatie. Inez van der Velde en 
Lisanne Rutters zijn onze logopedisten. Zij 
onderzoeken en begeleiden voornamelijk 
leerlingen die risico lopen in hun didactische en/of 
emotionele ontwikkeling door hun beperkte 
communicatieve redzaamheid. Naast behandeling 
van individuele leerlingen met specifieke 
logopedische problemen tot zeven jaar 
ondersteunen zij leerkrachten bij het uitvoeren van 
de leerlijn mondelinge taal. Leerkrachten gaan 
samen met logopedisten aan de slag om hun 
lessen optimaal aan te laten sluiten bij de 
verschillende taalniveaus van de leerlingen in de 
klas. 
 
De logopedisten onderzoeken elke nieuwe leerling. 
Zij onderzoeken alle voorwaarden voor mondelinge 
communicatie en bekijken of er sprake is van een 
spraak- en of taalontwikkelingsstoornis en/of een 
probleem in de communicatieve redzaamheid. 
Problemen in de communicatie staan immers in 
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directe relatie met de schoolprestaties! Zo 
onderzoeken zij het taalbegrip en de manier waarop 
de taal gebruikt wordt om gedachten en gevoelens 
aan een ander uit te leggen. Hoe zijn de woorden en 
zinnen gevormd? Is het verhaal wel te volgen voor 
een ander? Op basis van alle gegevens wordt een 
conclusie vastgesteld en de onderwijsbehoeften op 
het gebied van taal voor het kind opgesteld. 
Ouders worden mondeling geïnformeerd over de 
resultaten van het logopedisch onderzoek. Het kan 
zijn dat er voor behandeling het kind verwezen 
wordt naar een externe logopedist. 
Wanneer het kind (tot zeven jaar) door de 
schoollogopedist behandeld gaat worden, zal het 
logopedisch handelingsplan met ouders besproken 
worden. 
inezvandervelde@leerrijk.nl & 
lisannerutters@leerrijk.nl  
 
Meerdere leerkrachten/ vervanging In principe 
streven we ernaar dat er zo min mogelijk wisseling 
is in de inzet van ons lesgevend personeel. Door 
verscheidene factoren kan het echter zijn dat uw 
zoon of dochter te maken krijgt met meer dan één 
leerkracht. Versnippering proberen wij zoveel 
mogelijk te voorkomen. 
Toch lukt ons dat in de volgende gevallen niet: 

• een aantal collega’s binnen ons team werkt 
parttime; 

• er zijn teamleden die speciale taken binnen de 
school hebben. Deze leerkrachten worden bij 
voorkeur door eenzelfde persoon vervangen; 

• leerkrachten die ouder zijn dan 52 jaar hebben recht 
om gebruik te maken van extra verlofdagen. Om 
deze lestijd in te vullen zal gebruik gemaakt moeten 
worden van een collega die de deze lestijd invult in 
de groep;  

• wanneer een leerkracht ziek is, regelen wij 
vervanging. We proberen dit, voor de rust in de 
groep, zoveel mogelijk intern te regelen. Wanneer 
we het niet intern op kunnen lossen, vragen we een 
collega-invaller vanuit het Regionaal transfer 
Centrum (RTC). We hebben hierbij de voorkeur voor 

vervangers die vaker op school komen invallen en 
voor de leerlingen al “bekend” zijn. Als de 
vervanging niet geregeld kan worden, dan kan een 
groep worden opgedeeld. In geen geval gaan 
kinderen zonder bericht tijdens de schooluren naar 
huis. 

 
Onderwijsassistent Wij hebben vier 
onderwijsassistenten in dienst. Ze zijn verdeeld 
over de verschillende bouwen in de school. De 
onderwijsassistent ondersteunt zowel in als buiten 
de klas. Daarnaast hebben zij ook taken zoals het 
begeleiden van leesgroepjes / specifieke niveau 
groepjes / meedraaien in de achterwacht.  
ciscaleijten@leerrijk.nl, dewikamphuis@leerrijk.nl,  
isabraat@leerrijk.nl & noortjevandeven@leerrijk.nl  
 

 
Orthopedagoog  
Stefan Haak is werkzaam als orthopedagoog-
generalist. Hij is gespecialiseerd in ontwikkelings- 
opvoedings- en leerproblematiek. Stefan 
ondersteunt de IB-ers. Daarnaast is hij een 
belangrijke schakel in de intakeprocedure.  
stefanhaak@leerrijk.nl  
 
Psycholoog  
Sandy van Sambeek werkt naast Stefan als 
gedragswetenschapper 
sandyvansambeek@leerrijk.nl  
 
Schoolmaatschappelijk werk  
Op SBO Het Zilverlicht hebben we een 
schoolmaatschappelijk deskundige in dienst. Haar 
naam is Carin Boerma. Haar werkzaamheden zijn 
onder andere deelname aan het ZT, huisbezoeken 
en als eerste lijn hulpverlening voor ouders en 
leerkrachten met hulpvragen op het sociaal 
emotionele vlak. Zij is drie dagen per week aan 
onze school verbonden. 
carinboerma@leerrijk.nl  
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Stagiaires Regelmatig krijgt de school verzoeken 
van studenten van de lerarenopleidingen uit Tilburg 
en Den Bosch en Regionale Opleidings Centra (ROC) 
voor stageplaatsen. Ook studenten van de opleiding 
pedagogiek, Opleiding Speciaal Onderwijs (OSO) en 
logopedie bezoeken regelmatig onze school. Onze 
school staat daar zeer positief tegenover. 
Jaarlijks bepaalt het team in overleg met de directie 
de mogelijkheden voor plaatsing. Een van de 
groepsleerkrachten, Arco Wagemakers, coördineert 
de stages van de studenten. 
In alle gevallen is het zo, dat een stagiaire begeleid 
wordt door een leerkracht van de betreffende 
groep of een vakleerkracht. Zij worden ingezet om 
de leerkrachten te ondersteunen bij de dagelijkse 
praktische werkzaamheden. Ook dit schooljaar 
geven wij weer veel stagiaires de gelegenheid om 
op onze school ervaring op te doen. 
 

Vakleerkrachten handvaardigheid & 
lichamelijke opvoeding  

Jan de Groot is de vakleerkracht lichamelijke 
opvoeding en Marjolein Peeters is de 
vakleerkracht handvaardigheid. Jan en 
Marjolein geven les aan alle leerlingen van de 
school.  
jandegroot@leerrijk.nl  & 
marjoleinpeeters@leerrijk.nl  
 
Het managementteam (MT) Het MT van de school 
wordt vormgegeven door een onderbouw- en 
bovenbouw coördinator, de ib-ers, de 
orthopedagoog en de directie. Op deze manier 
kunnen we besluitvorming en denkkracht van het 
team ‘laag’ in de organisatie leggen. Door het 
werken met twee bouwen is de samenwerking 
tussen leerkrachten en leerlingen gemakkelijker te 
organiseren en kunnen we beter tot afstemming 
komen. 
 
Het Zorgteam Indien de ontwikkeling van een 
leerling stagneert of als er sprake is van 
handelingsverlegenheid bij de leerkracht, wordt de 
leerling besproken in het interne zorgteam van de 
school. Ouders worden hiervan op de hoogte 
gesteld. 
Het zorgteam richt zich op de zorg en afstemming 
van de zorg binnen en buiten school. De zorg kan 
betrekking hebben op een leerling en/of de 
ouder(s) of de leerkracht. Leden van de commissie 
bestuderen het dossier van de leerling en 
raadplegen ons administratiesysteem ParnasSys. 
Vervolgens wordt de leerling in het zorgteam 
besproken. 

Het gaat om het vaststellen van de 
ondersteuningsbehoefte en er worden afspraken 
gemaakt over de inzet van extra en aanvullende 
activiteiten. Het ondersteuningsteam stelt ook vast 
voor welke leerlingen geldt dat zij, ondanks alle 
ondersteuning door de school, de 
basisondersteuning dreigen te overstijgen en 
waarbij de continuïteit van de schoolloopbaan in 
het geding komt. 
Het zorgteam van SBO Het Zilverlicht bestaat in 
ieder geval uit onze intern begeleiders, de 
orthopedagoog, de directie, de 
schoolmaatschappelijk werkster. De schoolarts en 
schakelfunctionaris jeugd kunnen aangehaakt 
worden.  
 
Bovenschools deskundige Annemarie Bruurmijn 
wordt betrokken op het moment dat er sprake is 
van aanpassing of verlenging van TLV  of andere 
vraag richting het SWV.  
DBG-er AnneMarie Bruurmijn. Als ouders vragen 

hebben over de onderwijszorg voor hun kind, dan is 

school het eerste aanspreekpunt. Indien ouders 

toch nog vragen hebben kan ook met de deskundige 

bevoegd gezag gebeld worden, die bereikbaar is via: 

0416-339944 of DBG@leerrijk.nl. 

Werkgroepen op SBO Het Zilverlicht Net als op 
andere basisscholen wordt gewerkt met een 
taakbeleid. In dit taakbeleid zijn diverse school- en 
ontwikkeltaken verdeeld over werkgroepen. Denk 
aan sinterklaas, kerst, maar ook vakinhoudelijke 
werkgroepen over bijvoorbeeld 
onderwijsontwikkeling, gedrag en dyslexie.  
 
Externe samenwerking / overige deskundigen 
School werkt samen met ambulante begeleiders 
vanuit de diverse scholen voor speciaal onderwijs.. 
Ook wordt er intensief samengewerkt met 
behandelaars, hulpverleners, gezinsbegeleiders of 
zorgaanbieders zoals bijvoorbeeld een 
fysiotherapeut, PMT-er of dyslexiebehandelaar. De 
behandeling kan op school / onder schooltijd 
plaatsvinden. Dit gebeurt in overleg met ouders. 
Hieronder wordt de samenwerking met enkele 
partners wat uitvoeriger beschreven:  
 
De Kracht Wanneer we merken dat leerlingen net 
wat meer begeleiding of zorg nodig heeft dan dat 
wij “standaard” op SBO Het Zilverlicht kunnen 
bieden, kunnen we bekijken of ambulante 
begeleiding vanuit het speciaal onderwijs (SO) een 
oplossing is. 
De school werkt samen met ambulante 
begeleiders/ dienstverleners vanuit cluster 2 
(spraak-taal), cluster 3 ZML/LG (zeer moeilijk lerend 
en/of lichamelijke beperking) en cluster 4 (gedrag). 
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Ambulante begeleiding is ondersteuning op vraag 
van de school en bedoeld voor de school. 
Deze begeleiding richting leerkracht is erop gericht 
dat de leerling zich in zijn omgeving, op zijn niveau 
en vanuit zijn mogelijkheden optimaal ontwikkelt. 
Deze ondersteuning wordt geboden binnen een 
zogenaamd arrangement dat wordt aangevraagd bij 
de TAC. Meer informatie hierover kunt u vinden in 
de toegevoegde informatie vanuit SWV PO 
Langstraat Heusden Altena. 
Het komt voor dat de zorg die op school wordt 
geboden kan worden niet voldoende/optimaal is. Er 
ontstaat dan handelingsverlegenheid binnen SBO 
Het Zilverlicht. Er wordt dan samen met ouders 
gekeken naar een beter passende onderwijssetting. 
Medewerking en samenwerking van de ouders is 
heel belangrijk. Vaak gaat het ook om gezamenlijke 
zorgen. Vandaar dat in alle fasen overlegd wordt 
met de ouders. 
 
ArBo (Arbeidsomstandighedenwet) keurmeesters 

Leerrijk! beschikt over drie gecertificeerde 

Arbokeurmeesters, te weten Rob Groeneveld 

(conciërge Bs. Meerdijk), Joop Patty (conciërge Bs. 

Teresia) en José van Aarle (conciërge bs. De 

Kinderboom). Zij zijn volledig bevoegd om 

keuringen uit te voeren van elektrische middelen in 

de breedste zin van het woord en van 

klimmaterialen volgens de wettelijke normen. Het 

Zilverlicht krijgt jaarlijks een bezoek van Rob, Joop 

of José om alles te checken en veilig te maken en 

te houden. 

ONZE GROEPEN EN DE 

VERSCHILLENDE BOUWEN  
Het onderwijs op SBO Het Zilverlicht wordt gegeven 
in stamgroepen. Een groep bestaat uit leerlingen die 
ongeveer even oud zijn, maar in 
ontwikkelingsniveau sterk kunnen verschillen. Voor 
elk kind wordt jaarlijks overwogen in welke groep hij 
of zij het beste tot zijn recht komt. 
 
De groepen worden samengesteld op basis van: 

• de pedagogische en didactische 
onderwijsbehoeften; (specifieke) 
kwaliteiten van de leraren; 

• het ontwikkelingsniveau- en mogelijk-
heden van de leerling; 

• de persoonlijkheid en de leeftijd; 

• situationeel beleid. 
 
 
 
 

Groepsindeling  Naam leerkracht(en)  

Onderbouw A 
 

Bertine van Spijk & Nicolle 
Kuijpers 
bertinevanspijk@leerrijk.nl 
Nicollekuijpers@leerrijk.nl 
Na de kerstvakantie: Esther van 
Heeswijk 
esthervanheeswijk@leerrijk.nl  

Onderbouw B  
 

Claudia van Hilst & Susan 
Mutsaers  
claudiavanhilst@leerrijk.nl  
susanmutsaers@leerrijk.nl 

Onderbouw C 
 

Sanne van der Wilk 
sannevanderwilk@leerrijk.nl  

Onderbouw D 
 

Maartje Sprangers 
maartjesprangers@leerrijk.nl  

Middenbouw A 
 

Lidia van Delft 
lidiavandelft@leerrijk.nl 

Middenbouw B 
 

Marieke Bruers 
Geert Legdeur 
geertlegdeur@leerrijk.nl  
mariekebruers@leerrijk.nl  

Middenbouw C 
 

Eva Brekelmans 
evabrekelmans@leerrijk.nl  

Middenbouw 
D 
 

Arco Wagemakers 
arcowagemakers@leerrijk.nl  

Bovenbouw A 
 

Maartje Hoffmann Vervest & 
Anne Voogd & Elma de Bont 
maartjehoffmann@leerrijk.nl  
annevoogd@leerrijk.nl 
elmadebont@leerrijk.nl  

Bovenbouw B 
 

Elma de Bont & Heidi van Delft 
elmadebont@leerrijk.nl  
heidivandelft@leerrijk.nl  

Schoolverlaters 
A 
 

Barbara Schuermans 
barbaraschuermans@leerrijk.nl  

Schoolverlaters 
B 
 

Ilona de Graaf 
ilonadegraaf@leerrijk.nl   
Vacature twee dagen na de 
herfstvakantie 

 
De school is verdeeld in twee bouwen (onder/ 
middenbouw en de bovenbouw/ schoolverlaters) 
waarbij de leeftijd van de leerlingen ligt tussen de 4 
en 13 jaar. 
 
In de onderbouw zitten onze jongste leerlingen met 
een overwegend algeheel traag cognitief 
ontwikkelingstempo en/of 
ontwikkelingsachterstanden en/of begeleidende 
gedragsproblemen. Door deze belemmeringen of 
stoornissen wordt de verdere ontwikkeling in 
ernstige mate bedreigd. D.m.v. spel, een breed 
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taalaanbod en veel activiteiten wordt een start 
gemaakt met het schoolse leren. 
 
In de middenbouwgroepen zitten leerlingen die een 
begin maken met het aanvankelijk leren. Voor 
sommige leerlingen is zelfs een herstart van het 
aanvankelijk leren nodig. Daarnaast behoren tot de 
middenbouw ook de leerlingen die steeds meer in 
de leerstroom terecht komen die het beste aansluit 
bij de pedagogische en didactische 
onderwijsbehoeften. Datgene wat al geleerd is, 
wordt verder uitgebreid en verstevigd.  
 
Bij de bovenbouw en schoolverlatersgroepen 
bieden we onderwijs op niveau en ligt het accent 
op het verantwoord kiezen van een goede 
vervolgopleiding en de route/ voorwaarden daar 
naartoe.  

SCHOOLTIJDEN EN LEERPLICHT 
 

Onze schooltijden 
 

Maandag  08:45 - 14:45 UUR 

Dinsdag  08:45 - 14:45 UUR 

Woensdag  08:45 - 12:15 UUR 

Donderdag  08:45 - 14:45 UUR 

Vrijdag  08:45 - 14:45 UUR 

 
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag krijgen 
de leerlingen 5,5 uur les: van 8.45 uur tot 14.45 uur. 
Op woensdag krijgen de leerlingen 3,5 uur les: van 
08.45 uur tot 12.15 uur. 
 
In totaal krijgen de kinderen in 8 jaar minstens 7520 
uur les. Hiermee voldoet SBO Het Zilverlicht aan de 
wettelijke eisen. 
Wij vragen ouders hun kind op tijd naar school te 
sturen, maar ook weer niet te vroeg. Vanaf 8.30 uur 
houden leerkrachten toezicht op het plein. Om 8.40 
uur gaat de eerste bel en worden de leerlingen door 
hun leerkracht op het plein opgehaald. Om 8.45 
wordt verwacht dat de kinderen in de klas zijn en de 
lessen kunnen starten. 

 
Vakantierooster en vrije dagen 
Wij volgen zo veel mogelijk het 
adviesvakantierooster van provincie en gemeente, 
waarbij we ook kijken naar de ons omringende 
scholen. 
 
 
 
 
 

Wanneer  Wat  

24  augustus 2020 Eerste schooldag  

10 september 2020 Studiedag  

19 t/m 23oktober 2020 Herfstvakantie  

24 november 2020 Studiedag  

7 december 2020 Studiedag  

18 december 12.15u 
2020 t/m 3 januari 
2021 

Kerstvakantie  

26 januari 2021 Studiedag  

15 t/m 19 februari 
2021 

Carnavalsvakantie 
 

2 april 2021 Studiedag  

5 april 2021  Tweede Paasdag  

26 april 2021 Studiedag  

Ma 3 mei  t/m vrij 14 
mei 2021  

Meivakantie  

24 mei 2021 Tweede Pinksterdag  

7 juni 2021 Studiedag  

23 juli 12.15u t/m 21 
augustus 2021 

Zomervakantie  

6 september 2021 Eerste schooldag 2021-2022 

 
 

Ziekte en afwezigheid 
Als een leerling ziek is of door andere 
omstandigheden niet op SBO Het Zilverlicht kan 
komen, dienen ouders/ verzorgers dat vóór 8.45 uur 
telefonisch door te geven bij de administratie. De 
administratie van de school is vanaf 8.00 uur 
bereikbaar op telefoonnummer 0416-334411. 
Als een leerling onverwacht niet op school is, neemt 
de school uiterlijk rond 9.15 uur contact op met de 
ouders of verzorgers. 
 
Van de ziekmelding wordt een aantekening 
gemaakt in de leerlingenadministratie. Soms 
gebeurt het dat ouders hun kind ziekmelden omdat 
geen extra verlof wordt toegekend. In zo’n situatie 
zal de leerplichtambtenaar worden ingeschakeld, 
die dan op huisbezoek komt. Als vast komt te staan 
dat er geen sprake van ziekte is (geweest) dan kan 
de leerplichtambtenaar proces-verbaal opmaken.  
Aan ons als school is verzocht om de richtlijnen en 
de aanvraagprocedure stipt op te volgen.  

 

Leerplicht en verlof 
Uw kind is leerplichtig met ingang van de eerste dag 
volgend op de maand waarin het 5 jaar wordt. 
Voorbeeld: uw kind wordt op 12 februari 5 jaar. Het 
is dan leerplichtig vanaf 1 maart. Vanaf dat moment 
is de leerplichtwet van toepassing. Dat betekent dat 
uw kind niet meer zomaar thuis mag blijven of dat u 
buiten de schoolvakanties op vakantie mag gaan.  
Samengevat komt het erop neer, dat uw kind alleen 
buiten de schoolvakantie mee op vakantie mag, als, 
vanwege het beroep van één van de ouders het kind 
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in de zomervakantie niet gedurende minimaal twee 
weken met hen op vakantie kan. Hierbij wordt 
gedacht aan specifiek seizoengebonden arbeid, IN 
ANDERE GEVALLEN IS GEEN VAKANTIEVERLOF 
MOGELIJK!  
Hieraan zijn de volgende beperkingen verbonden:  
• kan slechts eenmaal per schooljaar;  
• kan niet in de eerste twee weken van het nieuwe 

schooljaar;  
• geldt voor maximaal 10 schooldagen;  
• de directie beslist, maar kan een onderzoek 

instellen of een werkverklaring toetsen.  
 
Als u buiten de schoolvakantie bent ingeroosterd, 
betekent dat niet automatisch dat het 
vakantieverlof wordt toegekend. Uw werkgever 
dient namelijk in zijn roosterplanning rekening te 
houden met werknemers met schoolgaande 
kinderen.  
Naast vakantieverlof geeft de wet ook de 
mogelijkheid om verlof te verlenen voor bijzondere 
omstandigheden, zoals b.v. huwelijk en overlijden 
van bloed- en/of aanverwanten tot een bepaalde 
graad en bij medische of sociale redenen. Als u niet 
zeker weet of u verlof kunt krijgen, doet u er 
verstandig aan om even van tevoren met de 
directeur contact op te nemen.  
Wanneer u verzoekt om meer dan 10 schooldagen 
verlof, zal de directie uw aanvraag ter afdoening 
doorzenden aan de leerplichtambtenaar.  
De procedure voor het aanvragen van verlof is - 
samengevat - als volgt:  
• tijdig een aanvraagformulier indienen bij de 

directie van de school. Bij de aanvraag graag de 
oproepkaart of uitnodiging toevoegen of laten 
zien aan de administratie / directie. Voor 
vakantieverlof minimaal twee maanden van 
tevoren. Desgevraagd moet een 
werkgeversverklaring worden overgelegd, die 
getoetst kan worden;  

• de leerplichtambtenaar kan om advies worden 
gevraagd;  

• als het verlof wordt ingewilligd krijgt u zo spoedig 
mogelijk bericht. In sommige gevallen kan dit 
nog dezelfde dag zijn, in andere gevallen is 
wellicht meer tijd nodig om tot een beslissing 
te komen;  

• als het verlof niet of niet geheel kan worden 
ingewilligd, dan zullen wij dat zo spoedig 
mogelijk doch uiterlijk 8 weken na indiening 
van het verzoek gemotiveerd mededelen.  

 
Er zijn twee vormen van verzuim:  
• Luxe verzuim: dit verzuim heeft o.a. betrekking 
   op verlof in verband met b.v. eerder afreizen naar  
   een vakantieadres of later terugkeren van een  

        vakantie of lang weekend. Wij zullen dit 
verzuim melden bij de leerplichtambtenaar, 
die na verificatie proces-verbaal zal opmaken;  

• Signaalverzuim: dit verzuim, dat zich vaak uit in 
spijbelgedrag, is vaak een uiting van 
achterliggende problematiek, b.v. problemen 
op school of thuis of problemen van 
lichamelijke, psychische of culturele aard. De 
benadering hiervan is wezenlijk anders dan bij 
luxe verzuim, maar ook hier kan de 
leerplichtambtenaar in het uiterste geval een 
proces-verbaal opmaken.  

 
Meer informatie over de Leerplichtwet is te 

verkrijgen bij de leerplichtambtenaren van de 

gemeente:  

Gemeente Waalwijk: 
Mevrouw Werten of mevrouw van Breemen. 
T: 0416-683456 
E: leerplicht@waalwijk.nl 
 
Gemeente Heusden: 
Mevrouw Geers of meneer Vorstenbosch 
T: 073- 513 17 89 
E: igeers@heusden.nl & 
rvorstenbosch@heusden.nl  
 
Gemeente Loon op Zand: 
Mevrouw Ziani. 
T 06- 25 76 88 06 
E mina.ziani@tilburg.nl 
 
Voor het aanvragen van verlof (vrije dagen of 
momenten buiten de schoolvakanties om), kunnen 
ouders op tijd contact opnemen met de school. 
Gelieve een aantal dagen voor het gevraagd verlof 
zodat er voldoende tijd is om dit te bekijken door 
directie. Via de website is het verlofformulier te 
downloaden, maar onze administratief 
medewerker kan er ook een aan u meegeven. Naast 
het invullen van het verlof formulier moet ook een 
bijlage toegevoegd worden (bijv. trouwkaart, 
rouwkaart, oproepkaart tandarts etc). Nadat het 
verlof is aangevraagd én goedgekeurd is (door de 
directie) is uw zoon / dochter pas geoorloofd 
afwezig. 

SCHOOLAFSPRAKEN & 

PRAKTISCHE ZAKEN (op alfabet) 

Waar mensen bij elkaar zijn en samen werken, 
zullen we rekening houden met elkaars gewoontes, 
waarden en normen. Vandaar dat er, net zoals bij de 
ouders en kinderen thuis, ook op school allerlei 
afspraken en regels zijn gemaakt om zo goed 
mogelijk te kunnen werken 

mailto:leerplicht@waalwijk.nl
mailto:igeers@heusden.nl
mailto:rvorstenbosch@heusden.nl
mailto:mina.ziani@tilburg.nl
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Algemene ouderavond 
Aan het begin van het schooljaar organiseren we 
onze algemene ouderinformatieavond. Alle 
ouder(s) / verzorger(s) worden van harte 
uitgenodigd. Tijdens deze avond maken de ouders 
nader kennis met de school, de leerkrachten en 
andere ouders. In de klas van hun kind ontvangen zij 
relevante informatie van de groepsleerkracht. 
Tijdens deze avond stellen de OV en MR leden zich 
voor aan alle aanwezigen. Ook zal de OV haar 
(financieel) jaarverslag presenteren. 

 

AVG 

Wet Bescherming Persoonsgegevens/Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) De Wet 

Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) is miv 25 

mei 2018 verandert in AVG. De regels zijn strenger 

geworden om de privacy van de leerlingen nog 

beter te waarborgen. Op Het Zilverlicht gaan wij 

zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens / 

privacy van zowel onze medewerkers als van de 

ouders en de leerlingen. Dit is vastgelegd in het 

AVG handboek van Leerrijk!. Hierin staat hoe wij 

op school omgaan met leerling-gegevens en wat de 

rechten zijn van ouders en leerlingen. Er is voor 

medewerkers een gedragscode ontwikkeld voor de 

omgang met de leerling-gegevens en ook technisch 

en formeel zijn maatregelen genomen ten aanzien 

van digitale beveiliging, accountbeleid, 

bewerkersovereenkomsten en extra aandacht voor 

geheimhouding en discretie.  

Bereikbaarheid school 
Hoofdingang Rembrandtpark Onze school is 
gelegen aan een pleintje met zeer beperkte 
parkeermogelijkheid. Ook vraagt dit voorzichtigheid 
en begrip in verkeerssituaties. De afgelopen jaren is 
echter een zeer onveilige situatie ontstaan waarbij 
voetgangers en fietsers tussen de auto’s door 
moesten bij het starten en uitgaan van de school. 
We hebben daarom naast de hoofdingang ook een 
ingang die middels de loopbrug aan de Rubenslaan 
bereikt kan worden.  
 
Honden mogen niet mee de speelplaats op en 
moeten dus buiten het hek wachten (tenzij dit 
vooraf afgesproken is met de directie). Daarnaast 
hebben we de regel dat er op de speelplaats niet 
gerookt wordt, alle schoolpleinen dienen per 1-8-
’20 volledig rookvrij te zijn. 
Bezoekt u, onder schooltijd, de school voor een 
afspraak of komt u uw kind ophalen, dan verzoeken 
wij u vriendelijk uw auto op de parkeerplaatsen te 
parkeren. Niet in een parkeervak, op de stoeprand 

of gewoon op de straat is in feite parkeeroverlast 
voor de buurt én is ook zeer onveilig voor 
voetgangers en fietser die de school proberen te 
bereiken. Daarmee kunnen we de risico’s op 
verkeersongevallen beperken. 

 
Fiets Leerlingen die met de fiets of lopend naar 
school komen, komen via de hoofdingang aan het 
Rembrandtpark. 
Zodra leerlingen de speelplaats opkomen, stappen 
ze van hun fiets. Bij het weggaan lopen leerlingen 
met de fiets aan de hand tot aan de poort van de 
school. 
Kinderen die op de fiets komen, moeten zorgen dat 
ze een goed slot op de fiets hebben. Bij de school is 
een fietsenstalling aanwezig, maar stalling is op 
eigen risico. De fietssleutels worden bij de 
groepsleerkracht ingeleverd. 
 
Auto’s / Loopbrug Rubenslaan Halen en brengen 
van de kinderen gebeurt aan de kant van de 
loopbrug. De auto kan aan deze kant gemakkelijk 
geparkeerd worden.  
Openingstijden brug Ma, di, do, vrij : 08.30u - 
08.50u en 14.45u - 15.00u 
Woe : 08.30u - 08.50u en 12.15u - 12.30u 
 
U ziet hierboven dat de poort bij de loopbrug 
telkens maar kort geopend is. Dit doen we om 
afleiding van de kinderen in de klas zoveel mogelijk 
te beperken en om, onder schooltijd, niet via alle 
kanten het schoolplein op te kunnen komen. Mocht 
er een activiteit zijn waarbij de ouder(s) / 
verzorger(s) ook welkom zijn, dan zullen we u laten 
weten dat de brug bij wijze van uitzondering open is 
op dat moment. 
 
Openbaar vervoer 
Onze locatie in Waalwijk is met het openbaar 
vervoer te bereiken via lijn 136 en 674, halte 
Groenewoudlaan. Ook bereik je de school met lijn 
300 en 301, halte Blyde Incomstenlaan en de 136 en 
602, halte Leeuwenbekstraat.  

 

 
 



 
26 

Bijzonderheden, incidenten of 

belangrijke zaken 
Voorheen werkten we met een heen en weer 
schriftje. In de Corona periode zijn we daarmee 
gestopt.We zijn ons op dit moment aan het 
oriënteren van een andere manier van 
communiceren met de ouders. Mogelijk zal dit in de 
vorm van een app zijn. Hierover wordt u later 
geïnformeerd.  
 
Wij vragen de ouder(s)/ verzorger(s) om belangrijke 
zaken of gebeurtenissen rondom het kind altijd te 
melden aan de groepsleerkracht. Dit kan telefonisch 
of via de mail. Hierbij kan worden gedacht aan het 
overlijden van een dierbare, een scheiding tussen 
de ouders, een slechte start van de ochtend etc.. 
School kan de leerling dan opvangen of tijdens de 
dag bewust in de gaten houden. 
Bijzonderheden of veranderingen met betrekking 
tot medicijngebruik, belangrijke informatie i.v.m. 
het wel of niet meedoen tijdens een gymles of 
gewoon een nieuw telefoonnummer, wij horen het 
graag allemaal van u. 
Andersom vinden wij het ook belangrijk om de 
ouder(s)/ verzorger(s) goed op de hoogte te houden 
van wat er speelt op school. We maken gebruik van 
de mail om alle informatie te versturen. Zorg 
daarom ook dat we altijd het meest recente adres 
hebben, zodat u op de hoogte blijft van de laatste 
ontwikkelingen. 
 

Cameratoezicht 

Het bestuur behoudt zich de mogelijkheid voor om 

tijdelijk heimelijk cameratoezicht in te zetten, 

ingeval er ondanks allerlei inspanningen het niet 

gelukt is om een eind te maken aan diefstal of 

fraude. Hierbij wordt de inbreuk op de privacy van 

de leerlingen, leerkrachten en bezoekers zo klein 

mogelijk gehouden. Vooraf wordt het gebruik van 

heimelijk cameratoezicht gemeld bij het College 

Bescherming Persoonsgegevens (CBP). De 

voorzitter van de medezeggenschapsraad van de 

betrokken school wordt achteraf vertrouwelijk 

geïnformeerd dat de verborgen camera is ingezet.  

Eten en drinken (tijdens de pauzes) 
De kinderen hebben twee pauzes op een schooldag: 
één fruit- en drinkpauze halverwege de ochtend en 
één lunchpauze. We hebben een koelkast (per 
bouw) waar eventueel gebruik van gemaakt kan 
worden. 
Wij verzoeken ouders om hun kind voor de 
fruitpauze drinken (zoals bijvoorbeeld water, 
(chocolade) melk, fruitsap, limonade of 
yoghurtdrank) en fruit of een gezonde koek mee te 

geven. Frisdrank of priklimonade wordt buiten 
festiviteiten niet gedronken. Gebruik bij voorkeur 
een broodtrommel en afsluitbare beker. Door zo 
min mogelijk verpakkingsmateriaal mee te geven, 
zorgen ouders en kinderen goed voor het milieu! Is 
er een allergie voor bepaalde voedingsstoffen bij uw 
kind geconstateerd, geef dit dan door aan de 
leerkracht. 
Per twee klassen hebben wij een koelkast. Mocht 
het nodig zijn om etenswaren of drinken gekoeld te 
houden, dan kan er gebruik gemaakt worden van de 
koelkasten in de gang.  

 
Schoolfruit Hopelijk kunnen we dit schooljaar ook 
weer meedoen met het project EU schoolfruit. We 
ontvingen de laatste jaren 20 weken lang groente 
en fruit voor alle leerlingen van de school. E.e.a. is 
wel afhankelijk van de geldende corona 
maatregelen. We hopen dat het de leerlingen en 
hun ouders stimuleert om meer / andere groente- 
en fruitsoorten te eten.  
 

Gymtijden 

Lichamelijke opvoeding wordt voor alle groepen 
door een vakleerkracht en door de eigen leerkracht 
gegeven. Voor de gymles hebben de kinderen 
sportkleding en een handdoek nodig. Sportkleding 
wil zeggen: een korte broek, een t-shirt, een 
turnpakje mag ook en gymschoenen (geen zwarte 
zool). Wij vragen ouders deze spullen mee te geven 
op de twee gymdagen. Na het sporten douchen de 
meisjes en jongens gescheiden. Vanuit onze visie 
op gezond gedrag vinden we het belangrijk dat alle 
kinderen na het gymmen douchen. Dit is verplicht.  
 

Informatieverstrekking en gescheiden 

ouders  
Wij vinden dat het belang van het kind het beste is 
gediend, wanneer de school buiten de strijd van de 
ouders blijft en uitvoering geeft aan de wet- en 
regelgeving t.a.v. informatieverstrekking aan 
gescheiden ouders. Men mag van de school 
verwachten dat zij zich neutraal opstelt en beide 
ouders in principe in gelijke mate van informatie 
voorziet. 
Er zijn kinderen bij ons op school, waarvan de 
ouders niet bij elkaar leven. Wij vinden het 
belangrijk om beide ouders goed te informeren over 
de ontwikkeling van hun kind of kinderen. 
Voorwaarde is natuurlijk wel dat beide ouders zelf 
hun verschillende adressen kenbaar maken aan de 
directie. 
Ouders blijken het meest behoefte te hebben aan 
informatie over de leerprestaties van het kind en de 
sociale en emotionele ontwikkeling. 
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Schoolrapporten, uitslagen toetsen, uitslag 
schoolonderzoeken, onderwijskundige rapporten, 
schoolfoto’s, oudergesprekken, schoolkrant en 
gelegenheid om schoolactiviteiten bij te wonen 
kunnen worden verstrekt. 
Hierbij wordt aangetekend, dat voor een 
ouderavond, beide ouders worden uitgenodigd 
voor een gezamenlijk gesprek. Alleen in bijzondere 
gevallen kan hiervan worden afgeweken. Het 
originele rapport wordt altijd aan het kind verstrekt 
en het kind krijgt twee kopieën mee als ouders niet 
meer op één adres wonen. 
 
Uitzonderingen op de plicht tot informatie-
verstrekking: 

• indien een rechterlijke beschikking kan 
worden getoond waarin het recht op 
informatie is beperkt; 

• in gevallen dat de informatie in verband 
met het beroepsgeheim ook niet aan de 
andere ouder wordt verstrekt; 

• als de informatieverstrekking niet in het 
belang van het kind is (in dit geval zal de 
school zwaarwegende argumenten 
moeten hanteren om informatie te 
weigeren). 

 
Gescheiden ouders/verzorgers kunnen via onze 
website & Facebookpagina overigens altijd op de 
hoogte blijven van activiteiten en belangrijke 
informatie. Wanneer we in het bezit zijn van uw 
mailadres, ontvangt u vanuit het 
leerlingvolgsysteem ParnasSys de Nieuwsflits en 
informatiebrieven die te maken hebben met de klas 
van uw kind. In de toekomst gaan we u ook 
informeren middels een app. Hierover wordt u later 
geïnformeerd.  

 

Inspectie van het onderwijs  
SBO Het Zilverlicht beschrijft in het schoolplan, 
schooljaarplan, het schoolondersteuningsplan en 
bijvoorbeeld de schoolgids hoe zij de kwaliteit van 
onderwijs bewaakt en probeert te verbeteren. De 
Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie) 
controleert en houdt toezicht op de kwaliteit. De 
Inspectie van het Onderwijs maakt van elke school 
een risicoanalyse. Zijn er geen problemen, dan krijgt 
de school basistoezicht. Zijn er wel risico’s, dan doet 
de inspectie een kwaliteitsonderzoek. Zijn er 
tekortkomingen, dan wordt de school als zwak of 
zeer zwak aangemerkt en krijgt de school aangepast 
toezicht. De inspectie maakt afspraken met het 
schoolbestuur om de tekortkomingen te herstellen. 
Op de site 
http://toezichtkaart.owinsp.nl/schoolwijzer/zoeksc
holen kunt u ons inspectierapport teruglezen en 

zien dat wij in het basisarrangement zijn 
ondergebracht.  
Er stond in maart 2020 een nieuw inspectiebezoek 
gepland, dit is door Corona verschoven naar de 
herfst 2020. 

 

Jaarkalender SBO Het Zilverlicht 2020-
2021 

In deze kalender komt u de praktische informatie 
over SBO Het Zilverlicht tegen zoals de vrije dagen, 
bijzondere activiteiten en schooltijden. Deze 
kalender is terug te vinden op onze website en 
wordt per mail ter beschikking gesteld aan alle 
ouders. 
 

Kampgeld 
Het is de bedoeling dat alle leerlingen mee op kamp 
gaan, wanneer dit weer mogelijk is. Betaling in 
termijnen is daarom een mogelijkheid. U kunt dit 
aangeven wanneer u de brief m.b.t. het kampgeld 
ontvangt. Wanneer er bijzonderheden rondom de 
betaling van toepassing zijn, kunt u contact 
opnemen met de directie. Samen kunt u dan een 
passende afspraak maken. 
*Kampgeld voor de schoolverlaters: ± € 52.50 p.p. 
*Kampgeld voor de middenbouw en bovenbouw: ± 
€ 60,00 p.p. 
 

Klachtenregeling  
Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout 

lopen. Ook op onze school. Vaak worden zulke 

problemen in onderling overleg bijgelegd. Soms is 

een meningsverschil van dien aard, dat iemand een 

klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er. 

Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld. 

Wij beschouwen klachten als een signaalfunctie: de 

school en het bestuur ontvangen signalen die hen 

kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het 

onderwijs en de goede gang van zaken op school. 

Klachtenprocedure 

1. Klachten m.b.t. het klassengebeuren dient u in 

eerste instantie met de betrokken leerkracht te 

bespreken. 

2. Ook kunt u op school spreken met de Interne 

Vertrouwens Persoon, waarvan de naam ieder jaar 

bekend gemaakt wordt in de schoolgids of 

jaarkalender. 

3. Indien geen oplossing wordt gevonden, kunt u 

zich richten tot de directeur van de school. 

http://toezichtkaart.owinsp.nl/schoolwijzer/zoekscholen
http://toezichtkaart.owinsp.nl/schoolwijzer/zoekscholen
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4. Mocht dit ook geen bevredigende oplossing 

bieden, dan kunt u zich wenden tot het bestuur 

(0416-320768) waarbij het beginsel ‘hoor-

wederhoor’ wordt toegepast. 

5. Ook is er een externe 

vertrouwenscontactpersoon op bestuursniveau: 

mevr. Irma van Hezewijk, bereikbaar via 

irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl en 06-

54647212. Voor meer informatie kunt u ook 

terecht op www.vertrouwenswerk.nl. 

Zowel de interne als de externe 

vertrouwenscontactpersoon hebben een 

geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat er alleen 

met uw toestemming aan anderen informatie 

gegeven mag worden. 

Wat doet de externe vertrouwenspersoon nog 

meer dan de interne vertrouwenspersoon? Zo 

nodig bemiddelen; nadere informatie geven over 

de klachtenprocedure; adviseren en ondersteunen 

bij het indienen van een klacht bij de Landelijke 

Klachtencommissie en politie; bijstand geven 

tijdens de procedure en zo nodig verwijzen naar 

professionele hulpverlening. 

6. Wanneer u van mening bent dat uw klacht niet 

opgelost is, kunt u een formele klacht indienen bij 

de onafhankelijke Landelijke Klachten Commissie 

(LKC). 

De adressering is als volgt: Onderwijsgeschillen, 

postbus 85191, 3508 AD Utrecht, telefoon: 030-

2809590, emailadres: info@onderwijsgeschillen.nl. 

Op de website www.onderwijsgeschillen.nl is meer 

informatie te vinden over een klachtbehandeling. 

Zowel ouders als personeelsleden kunnen een 

formele klacht voorleggen aan de LKC. 

Een secretaris van de stichting Onderwijsgeschillen 

neemt contact met u en het bestuur op en verkent 

of bemiddeling onder leiding van een externe 

deskundige tot de mogelijkheden behoort. Zo niet, 

dan onderzoekt de LKC of de klacht gegrond is. De 

LKC brengt advies uit aan het bestuur en kan aan 

haar advies aanbevelingen verbinden. Het bestuur 

neemt over de afhandeling van de klacht en het 

opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke 

beslissing. 

Vertrouwensinspecteur 

Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein 

team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, 

leerlingen, docenten, directeurs en besturen 

kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen 

wanneer zich in of rond de school problemen 

voordoen op het gebied van: 

- seksuele intimidatie en seksueel misbruik; 

- lichamelijk geweld; 

- grove pesterijen; 

- extremisme en radicalisering. 

Ernstige klachten die vallen binnen deze 

categorieën kunnen voorgelegd worden aan de 

vertrouwensinspecteur. Deze zal adviseren en 

informeren. 

Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook 

begeleiden in het traject naar het indienen van een 

formele klacht of het doen van aangifte. 

De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren 

bereikbaar op 0900-1113111 (lokaal tarief). 

http://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/V

ertrouwensinspecteurs 

Koffiemomenten voor de ouder(s)/ 
verzorger(s) 

Na iedere vakantie starten we met koffie en thee op 
het schoolplein. Dit is van 8.30 uur tot 8.45 uur. Alle 
leerkrachten staan op het plein om ouder(s)/ 
verzorger(s) te begroeten. 
De OV organiseert een aantal momenten in het jaar 
een koffie-uurtje. Tijdens dit moment kunt u samen 
met andere ouders en de ouders van de OV in 
gesprek. Er wordt gezellig gekletst en er worden 
schoolzaken besproken. 
Tijdens het ouderpanel wordt aan ouders gevraagd 
om met ons in gesprek te gaan over schoolse zaken. 
Sommige onderwerpen zijn ter evaluatie andere 
onderwerpen zijn bijvoorbeeld om samen te 
brainstormen en daarnaast dragen ouders 
onderwerpen aan die ze graag besproken willen 
hebben. 
 

Kostbaarheden inleveren 
De leerlingen leveren bij binnenkomst sleutels, 
mobiele telefoons, mp3 spelers e.d. in bij de eigen 
leerkracht. Deze worden in een afgesloten kast 
opgeborgen. Tijdens schooluren maken kinderen 
dus géén gebruik van hun mobiele telefoon. Dit is 
ook niet de bedoeling vóór en na schooltijd op de 
speelplaats. 
Als kinderen speelgoed mee naar school nemen kan 
het stuk gaan. Het is raadzaam om met de 
leerkracht te bespreken of speelgoed wel of niet 

mailto:irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl
mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/Vertrouwensinspecteurs
http://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/Vertrouwensinspecteurs
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mee naar school kan. In principe nemen we geen 
spullen van thuis mee tenzij daar specifieke 
afspraken over zijn gemaakt. Dit zijn vaak 
individuele afspraken n.a.v. bijvoorbeeld een 
verjaardag en of een begeleidingsplan buiten 
spelen. 
 

Leerlingenvervoer 

Om voor aangepast leerlingen vervoer in 
aanmerking te kunnen komen, gelden regels. Dit is 
een zaak tussen ouders en gemeente. Belangrijk is 
dat u de door de daarvoor bestemde formulieren 
zelf tijdig aanvraagt en zelf invult. Wanneer school 
ook een formulier in moet vullen of moet 
ondertekenen dan moet u rekening houden met het 
feit dat niet altijd meteen kan gebeuren. U kunt dan 
een dag later de betreffende papieren weer 
ophalen. 
Wanneer uw kind met de taxi of bus wordt 
opgehaald, dan vragen wij u om bij elke wijziging 
van vervoersbedrijf, dag van ophalen of brengen, 
bijzonderheden, dit ook met ons te delen. U dient 
zelf de taxi of bus af te bellen wanneer u zoon of 
dochter ziek of bijvoorbeeld vrij is. 

 

Luizenpluis 
Na elke vakantie worden de leerlingen op school 
door OV nagekeken op hoofdluis. Ondanks een 
goede hygiëne kan een kind te maken krijgen met 
hoofdluis. Is dat het geval in een klas, dan geven wij 
aan alle leerlingen van die klas een briefje mee. De 
ouder(s)/ verzorger(s) wordt dan vriendelijk 
verzocht het haar van hun kind te controleren en zo 
nodig te behandelen. 
 

Medezeggenschap 

De MR maakt deel uit van de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR), een overkoepelend 
orgaan van MR-leden van alle scholen binnen ons 
bestuur Leerrijk!. 
In de MR kunnen de ouders samen met het 
onderwijsteam meepraten en meedenken over de 
meer beleidsmatige zaken die binnen de school en 
tussen het schoolbestuur en de school aan de orde 
zijn. De verantwoordelijkheid voor het beleid op 
school ligt bij het bestuur en de directie. In de MR 
zitten drie vertegenwoordigers personeelsgeleding 
en drie vertegenwoordigers oudergeleding. 
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. U vindt 
de data van vergaderingen in de schoolkalender. 
Wilt u de MR een mail sturen: 
mrhetzilverlicht@leerrijk.nl 
 
 
 

Oudergeleding  Personeelsgeleding  

Bianca van Aart de 
Rooij 

Claudia van Hilst 
(notulant) 
 

Bjorn Hoefmans  
 

Geert Legdeur (lid) 
 

Silvia Klerks 
 

Sanne van der Wilk 
(voorzitter) 

 Annerieke Verkerk 
(adviserend lid) 

 

Handelen bij ziekte op school, 
medicijngebruik en medische 
handelingen 

Leerkrachten worden op onze school soms 

geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn 

die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen 

is, zoals: hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten 

gevolge van een insectenbeet. 

Ook krijgen leerkrachten soms het verzoek om 

kinderen de door een arts voorgeschreven 

medicijnen toe te dienen of een medische 

handeling uit te voeren. Indien een leerling onder 

schooltijd medicijnen moet gebruiken, willen wij de 

ouder(s)/ verzorger(s) daarbij graag helpen waar 

nodig. Sinds een aantal jaar valt het primair 

onderwijs onder de Wet op de Individuele 

Gezondheidszorg (Wet BIG). Het is dan ook 

noodzakelijk dat ouders/ verzorgers het 

zogenaamde BIG formulier ondertekenen. 

Met het oog op de gezondheid van de kinderen, 
maar ook in verband met de aansprakelijkheid, is 
het van groot belang dat in dergelijke situaties 
zorgvuldig wordt gehandeld. Vandaar dat er op alle 
scholen van Leerrijk! een protocol wordt 
gehanteerd hoe er met zieke kinderen wordt 
omgegaan en onder welke voorwaarden eventuele 
medicatie wordt toegediend of een medische 
handeling wordt uitgevoerd. Wij vragen ouders, elk 
schooljaar, daar het BIG formulier voor te tekenen. 
Mocht er binnen het schooljaar iets veranderen, 
dan moet u dit op het BIG formulier aangeven en 
opnieuw tekenen. De groepsleerkracht zal met u 
bespreken hoe de medicatie gegeven gaat worden 
en hoe deze aangeleverd moet worden. 
Er worden hierbij drie situaties onderscheiden: 

1. Het kind wordt ziek op school. 
Uitgangspunt is dat een kind dat ziek wordt 
naar huis gaat en dat zonder overleg met 
de ouder(s)/verzorger(s) of een arts geen 
medicijnen worden verstrekt. In geval van 
ziekte zal er altijd contact opgenomen 

mailto:mrhetzilverlicht@leerrijk.nl
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worden met u als ouder(s)/verzorger(s) om 
te overleggen wat er moet gebeuren: Is er 
iemand thuis om het kind op te vangen en 
kan het kind gehaald worden? 

2. Uw kind gaat nooit onder schooltijd, 

zonder begeleiding door een volwassene 

of zonder uw toestemming, naar huis! 

3. Kinderen krijgen soms medicijnen 

voorgeschreven die zij tijdens de 

schooluren moeten gebruiken. Te denken 

valt aan pufjes tegen astma, medicatie 

voor ADHD/ADD en antibiotica. In dit geval 

is het van belang dat uw toestemming voor 

het verstrekken van medicijnen schriftelijk 

wordt vastgelegd, maar ook om welke 

medicijnen het gaat, hoe vaak, welke 

hoeveelheid en op welke wijze. Onjuist 

gebruik kan immers leiden tot schade aan 

de gezondheid. 

4. Het is van groot belang dat een langdurig 

ziek kind of een kind met een bepaalde 

handicap zoveel mogelijk naar school gaat. 

Het kind heeft contact met 

leeftijdgenootjes, neemt deel aan het 

normale leven van een schoolkind en 

wordt daardoor niet de hele dag herinnerd 

aan zijn handicap of ziek zijn. Maar omdat 

deze kinderen vaak heel specifieke 

verzorging nodig hebben en dit bijzondere 

verantwoordelijkheden met zich 

meebrengt (bijv. het toedienen van 

insuline of het checken van de 

suikerspiegel), vergt de toelating een 

zorgvuldige afweging. Het is niet altijd 

mogelijk op school de noodzakelijke 

medische handelingen uit te voeren, 

omdat er bijvoorbeeld niet altijd een zich 

bekwaam voelende en/of bevoegd 

verklaarde leerkracht aanwezig is. De 

school heeft daarbij wel een zorgplicht en 

zal dan samen met de 

ouder(s)/verzorger(s) naar een alternatief 

zoeken. 

Huisbezoeken 

In alle groepen wordt 1 keer per jaar door de 
groepsleerkrachten (soms vergezeld door stagiaires 
of onderwijs ondersteunend personeel), tussen de 
herfst- en kerstvakantie, bij alle kinderen een 
huisbezoek gepland m.u.v. de schoolverlaters i.v.m. 
de oriëntatiegesprekken. Ook onze maatschappelijk 

werker komt ook bij alle nieuwe leerlingen op 
huisbezoek. Dit dient een aantal doelen. We vinden 
het belangrijk om kinderen in hun thuissituatie te 
zien. Het is daarbij belangrijk dat ook beide 
ouders/verzorgers aanwezig kunnen zijn bij dit 
bezoek. 
 

Hulpouders  
We doen regelmatig een oproep wanneer onze 
schooltuin gedaan moet worden, we 
schoonmaakhulp nodig hebben of bijvoorbeeld de 
ouder(s)/ verzorger(s) willen inzetten om een 
uitstapje te begeleiden. 
Daarnaast zijn er nog verschillende activiteiten die 
in deze schoolgids geen aandacht krijgen. Mocht u 
informatie missen of ons ergens mee willen helpen, 
graag!  
 

Nieuwsflits 

In de Nieuwsflits komt u informatie tegen over 
schoolactiviteiten, leerlingen, leerkrachten, acties, 
projecten en verdere wetenswaardigheden. Deze 
verschijnt een aantal keer per jaar via de mail. 

 

Oudervereniging & ouderbijdrage 
Aan SBO Het Zilverlicht is een OV 
(ovhetzilverlicht@leerrijk.nl ) verbonden, die 
samenwerkt met de school in het belang van de 
kinderen en van alle ouders van wie de kinderen 
onderwijs ontvangen op SBO Het Zilverlicht. De OV 
vergadert ca. 6 keer per jaar in aanwezigheid van 
een teamlid. De vergaderingen zijn op school, ze zijn 
openbaar en de data staan in de jaarkalender. 
Om allerlei (extra) activiteiten op school te kunnen 
organiseren, vraagt de OV aan de ouder(s) / 
verzorger(s) een vrijwillige bijdrage. Het gaat 
bijvoorbeeld om Sinterklaas, de Kerstviering, 
Carnaval, de schoolsportdag, maar bijvoorbeeld ook 
voor het uitdelen van een versnapering of drankje 
tijdens een spontane schoolactiviteit of het 
aanschaffen van een klassenspeelgoed of 
school/spelmateriaal. Wij verzoeken ouders 
vriendelijk deze bijdrage van € 20,00 per kind te 
betalen. Indien een kind later in het jaar op school 
komt, wordt een deel van het bedrag gerekend. Als 
u niet akkoord gaat met de betaling van de bijdrage 
dan vragen we u dit bij de penningmeester van onze 
OV te melden. Principiële bezwaren kunnen we 
natuurlijk onderling bespreken en er samen een 
oplossing voor proberen te vinden. 
 
 
 
 
 

mailto:ovhetzilverlicht@leerrijk.nl
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Oudergeleding  

Patricia Koops 
(voorzitter) 

Nicole Bette  

(vice voorzitter) 

Eileen van der Weide 

(secretaris) 

Suzanne Musters- 
Dekkers 

Yvette Konings  Samantha 
Timmermans 

Patricia Koops Chabot  Angela Pomper 

  
Personeelsgeleding  

Isa Braat  Dewi Kamphuis  

Esther van Heeswijk   

  

 

Overblijven 
Alle leerlingen blijven tussen de middag op school 
over. Dit gebeurt in de eigen groep onder toezicht 
van de eigen leerkracht. Na de lunch gaan de 
leerlingen buiten spelen. Er wordt door meerdere 
leerkrachten per plein gesurveilleerd waarbij actief 
spel wordt gestimuleerd. 
 

Pennenzak & zelfstandig werken blokje 

Wanneer leerlingen starten op SBO Het Zilverlicht 
krijgen zij een pennenzak met daarin de benodigde 
schoolmaterialen. Ook wordt er een blokje aan de 
leerling geven dat gebruikt wordt tijdens het 
zelfstandig werken Dit wordt allemaal eenmalig 
verstrekt. Als een leerling deze materialen bewust 
stuk of kwijt maakt, is vervanging voor rekening van 
ouder(s) /verzorger(s). Wanneer een materiaal op 
is, zorgt school voor nieuw materiaal. 
 

Rapportgesprekken  
2 keer per jaar hebben we de rapportdagen. U 
wordt dan uitgenodigd zodat we de vorderingen 
van de afgelopen periode (didactisch, maar zeker 
ook sociaal emotioneel) samen kunnen bekijken. 
Voor deze gesprekken worden 20 minuten 
gereserveerd. Omdat we het belangrijk vinden om 
in gezamenlijkheid met de ouder(s) / opvoeder(s) 
op te trekken als het gaat over de opvoeding van de 
kinderen wordt uw aanwezigheid dan ook 
verwacht. Dit is een afspraak die we bij aanmelding 
op SBO Het Zilverlicht met elkaar maken. 
 

Schoolfotograaf 
Ieder jaar worden er individuele en groepsfoto’s 
gemaakt. Dit gebeurt door een professionele 
fotograaf. De dag dat de fotograaf komt, staat 
vermeld in de kalender. Er bestaat een mogelijkheid 
om voor schooltijd samen met broertjes en zusjes 
op de foto te gaan. (Bij)bestelling van de foto’s zijn 
voor rekening van de ouders. 

 

Schoolkamp 

Het schoolkamp is een vaste activiteit op SBO Het 
Zilverlicht. Ook dit jaar zullen we weer op kamp 
gaan. De onderbouw c t/m bovenbouw b gaan rond 
de herfstvakantie op schoolkamp (zie de 
jaarkalender voor de data). 
De schoolverlaters gaan aan het eind van het 
schooljaar op kamp. Hierover worden de leerlingen 
en hun ouders nog uitgebreid geïnformeerd. 
De kleuters zijn afgelopen jaar ook meegegaan op 
kamp, uiteraard in afstemming met de ouders.. 
In het begin van het schooljaar ontvangt u meer 
informatie en ook tijdens de algemene ouderavond 
zullen we u meer uitleg geven. 
 

Sociale media 

Op de website van SBO Het Zilverlicht komt u ook 
de laatste informatie tegen. Op onze besloten 
Facebookpagina proberen we regelmatig foto’s te 
plaatsen. We zien ons Facebookaccount graag als 
fotopagina om op een gepaste manier activiteiten 
weer te geven. Het is geen forum om allerlei 
discussie op te voeren. Vanuit school zien we hierop 
toe en beheren we de inhoud en commentaren. 
Heeft u vragen over items die u op onze 
Facebookpagina tegenkomt, loop even binnen dan 
zullen we u ontvangen. 

 

 

 

Sponsorconvenant 
Landelijk is een convenant vastgesteld waarin de 
uitgangspunten voor sponsoring vastgesteld zijn. 
Leerrijk! voert geen eigen beleid ter zake maar 
conformeert zich aan het landelijk model. Dit model 
is te vinden op:  
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/conven
anten/2009/02/24/convenant-scholen-voor-
primair-en-voortgezet-onderwijs-en-sponsoring  
Indien sponsoring zich als mogelijkheid aandient, 
beoordeelt de directie of e.e.a. binnen de regels 
mogelijk is. Bij twijfel kan zij zich tot het bestuur 
richten.  
 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2009/02/24/convenant-scholen-voor-primair-en-voortgezet-onderwijs-en-sponsoring
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2009/02/24/convenant-scholen-voor-primair-en-voortgezet-onderwijs-en-sponsoring
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2009/02/24/convenant-scholen-voor-primair-en-voortgezet-onderwijs-en-sponsoring
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Thema-avonden 

Twee keer per jaar organiseren we thema-avonden. 
We besteden aandacht aan bijvoorbeeld de sociaal 
emotionele ontwikkeling of sociale media. 
 

Verzekeringen: 
Aansprakelijkheid van de school Door de school is 

een verzekering afgesloten voor schade die wordt 

veroorzaakt door het schoolbestuur, het personeel, 

de overblijf- en hulpouders. Deze verzekering keert 

alleen schadegeld uit, wanneer er sprake is van 

wettelijke aansprakelijkheid van de genoemde 

personen. Vaak wordt aangenomen dat de school 

aansprakelijk is voor alle schade die onder schooltijd 

wordt aangebracht, ook wanneer deze schade 

wordt veroorzaakt door een leerling.  

Dit is echter niet juist. Vanaf 1 januari 1992 geldt dat 

de ouders van leerlingen tot 14 jaar aansprakelijk 

zijn voor de schade die door deze leerlingen wordt 

veroorzaakt; dit geldt ook voor schade die tijdens de 

schooltijd is ontstaan. Gedacht kan daarbij worden 

aan schade aan andere leerlingen en 

schooleigendommen. De aansprakelijkheid van de 

ouders gaat zelfs zover, dat zij aansprakelijk zijn 

voor de schade die zij niet hebben kunnen 

voorkomen. De leerlingen tot 14 jaar zijn zelf niet 

aansprakelijk. 

De aansprakelijkheid van de school beperkt zich in 

het algemeen tot gevallen waarin een leerkracht 

zelf schade heeft veroorzaakt of wanneer schade 

ontstaat als gevolg van slecht onderhoud van het 

schoolgebouw en het meubilair. Hierbij is dan 

sprake van verwijtbaar handelen. 

Aansprakelijkheid diversen: 

Vervoer van kinderen De verantwoordelijkheid van 

de school eindigt bij het schoolhek en einde 

schooltijd. Wie dan de verantwoordelijkheid 

overneemt is primair een zaak van u als 

ouders/verzorgers. In geval van buitenschoolse 

opvang heeft u als ouder/verzorger een 

overeenkomst met de kinderopvang gesloten. De 

school heeft geen taak, bevoegdheid of plicht toe te 

zien op de juiste naleving van die overeenkomst.  

Verkeersbrigadiers Ouders/vrijwilligers die voor 

school als verkeersbrigadiers optreden, vallen in 

principe onder de aansprakelijkheidsverzekering 

van de school. Indien er echter een motorrijtuig bij 

betrokken is, is de dekking van de verzekering 

uitgesloten. De eigenaar van een motorrijtuig die 

schade veroorzaakt kan zelf aansprakelijk gesteld 

worden.  

Excursies De school heeft een verzekering 

afgesloten voor alle personeelsleden en vrijwilligers 

die in opdracht van de school, kinderen met een 

eigen auto vervoeren. 

Schoolongevallenverzekering Alle kinderen van 

onze school, het personeel, de overblijfouders en de 

hulpouders zijn door het bestuur tegen ongevallen 

verzekerd. Beschadigingen aan kleding, brillen, 

fietsen e.d., vallen niet onder de 

ongevallenverzekering. De verzekering geldt ook 

tijdens excursies, schoolkamp, sport- en speldagen 

e.d. 

 

CONTACT SCHOOL 
 
Adres: 
SBO Het Zilverlicht 
Rembrandtpark 67 
5143 GH Waalwijk 
 
Postadres: 
Postbus 445 
5140 AK Waalwijk 
 
0416-334411 
 infohetzilverlicht@leerrijk.nl  
 www.sbozilverlicht.nl 
 www.facebook.com/sbohetzilverlicht 
BRIN-nummer: 00KZ 
 
Calamiteiten buiten schooltijd 
In het geval van een calamiteit buiten de 
schooltijden om, waarbij het noodzakelijk is dat de 
betrokken leerkracht of de directie direct op de 
hoogte moet worden gesteld, kunt u via email een 
bericht achterlaten, voorzien van uw 
telefoonnummer. Wij nemen dan zo spoedig 
mogelijk contact met u op. U kunt hiervoor het 
emailadres: directiehetzilverlicht@leerrijk.nl 
gebruiken.  

 

 

 

 

 

mailto:infohetzilverlicht@leerrijk.nl
http://www.sbozilverlicht.nl/
mailto:directiehetzilverlicht@leerrijk.nl
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BIJLAGE 1 “OVER LEERRIJK!” 
 

Over Leerrijk!  

Sinds 1 januari 2005 maakt onze school deel uit van Leerrijk!, een stichting voor primair onderwijs in de 

gemeenten Waalwijk en Loon op Zand. 

Op dit moment wordt op veertien basisscholen en een school voor speciaal basisonderwijs onderwijs 

gerealiseerd. Hierbij wordt nauw samengewerkt met ouders/verzorgers. 

 

Leerrijk! 

De naam van de stichting: Leer Rijk ! is tevens haar motto. 

Zoals uit het logo blijkt moet de naam gelezen worden als een gebiedende wijs, een opdracht aan leerlingen en 

de binnen de stichting werkzame mensen: Leer rijk! 

Hiermee maken we duidelijk hoe we de ontwikkeling van zowel de kinderen die onze scholen bezoeken als de 

voor hen werkende mensen graag zien. Het figuurtje in het logo maakt daarbij overduidelijk een stap 

voorwaarts! 

Visie op actief burgerschap en sociale integratie  

Onze school wil graag dat de leerlingen betrokken burgers worden die een bijdrage kunnen en willen leveren 

aan een duurzame leefbare wereld. 

Onze kinderen van nu zijn de volwassenen van later en zij zullen dus degene zijn die de maatschappij draaiende 

moeten houden. Om dat te kunnen doen, zullen ze bepaalde kennis en vaardigheden moeten hebben en een 

actieve houding moeten ontwikkelen. Ze zullen zelf stevig in de wereld moeten staan om behulpzaam, eerlijk 

en respectvol naar anderen te kunnen zijn. Als kinderen over elkaar, elkaars cultuur en geloof leren zullen ze 

elkaar beter begrijpen en zullen ze beter in staat zijn verschillen en ‘anders’ zijn te accepteren. Door afspraken 

centraal te stellen in de klas, in de school en in het verkeer leren de kinderen dat er regels nodig zijn om een 

veilige maatschappij te realiseren. 

Nederland is een democratische rechtsstaat. Democratisch, omdat de burgers kiezen wie het land regeert. Een 

rechtsstaat, omdat iedereen zich aan wetten en regels moet houden, zowel de burgers als de overheid. Het 

betekent ook dat iedereen die het ergens niet mee eens is, aan een onafhankelijke persoon mag vragen hoe 

het zit. Die onafhankelijke persoon is de rechter. 

Het is belangrijk voor kinderen om te weten hoe zo’n democratische rechtsstaat ontstaan is, in elkaar zit en 

hoe zij daarin later een rol kunnen gaan spelen.  

Omdat we in dit land vrijheid van meningsuiting hebben is het belangrijk dat kinderen zich een eigen mening 

weten te vormen, maar ook dat zij meningen van anderen leren te respecteren en onverdraagzaamheid en 

discriminatie leren af te wijzen. 

Ten slotte is het belangrijk voor de kinderen te leren over de wereld, de natuur en het milieu en vooral hoe zij 

er met z’n allen voor kunnen zorgen dat de wereld voor hen en degene die na hen komen leefbaar blijft. 
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Op stichtingsniveau hanteren we de volgende kernwaarden met bijhorende begrippen en missie die aansluiten 

op het bovenstaande. Scholen krijgen de opdracht om deze kernwaarden en begrippen te vertalen naar 

concreet zichtbaar gedrag. 

Kernwaarden  

De onderstaande 5 kernwaarden geven aan waar de stichting voor staat; ze vormen als het ware de meetlat 

voor gedrag en handelen. 

Samenwerking 

“Wij leren van en met elkaar” 

Kwaliteit 

“Wij dagen kinderen en volwassenen uit om talenten en competenties veelzijdig te ontwikkelen” 

Autonomie 

“Wij stimuleren passende zelfstandigheid en het nemen en dragen van verantwoordelijkheid” 

Respect 

“Wij gaan respectvol om met de ander en de wereld” 

Creativiteit 

“Wij moedigen innovatieve denk- en handelwijzen aan” 

Deze kernwaarden hebben we vertaald in de volgende collectieve ambitie: 

Wij bieden een veilige, toekomstgerichte en uitdagende leeromgeving waar kinderen en volwassenen vanuit 

hun uniciteit talenten en competenties ontwikkelen. Wij zijn een permanent ontwikkelende en lerende 

organisatie waar van elkaar en ook van de wereld wordt geleerd. Op basis van onze identiteit leveren we een 

actieve bijdrage aan het realiseren van een leefbare en duurzame wereld. Respect voor elkaar en de omgeving 

is daarbij vanzelfsprekend. 

Hoe te bereiken? 

Elke school van de stichting maakt vanuit de missie/collectieve ambitie de vertaalslag naar de eigen school, 

waarbij behoud van de eigen identiteit centraal staat. Verscheidenheid in eenheid. Leerrijk! wil geen uniforme 

scholen. Wel moeten alle Leerrijk! scholen herkenbaar zijn aan het feit dat zij zich laten leiden door de 

collectieve ambitie van Leerrijk! Zij hebben weliswaar een eigen visie, maar deze zal ingebed moeten zijn in de 

collectieve ambitie van Leerrijk!  

De scholen hebben vrijheid van handelen binnen de kaders van het Leerrijk!-beleid. De autonomie van scholen 

is altijd relatief. Het bestuur is en blijft verantwoordelijk. Het bestuur geeft de scholen ruimte, maar is en blijft 

aanspreekbaar op haar verantwoordelijkheden. Ook als deze namens het bestuur worden uitgeoefend. Het 

geven van veel vrije ruimte aan de scholen is gebaseerd op vertrouwen. Het bestuur vertrouwt de autonomie 

aan de scholen, mits de school de verantwoordelijkheid neemt en er zodanig naar handelt. Hierbij past een 

systematische, uitdagende en effectieve manier van verantwoording afleggen. Het betreft het afleggen van 

verantwoording van de directeur aan het bestuur en van het bestuur aan de Raad van Toezicht.  

Leerrijk! kent een ”platte organisatie” waarin drie lagen te onderscheiden zijn. 

De Raad van Toezicht, bestaande uit max. 7 personen, houdt integraal toezicht op het College van Bestuur en 

zijn beleid, in het bijzonder de realisatie van de doelstelling van de organisatie. 

Leerrijk! heeft sinds 1 juli 2020 een eenhoofdig college van bestuur. Het bestuur legt over de taakuitvoering 

verantwoording af aan de Raad van Toezicht. 

De derde laag wordt gevormd door de schooldirecteuren. Deze fungeren als integraal schooldirecteur en zijn 

eindverantwoordelijk voor “de school”. De directeuren leggen over de uitvoering van hun werkzaamheden 

verantwoording af aan het College van Bestuur. 

Binnen de scholen wordt op een bij de school passende wijze nader vorm gegeven aan de leiding. 
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Het directeurenoverleg 

Binnen Leerrijk! neemt het directeurenoverleg een belangrijke plaats in. Het directeurenoverleg heeft een 

belangrijke stem bij het vaststellen van beleid. Daarnaast fungeert het overleg als een ontmoetingsplaats voor 

directeuren waar collegiale consultatie en intervisie plaatsvindt. Voor het College van Bestuur is het 

directeurenoverleg een belangrijk middel om voeling te houden met de praktijk van alledag in de scholen. 

Voor meer informatie: www.leerrijk.nl 

Contactgegevens 

Bezoekadres: 

Bestuursbureau Leerrijk!  

Dodenauweg 2 

5171 NG Kaatsheuvel 

Telefoon: 0416- 32 07 68 

e-mail:     info@leerrijk.nl   

E-mailadressen:  
College van Bestuur: Petra de Jager 
info@leerrijk.nl  

Ondersteuning: 

Marjon van der Mee marjonvandermee@leerrijk.nl 

Nicole Mangels            nicolemangels@leerrijk.nl  

Marieke Verhoeven      mariekeverhoeven@leerrijk.nl  

Sabine Kivits      sabinekivits@leerrijk.nl 

 

Leden Raad van Toezicht: 

Paul Stuiver (voorzitter) 

Giso Fuite 

Bellinda Herman 

Birgit van Rossum 

Peter Stoffer 

Onderwijsinspectie: 
Postbus 2730, 3500GS Utrecht  

Landelijk telefoonnummer: 088-6696060  

www.onderwijsinspectie.nl  

info@owinsp.nl  

 
 

 

Passend onderwijs  
Ons schoolbestuur werkt met andere schoolbesturen in de regio samen in het samenwerkingsverband PO 

Langstraat Heusden Altena. Het samenwerkingsverband adviseert en ondersteunt ook onze school bij het 

vormgeven van passend onderwijs. Onder de titel ‘Kracht door verbinding’ is een ondersteuningsplan vastgesteld 

http://www.leerrijk.nl/
mailto:info@leerrijk.nl
mailto:marjonvandermee@leerrijk.nl
mailto:nicolemangels@leerrijk.nl
mailto:mariekeverhoeven@leerrijk.nl
mailto:sabinekivits@leerrijk.nl
mailto:info@owinsp.nl
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dat instemming heeft gekregen van de ondersteuningsplanraad (het medezeggenschapsorgaan van het nieuwe 

samenwerkingsverband). Dit plan kunt u via onze schoolsite of ter plekke op school inzien. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: www.samenwerkingsverbandLHA.nl. 

Samenwerkingsverband PO Langstraat Heusden Altena 

Dodenauweg 2 

5171 NG Kaatsheuvel 
0416-760770 
 
Secretariaat: mevr. Resi Leufkens 
Emailadres: secretariaat@samenwerkingsverbandlha.nl 
 

Multi disciplinair Overleg TAC 
De bovenschools deskundige voert een professionele dialoog met de leden van het ondersteuningsteam van de 
school en de ouders over de ondersteuningsvraag van de leerling. Wordt besloten tot een aanvraag bij de 
Toelatings- en AdviesCommissie (TAC), dan wordt een startdocument ‘Ontwikkelingsperspectief’ opgesteld. Dit 
perspectief wordt samen met de Arrangementsaanvraag opgestuurd naar de TAC. De intern begeleider van de 
school is verantwoordelijk voor beide documenten.  
In het aanvraagformulier staat verwoord wat de professionals willen bereiken met het kind. Tevens wordt 
aangegeven hoe de extra ondersteuning ingericht zou moeten worden en voor welke periode. 
De TAC beoordeelt de aanvraag op inhoud en of de aanvraag voor extra ondersteuning gegrond is en formuleert 
een advies, kent een arrangement toe en indien nodig geeft zij een toelaatbaarheidsverklaring af voor speciaal 
(basis-)onderwijs. 
 
Secretariaat TAC 
e-mail: dkloosterman@samenwerkingsverbandLHA.nl 

 

Aandacht voor begaafde leerlingen  
Er zijn vijf bovenschoolse plusklassen voor leerlingen vanaf groep 5 van De groepen 5/6, 6/7 en groep 8 werken 
onder leiding van leerkrachten die zich gespecialiseerd hebben in hoogbegaafdheid. 
In het nieuwe schooljaar na de voorjaarsvakantie starten we een pilot voor de leerlingen van groep 4. Deze 
leerlingen zullen les krijgen op de locatie in Waalwijk. 
  
De leerlingen van groep 8 kunnen gebruik maken van een aantal dagdelen 
met een speciaal voor hen ontwikkeld programma op het Dr. Mollercollege 
te Waalwijk, de groep 8+. De lessen op het Dr. Mollercollege starten na de 
kerstvakantie en eindigen voor de meivakantie. In de periode dat het Dr. 
Mollercollege geen aanbod biedt, is er een doorgaande lijn voor deze 
Breinrijk!-leerlingen door hen een dagdeel per week bij elkaar te laten 
komen in Waalwijk. 
 
Scholen kunnen gedurende het schooljaar kinderen aanmelden voor een plaats in de bovenschoolse plusklas 
Breinrijk!. Het aantal aanmeldingen per school wordt door de werkgroep in overleg met het bestuur bepaald. 
Ouders worden zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht in welke groep, op welk dagdeel en op welke locatie 
hun kind geplaatst is. 
Er kan contact gelegd worden met de werkgroep Breinrijk! via de intern begeleider of de talent-coördinator van 
de school. 
De lessen worden gegeven op de onderstaande locaties: 
Basisschool Kinderboom   Vecht 15    5172 BS Kaatsheuvel 
Basisschool Besoyen   van Duvenvoordestraat 13  5141 BP Waalwijk 
Basisschool De Vrijhoeve (gr.8) Heggewikke 23-25  5161 XS Sprang-Capelle 
 

http://www.samenwerkingsverbandlha.nl/
mailto:secretariaat@samenwerkingsverbandlha.nl
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Ondersteuning onderwijs aan zieke leerlingen 

Iedere school krijgt wel eens te maken met een leerling die ziek is. Meestal komt een zieke leerling binnen 
afzienbare tijd weer terug naar school. Soms is dat echter niet het geval en blijft de leerling langere tijd afwezig 
of is hij / zij vaker kort of chronisch ziek. Wettelijk gezien is de school waar de zieke leerling staat ingeschreven 
verantwoordelijk voor de voortgang van het onderwijsprogramma, ook gedurende de periode van ziekte. Ze kan 
daarbij ondersteuning aanvragen bij OZL  Midden- en Oost-Brabant (www.ozl.nu). 
 
Procedure 
Zo spoedig mogelijk nadat een zieke leerling is aangemeld bij OZL Midden- en Oost-Brabant, maakt de consulent 
ondersteuning onderwijs zieke leerlingen afspraken met de school. Er wordt gekeken naar aanpassingen in 
organisatie en aanpak van het schoolwerk, prioriteiten in vakinhouden, leerstofspreiding op langere termijn, de 
wijze waarop contacten met klasgenoten onderhouden kunnen worden, enzovoorts.  
Indien ouders en / of de school daar behoefte aan hebben, kan de consulent voorlichting geven over: 
- het ziektebeeld van een leerling;  
- de mogelijke gevolgen van de ziekte en/of de behandeling op het leren en het gedrag;  
- de opvang van de zieke leerling bij terugkeer naar school; 
- de opvang van medeleerlingen, eventuele broer(s) en/of zus(sen), enz. 
De onderwijsondersteuning wordt verzorgd door de consulent ondersteuning onderwijs zieke leerlingen van OZL 
Midden- en Oost-Brabant. Daarnaast kunnen ambulante begeleiders van de Mytylschool Tilburg ingeschakeld 
worden. 
De ondersteuning van het onderwijs aan zieke leerlingen brengt voor de school en voor ouders / verzorgers geen 
kosten met zich mee. 
Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de schoolleiding of met de consulent ondersteuning 
onderwijs zieke leerlingen van OZL Midden- en Oost-Brabant (telefoon: 06-20557180). Ook op de website 
www.ozl.nu/regio/midden-en-oost-brabant vindt u informatie over de ondersteuning onderwijs zieke leerlingen. 
 

  

Onderwijs aan anderstalige kinderen 

Mede dankzij subsidie van de gemeenten wordt aan leerlingen van 4 t/m 12 jaar die rechtstreeks uit het 

buitenland komen en niet of nauwelijks in de Nederlandse taal aanspreekbaar zijn, taalondersteuning geboden. 

Voor verdere informatie zie www.leerrijk.nl  onder kopje Leer meer!, Taalondersteuning, Nieuwkomers. 

http://www.ozl.nu/regio/midden-en-oost-brabant
http://www.leerrijk.nl/
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