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Voorwoord  
 
Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2020-2021 van SALTO-school Hanevoet. 
Deze gids is bedoeld voor ouders van (toekomstige) kinderen met als hoofddoelstel-
ling om zowel praktische als onderwijsinhoudelijke informatie te verstrekken. Ouders 
die al kinderen bij ons op school hebben, kunnen de schoolgids/kalender via hun 
kind krijgen. Een actuele schoolgids is tevens te raadplegen via de ouderpagina van 
de schoolwebsite op www.bs-hanevoet.nl.  
Deze schoolgids geeft u een indruk hoe wij met kinderen en ouders op onze school 
samenwerken, wat we belangrijk vinden bij de vorming van kinderen, hoe ons on-
derwijs georganiseerd is en waar we op school mee bezig zijn. 
  
Afgelopen schooljaar hebben wij gewerkt aan het vergroten van de opbrengsten op 
het gebied van technisch lezen (middenbouw) en spelling. Met trots kan ik melden 
dat wij hier stappen in hebben gemaakt. 
Spelling wordt in de bovenbouw en middenbouw aangeboden vanuit geclusterde 
spellingscategorieën. Hierdoor ontstaat er ruimte voor extra instructiemomenten, zo-
wel voor verdieping als voor extra uitleg. 
Schooljaar 2020-2021 werken wij verder aan het inzetten van coöperatieve werkvor-
men. Hiermee willen wij de betrokkenheid nog meer vergroten. 
De focus ligt komend schooljaar op ons taal- leesonderwijs en het nog meer uitdagen 
van kinderen. 
 

 
 
Ook met Passend Onderwijs gaan wij volop verder in de ontwikkelingen. Het vorm-
geven van zelfstandig werken, doelgerichte instructie en gestructureerd werken met 
wereldoriëntatie in de groepen worden verder uitgebouwd als voorwaarde voor het 
werken in de driejarige stamgroepen.  
Daarnaast formeren wij voor komend schooljaar een homogene groep 8. 
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Deze schoolgids zegt veel, maar niet alles over onze school. De beste indruk krijgt u 
door gewoon een keer te komen kijken. Proef de sfeer en maak kennis met de  
stamgroepleiders, kinderen, ouders en ons Spilcentrum. 
De medezeggenschapsraad heeft in juni 2020 ingestemd met de inhoud van deze 
schoolgids. Mocht u nog vragen, opmerkingen of ideeën hebben over de inhoud van 
de schoolgids en daarmee over de inhoud van ons onderwijs, dan kunt u deze be-
spreken met de stamgroepleider van uw kind of met de directie. Wij zijn blij met uw 
reactie. 
 
Namens het team, 
 
Jacqueline de Haas, directeur 
 

Aan deze schoolgids kunnen geen rechten worden ontleend. 
De directie behoudt zich het recht voor om tussentijds wijzigingen aan te 
brengen.  
De meest recente versie is in te zien op www.bs-hanevoet.nl.  
Waar in de gids ‘ouders’ wordt vermeld, gelieve u ‘ouder(s)/verzorger(s)’ te 
lezen. 
 
Versie juni 2020 

http://www.bs-hanevoet.nl/
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1. Salto-school Hanevoet: Samen leren leven! 
 
Salto-school Hanevoet is gelegen in de wijk Hanevoet in het stadsdeel Gestel. 
De school is een mengeling van kinderen uit de wijk, samengevoegd met kinderen 
van buiten de wijk die specifiek voor het jenaplanonderwijs kiezen. Samen met het 
evenwichtige team, waarin ieder zijn of haar eigen kwaliteiten naar voren kan bren-
gen, creëren we een persoonlijke leeromgeving waarin kinderen zich thuis voelen. 
Het aanleren van kennis, het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het ontwikke-
len van de zelfstandigheid en creativiteit vinden we belangrijke onderdelen. Daar-
naast trachten we voor iedere leerling zorg en begeleiding, zowel intern als extern, 
op maat ter beschikking te stellen om zo de ontwikkeling van het kind zo positief mo-
gelijk te kunnen stimuleren. Op deze manier geven we kinderen een goede basis 
mee voor het voortgezet onderwijs. 
 
Het schoolgebouw aan de Oldengaarde telt tien lokalen. De school heeft naast de 
lokalen nog vele ruimtes. Er is bijvoorbeeld een gemeenschappelijke ruimte (‘Vlooi-
entheater’), bibliotheek, speellokaal, lerarenkamer (‘Koffiehuis’), een ruimte voor de 
IB’er, een ruimte voor de administratief medewerkster en een directiekamer. Ook zijn 
er hoeken waarin kinderen rustig kunnen werken.  
Het aantal kinderen bedraagt ongeveer 200. Wij zien het aantal aanmeldingen licht 
dalen, conform de prognoses van de gemeente. Er wordt lesgegeven in zeven groe-
pen door twaalf stamgroepleiders. Er zijn dit schooljaar twee onderbouwgroe-
pen(1/2), twee middenbouwgroepen (3/4/5)en drie bovenbouwgroepen (5/6/7,6/7 en 
8) van gemiddeld 24 kinderen.  
De school heeft daarnaast een directeur, een bouwleider, een intern begeleider, een 
ICT-er, een sportdocent, een administratief medewerkster, een onderwijsassistente 
en een conciërge. 
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2. De school is onderdeel van SALTO 
 
 

2.1 Schoolbestuur  
Saltoschool Hanevoet valt onder het bevoegd gezag van de Stichting Algemeen 
Toegankelijk Onderwijs (SALTO), Odysseuslaan 2, 5631JM te Eindhoven, 
www.salto-eindhoven.nl. Naast de naam van het bestuur, staan de letters SALTO 
ook voor Samen Actief Leren Talenten Ontwikkelen. Dat is de visie van SALTO. 
 
Elk kind heeft talenten! Wij helpen kinderen om deze talenten te ontdekken en te 
ontplooien. Onze competente leerkrachten leren en ondersteunen kinderen zodat ze 
vol zelfvertrouwen, met lef, discipline en hard werken deze talenten kunnen inzetten. 
Dat doen we in een veilige leeromgeving, met een passende didactiek en met aan-
dacht voor een gezonde leefstijl. Samen met de ouders voelen wij ons verantwoorde-
lijk voor en werken wij aan de ontwikkeling van het kind. Dit alles vormt DE basis om 
te leren voor het leven! #SALTO 
 

Onze strategische speerpunten hebben we gekoppeld aan de beginletters van SAL-
TO. Ze geven aan waar we ons de komende jaren op willen richten en wat dat bete-
kent voor onze stakeholders. Deze speerpunten staan uiteraard niet op zichzelf. Ze 
haken nadrukkelijk ineen en vormen met elkaar een samenhangend geheel dat ons 
SALTO-DNA kenmerkt. 
 
Onze strategische speerpunten zijn: 

- Samen duurzaam ontwikkelen en veranderen 

- Actief leiderschap 

- Leren voor het leven 

- Toekomstgericht leren en ontwikkelen 

- Ontwikkelen van een internationale leer- en leefgemeenschap 

 
De speerpunten staan in het koersplan van SALTO uitgewerkt. Dit kunt u inzien op 
de website van SALTO, www.salto-eindhoven.nl.  

http://www.salto-eindhoven.nl/
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3. Onderwijs 
 

 
SALTO-school Hanevoet verzorgt onderwijs vanuit de visie van het Jenaplanonder-
wijs. 
 

 

3.1 Jenaplanonderwijs 
 
Wat verstaat SALTO-school Hanevoet onder Jenaplanonderwijs? 
Jenaplanscholen komen voort uit de ideeën van Peter Petersen (1884-1952), die in 
het Duitse Jena een schooltype ontwikkelde in de vorm van een leef- en werkge-
meenschap.  
In ons land werden zijn opvattingen aangepast aan de eigen situatie en vormden zo 
aanleiding tot de ontwikkeling van Jenaplanscholen. Er zijn momenteel ruim 200 Je-
naplanscholen. Er zijn geen twee Jenaplanscholen gelijk aan elkaar. De exacte invul-
ling is sterk afhankelijk van de plaatselijke verschillen, de schoolgeschiedenis, de 
mensen die er werken (zij hebben immers allemaal hun eigen beelden, ideeën en 
gevoelens bij de kernbegrippen van het Jenaplan) en de ontwikkelingsfase van de 
school. Het Jenaplan is geen ‘model’ dat je overneemt, of een ‘leer’ die je aanhangt. 
Zo wordt iedere school beïnvloed door nieuwe ontwikkelingen en aspecten die van 
andere schoolsystemen komen. Het hoofdkenmerk van een Jenaplanschool is dat de 
opvoeding van het kind als totaliteit op de eerste plaats komt te staan. Met andere 
woorden, de school is niet alleen een leerinstituut, maar vooral een pedagogisch in-
stituut, gericht op harmonie van alle ontwikkelingsaspecten. 
Nieuwe ontwikkelingen worden steeds getoetst aan de uitgangspunten van het Je-
naplan, de ‘basisprincipes’ genoemd. De basisprincipes Jenaplan geven het kader 
en de speelruimte aan voor de ontwikkeling van Jenaplanscholen. De basisprincipes 
zijn als volgt: 
 
1. Elk mens is uniek; zo is er maar één. Daarom heeft ieder kind en elke volwassene 
een onvervangbare waarde. 
 
2. Elk mens heeft het recht een eigen identiteit te ontwikkelen. Deze wordt zoveel 
mogelijk gekenmerkt door: zelfstandigheid, kritisch bewustzijn, creativiteit en gericht-
heid op sociale rechtvaardigheid. Daarbij mogen ras, nationaliteit, geslacht, seksuele 
gerichtheid, sociaal milieu, religie, levensbeschouwing of handicap geen verschil uit-
maken. 
 
3. Elk mens heeft voor het ontwikkelen van een eigen identiteit persoonlijke relaties 
nodig: met andere mensen, met de zintuiglijke waarneembare werkelijkheid van na-
tuur en cultuur, met de niet-zintuiglijk waarneembare werkelijkheid. 
 
4. Elk mens wordt steeds als totale persoon erkend en waar mogelijk ook zo bena-
derd en aangesproken. 
 
5. Elk mens wordt als een cultuurdrager en -vernieuwer erkend en waar mogelijk ook 
zo benaderd en aangesproken. 
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6. Mensen werken aan een samenleving die ieders unieke en onvervangbare waarde 
respecteert. 
 
7. Mensen werken aan een samenleving die ruimte en stimulans biedt voor ieders 
identiteitsontwikkeling. 
 
8. Mensen werken aan een samenleving waarin rechtvaardig, vreedzaam en con-
structief met verschillen en veranderingen wordt omgegaan. 
 
9. Mensen werken aan een samenleving die respectvol en zorgvuldig aarde en we-
reldruimte beheert. 
 
10. Mensen werken aan een samenleving die de natuurlijke en culturele hulpbronnen 
in verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties gebruikt. 
 
11. De school is een relatief autonome coöperatieve organisatie van betrokkenen. Ze 
wordt door de maatschappij beïnvloed en heeft er zelf ook invloed op. 
 
12. In de school hebben de volwassenen de taak de voorgaande uitspraken over 
mens en samenleving tot (ped)agogisch uitgangspunt voor hun handelen te maken. 
 
13. In de school wordt de leerstof zowel ontleend aan de leef- en belevingswereld 
van de kinderen als aan de cultuurgoederen die in de maatschappij als belangrijke 
middelen worden beschouwd voor de hier geschetste ontwikkeling van persoon en 
samenleving. 
 
14. In de school wordt het onderwijs uitgevoerd in pedagogische situaties en met 
pedagogische middelen. 
 
15. In de school wordt het onderwijs vorm gegeven door een ritmische afwisseling 
van de basisactiviteiten gesprek, spel, werk en viering. 
 
16. In de school vindt overwegend heterogene groepering van kinderen plaats, naar 
leeftijd en ontwikkelingsniveau, om het leren van en zorgen voor elkaar te stimuleren. 
 
17. In de school worden zelfstandig spelen en leren afgewisseld en aangevuld door 
gestuurd en begeleid leren. Dit laatste is expliciet gericht op niveauverhoging. In dit 
alles speelt het initiatief van de kinderen een belangrijke rol. 
 
18. In de school neemt wereldoriëntatie een centrale plaats in met als basis ervaren, 
ontdekken en onderzoeken. 
 
19. In de school vinden gedrags- en prestatiebeoordeling van een kind zoveel moge-
lijk plaats vanuit de eigen ontwikkelingsgeschiedenis van dat kind en in samenspraak 
met hem. 
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20. In de school worden verandering en verbeteringen gezien als een nooit eindigend 
proces. Dit proces wordt gestuurd door een consequente wisselwerking tussen doen 
en denken. 
 
Voor een uitvoerige toelichting op de basisprincipes zie: Both/Vreugdenhil, 1992. 
 
Het mensbeeld binnen het Jenaplanonderwijs 
Eerste uitgangspunt binnen de invulling van Jenaplanonderwijs is het mensbeeld. Of 
we nu praten over de leerling of over de stamgroepleider, we praten altijd over men-
sen. Centraal staan dan ook de volgende uitgangspunten: 
Ieder mens is uniek, zo is er maar één. Daarom heeft ieder mens een onvervangbare 
waarde. 
Ieder mens moet je zien als een geheel, waarbij de cognitieve aspecten even zwaar 
wegen als de sociale, emotionele en creatieve kwaliteiten. 
Een mens is een zelfstandig handelend wezen. 
Ieder mens heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. 
Ieder mens moet in de gelegenheid gesteld worden om kritisch te leren denken. 
 
De school als leef- en werkgemeenschap 
De school is een plaats waar kinderen, stamgroepleiders en ouders elkaar ontmoe-
ten. Deze drie groeperingen zullen op basis van gelijkwaardigheid en respect met 
elkaar om gaan. De school vormt voor de kinderen dan ook een belangrijke schakel 
tussen hun thuissituatie en de maatschappij. 
Wij gaan er daarbij vanuit dat de thuissituatie geborgenheid en veiligheid biedt. Op 
school ben je om te leren. Dat leren omvat echter niet alleen datgene wat wij ‘leer-
stof’ noemen, maar ook het leren omgaan met elkaar, het leren krijgen van zelfres-
pect en respect voor anderen, je eigen mogelijkheden ontwikkelen, zelfstandigheid 
bevorderen en leren omgaan met de aarde en de wereld om je heen. Het onderwijs, 
bekeken vanuit de visie van het Jenaplan, maakt dus onderdeel uit van de totaalop-
voeding. Een intensieve relatie tussen ouders en de school is daarom gewenst. De 
school streeft er dan ook naar om de ouders zo veel mogelijk bij het schoolgebeuren 
te betrekken. 
 
De volgende punten zijn hierbij van belang: 
De ouders zijn per definitie de eerste opvoeders van het kind. Door hun keuze voor 
de school vertrouwen zij het onderwijs toe aan het team. De school neemt de gede-
legeerde verantwoordelijkheid zwaar op. Daarom overleggen de stamgroepleiders 
met de ouders over de opvoeding en het onderwijs van de kinderen. 
Door het afstemmen van de opvoeding thuis en op school, door belangstelling voor 
en overleg met school kunnen de ouders bijdragen aan een positief en prettig 
schoolklimaat. 
Ouders kunnen op een aantal punten praktisch bezig zijn in de school. De stam-
groepleider zal van tijd tot tijd een beroep doen voor hulp van ouders, maar uiteraard 
kunt u als ouder zelf ook meedenken met de stamgroepleider over de hulp die u be-
schikbaar wilt stellen. 
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Indeling in stamgroepen 
Als gevolg van bovenstaande doelstellingen werken wij op onze school met zoge-
naamde stamgroepen. Dit houdt in dat de kinderen worden ingedeeld in heterogene 
groepen. In een stamgroep zitten daarom kinderen uit drie verschillende leerjaren 
(bijv. groep 0/1/2) en dus van verschillende leeftijden en ontwikkelingsniveaus. Dit 
schooljaar is er eenmalig, getaltechnisch,  gekozen voor een 5/6/7, een 6/7 en een 8-
stamgroep. Zodoende kunnen zij van elkaar leren, elkaar leren helpen en voor elkaar 
zorgen. Een stamgroep is op deze manier een afspiegeling van de gezinssituatie. De 
stamgroep wordt geleid door een stamgroepleider.  
 
Ritmisch weekplan 
Als we ons dagelijks doen en laten goed bekijken, ontdekken we vaste bezigheden, 
basisactiviteiten die door ieder mens, iedere dag beleefd en ondernomen worden. 
Een van deze activiteiten is het praten met een ander. Ook werk, het iets neerzetten 
in de wereld, is zo'n essentiële bezigheid van ieder mens. Zolang mensen geleefd 
hebben, zijn spel en viering oervormen geweest van handelen, wanneer mensen 
samen kwamen.  
Deze vier basisactiviteiten gesprek, spel, werk en viering zijn in het Jenaplanonder-
wijs het vertrekpunt voor het ordenen van de schoolwerkelijkheid. 
In het dagelijkse leven wisselen samen praten, spelen, werken en vieren elkaar op 
een vanzelfsprekende manier af. In de jenaplanschool vormt het vanzelfsprekend 
afwisselen van de basisvormen het ritmisch weekplan. 
 
Gesprek 
Als je ervan uitgaat dat ieder mens, en dus ook ieder kind, een uniek wezen met zijn 
eigen waarde en waardigheid is, moet dat kind ook de gelegenheid krijgen iets te 
zeggen, een gesprek te voeren met andere kinderen en met de stamgroepleider. Er 
moeten dus momenten gecreëerd worden op een schooldag waarop er ruimte is voor 
een gesprek. Op deze manier leren kinderen hun gedachten en gevoelens weer te 
geven en naar elkaar te luisteren. 
De grondvorm van een gesprek is de kring; dit vergemakkelijkt het elkaar aan kun-
nen kijken en naar elkaar luisteren. Het kringgesprek wordt meerdere malen per dag 
gehouden. Dit kan zijn aan het begin van de dag, maar ook midden op de dag om 
bijvoorbeeld iets te bespreken, of aan het eind van de dag om de dag af te sluiten. 
 
Spel 
Spel is erg belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. 
Er wordt een beroep gedaan op de sociale ontwikkeling van het kind; samen spelen, 
samen gebruik maken van materialen om mee te spelen en samen de afspraken van 
het spel naleven. 
Daarnaast is spelen belangrijk voor de taalontwikkeling en voor de functietraining, 
het oefenen van bijvoorbeeld de motoriek. 
Ten slotte draagt het spel ook bij tot de emotionele ontwikkeling van het kind; beter 
omgaan met winnen, verliezen, boos worden of blij zijn. 
Het spel kan in het schoolleven op verschillende manieren naar voren komen. Het 
komt voor als ‘vrij spel’ in de pauze, maar ook als 'aan regels gebonden spel', zoals 
spelen tijdens de gymles en het spelen van gezelschapsspelletjes.  
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Het spel komt voor als ‘creatief-dramatisch spel’, bijvoorbeeld toneelspel en imitatie-
spel, maar ook als ‘leerspel’, bijvoorbeeld spelen met ontwikkelingsmateriaal, lees-
spelletjes en rekenspelletjes. 
 
Werk 
Het spreekt voor zich dat op een school bepaalde vaardigheden geleerd moeten 
worden. Binnen het ritmisch weekplan is een groot gedeelte ingeruimd voor het werk. 
Dit kan op verschillende manieren georganiseerd worden. 
 
Werklessen in de onderbouw. 
In de onderbouw wordt per dagdeel minstens eenmaal gewerkt. De kinderen uit 
groep 0/1/2 werken in verschillende hoeken waar ze met verschillende basisvaardig-
heden bezig zijn op hun eigen niveau. Ook wordt een begin gemaakt met het werken 
aan taken soms zelfs met een weektaak. 
 
Werklessen in de midden- en bovenbouw 
Naast het gewone lesprogramma werken deze groepen ook met een blokperiode. 
Vanaf de middenbouw is er een aantal malen per dag ruimte voor een blokperiode. 
In deze periode werken kinderen zelfstandig aan taken. Vanaf deze bouw vullen de 
kinderen in het begin van de week een weektaak in, waarin staat wat elk kind per vak 
in die week af moet hebben. 
Ook hier geldt dat met individuele verschillen rekening wordt gehouden. Het ene kind 
zal zonder moeite een weektaak kunnen plannen, terwijl het andere beter kan wer-
ken met een dagtaak. Door het werken met een blokperiode leren de kinderen zelf 
hun tijd indelen. 
 
Vanaf de onderbouw oefenen de kinderen al met zelfstandig werken. Op deze ma-
nier worden kinderen gestimuleerd zelf initiatieven te nemen en verwerven ze zelf-
standigheid en verantwoordelijkheid voor hun eigen werk. Door het zelfstandig wer-
ken willen we: 

• de stamgroepleider de gelegenheid bieden te differentiëren, d.w.z. het werk 
aan te passen aan de behoefte van het kind. Op deze manier wordt inge-
speeld op de verschillen in werktempo tussen kinderen, 

• het taakgericht en geconcentreerd bezig zijn van kinderen stimuleren, 

• realiseren dat de stamgroepleider tijd krijgt om extra aandacht te besteden 
aan kinderen die dat nodig hebben of om te observeren, 

• in de klas een werkstructuur laten groeien, waarin de kinderen bezig zijn om 
zelfstandig of met anderen problemen op te lossen. Hierdoor stimuleren we de 
taal- en denkontwikkeling van kinderen en leveren we een bijdrage aan de so-
ciale vorming. 

 
Hiermee bereiken we dat kinderen zich zowel in school als daarbuiten zelfstandiger 
gaan gedragen. 
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Vieren 
Het doel van vieren is een situatie scheppen waarin kinderen en stamgroepleiders 
ervaringen delen en emoties beleven om op die manier het gemeenschappelijke te 
ervaren. Onder vieren verstaan wij onder andere het vieren van een verjaardag, ge-
boorte, Sinterklaas, Kerstmis, carnaval, lente, het einde van het schooljaar. 
Ook vindt er eens in de twee weken een weeksluiting plaats. Hierin laten de kinderen 
aan elkaar en ouders zien wat ze die week hebben beleefd of geleerd. Zo vergroten 
we de betrokkenheid bij elkaar en elkaars werk. 
De weeksluiting wordt in verschillende samenstellingen gehouden.  De ene week de 
ene helft van de school, de andere week de andere helft. De groepen worden daarbij 
altijd uit verschillende bouwen samengesteld. Ongeveer drie keer per jaar vindt er 
een grote viering met de hele school in de gymzaal plaats, waarbij door alle groepen 
wordt opgetreden. Ouders zijn tijdens alle vieringen/weeksluitingen welkom! (uitzon-
dering: de sinterklaasviering). In onze digitale nieuwsbrief “Hanesmoesjes” worden 
de weeksluitingen en vieringen aangekondigd. 
 
Interactie 
De ruimte, het ritmisch weekplan, de stam- en andere groepen en het schoolplan 
(waarbij het erom gaat de verschillende onderdelen zo veel mogelijk op elkaar te be-
trekken en er een samenhangend geheel van te maken) zijn belangrijke voorwaar-
den voor het leven en leren in de school. Binnen die voorwaarden vindt interactie 
plaats. Het gaat daarbij om interactie tussen stamgroepleiders en kinderen: situatie-
gericht leiderschap, ingaan op wat kinderen beweegt, observeren, openstaan, verder 
helpen en ook ruimte geven voor experimenten en fouten maken. Men zal zijn leider-
schap moeten aanpassen aan de situatie en aan de verschillende kinderen. De 
stamgroepleider zal zwakkere kinderen beschermen en stimuleren, kinderen probe-
ren uit te lokken tot geestelijke groei en kinderen uitdagen om zo goed mogelijk te 
presteren. Het gaat ook en vooral om interactie tussen kinderen onderling: in ge-
sprekken, in het spel, elkaar helpen of samenwerken of conflicten oplossen. 
Verder is de interactie tussen stamgroepleiders en ouders via informatieavonden, 
rapportagegesprekken, huisbezoeken of informele gesprekken ook belangrijk.  
Ten slotte is er de interactie tussen ouders onderling tijdens het helpen in de school 
of in gesprekken over inhoudelijke zaken. 
 
Onderwijsprogramma  
In de doelstellingen van onze school staat duidelijk omschreven dat één van de doe-
len van het onderwijs is, de kinderen bepaalde vaardigheden bij te brengen. De kin-
deren leren omgaan met bepaalde ontwikkelingsmaterialen, leren lezen, schrijven, 
rekenen en leren zich ook andere vaardigheden eigen maken. Deze vaardigheden 
leren ze tijdens de vier basisactiviteiten gesprek, spel, werk en viering.  
Om aan de wettelijke verplichte opdrachten, de kerndoelen, te kunnen voldoen en  
tegemoet te komen aan ons eigen karakter van het Jenaplanonderwijs ontwikkelen 
we ook zelf materiaal dat we naast de bestaande methoden gebruiken.  
Voor meer informatie over de inhoud van ons onderwijs verwijzen wij naar de kern-
doelen van het basisonderwijs, die ter inzage liggen bij de directie. 
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Onderwijstijd  
Salto-school Hanevoet vindt een adequate en efficiënte planning van de leertijd, af-
gestemd op de onderwijsbehoefte van onze leerling populatie belangrijk. Minimaal 60 
procent van de leertijd wordt besteed aan taal en reken- en wiskundeonderwijs. De 
directeur en IB’er  plannen per groep de leertijd, verdeeld over de verschillende vak-
ken. Op basis van deze planning maken de stamgroepleiders zelf elk jaar hun les-
rooster. Tijdens het onderwijsleerproces bewaakt de stamgroepleider de effectiviteit 
van de werkzaamheid van alle kinderen en voorkomt onnodig verlies van onderwijs-
tijd.  
Goed klassenmanagement en effectieve instructie vormen de basis voor het ade-
quaat benutten van de leertijd. Het uitvoeren van handelingsplannen buiten de groep 
wordt tot een minimum beperkt.  
Goed klassenmanagement stimuleert zelfstandig werken waardoor de stamgroeplei-
der de ruimte heeft om kinderen te begeleiden en handelingsplannen uit te voeren. 
Bekend bij iedereen is onderstaande verdeling van de uren over de vak- en vor-
mingsgebieden. Het is de basis voor het lesrooster dat door de stamgroepleider jaar-
lijks zelf gemaakt wordt. 

 
Uren verdeling over de vakken 
 
 
Groep 1/2 

 
Activiteit Aantal uren 

Kringactiviteit 
Taal 
Rekenen 
Drama 
Muziek 

5.30 

Spelen en werken 
Spel 
Constructief 
Beeldend 
Lees – schrijfactiviteit 
Natuur 
Werken met de computer 
ontwikkelingsmaterialen 

10.00 

Spel en beweging 
Binnen – en buitenspel 
Dans en expressie 

8.00 

Muziek 0.30 

Eten en drinken 1.45 
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Groep 3 t/m 8 
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3 9.30 5.00 1.00 1.10 0.30 2.30 2.00 1.00 1.20 1.45 

4 1.30 4.30 5.00 1.00 4.00 0.30 3.15 2.00 1.00 1.20 2.00 

5  4.30 5.00 0.30 4.00 0.30 5.25 2.00 1.00 1.20 1.15 

6  3.00 5.00 0.30 5.30 1.00 5.10 2.00 0.45 1.20 1.15 

7  2.00 5.00 0.30 6.30 1.00 5.10 2.00 0.45 1.20 1.15 

8  1.30 5.00 0.30 7.00 1.00 5.10 2.00 0.45 1.20 1.15 

 
Nederlandse taal, waaronder lezen 
Het moedertaalonderwijs zien wij als een belangrijk onderdeel van ons onderwijspro-
gramma. Taal is een instrument dat kinderen in bijna alle dagelijkse situaties nodig 
hebben; om te communiceren, om de wereld om je heen te ordenen, te verkennen 
en te onderzoeken. In ons onderwijs besteden wij daarom ruim aandacht aan zowel 
de mondelinge als de schriftelijke taalvaardigheid. 
 
Het onderwijs in de Nederlandse taal is erop gericht dat de kinderen: 

- Vaardigheden ontwikkelen waarmee ze deze taal doelmatig gebruiken in si-
tuaties die zich in het dagelijks leven voordoen, 

- Kennis en inzicht verwerven over betekenis, gebruik en vorm van taal, 
- Plezier hebben en houden in het gebruiken en beschouwen van taal. 

De kinderen in de onderbouw werken vanuit de doelen. In ieder thema worden vooraf 
de doelen bepaald. Er wordt gebruikt van bronnenboeken bijv. Schatkist. Vanaf leer-
jaar 3 wordt gewerkt met ‘List’, een methode voor technisch lezen. De leerjaren 4 t/m 
8 werken voor taal, spelling en begrijpend lezen met de methoden ‘Spelling in Beeld’, 
‘Taal in Beeld’ en ‘Lezen in Beeld’.  
 
Methoden die worden gebruikt zijn: 

- Basisontwikkeling voor de onderbouw 
- LisT 
- Pennenstreken 
- Taal en studievaardigen (gr.6 t/m 8) zijn gekoppeld aan onze WO vakken 
- Wereld in Getallen 
- Spelling wordt aangeboden vanuit doelen en is gekoppeld aan Snappet 
- Nieuwsbegrip (begrijpend lezen) 
- Veilig leren lezen 3 Kim versie 
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Schrijven 
In de leerjaren 3 tot en met 6 is er aandacht voor het methodisch juist aanleren van 
de letters. Dit wordt geoefend met behulp van de methode ‘Schrijven leer je zo’. 
Daarna wordt de aandacht verlegd naar het ontwikkelen van een persoonlijk hand-
schrift van de kinderen. Onderstaand staan de doelstellingen per bouw m.b.t. het 
schrijven. 
 
Voorbereidend schrijven (leerjaren 2 en 3) 
ontwikkeling van de oog-, arm-, hand- en vingercoördinatie, 
ontwikkeling van schrijven met de voorkeurshand, 
schrijven met een correcte schrijfhouding, 
schrijven met een correcte pen- of potloodhouding. 
 
Aanvankelijk schrijven (leerjaren 3 en 4) 
schrijven met een correcte pen- en schrijfhouding, 
schrijven met de correcte ligging van het oefenschrift, 
het aanleren van de letters en hoofdletters,  
het aanleren van de cijfers en leestekens. 
 
Voortgezet schrijven (leerjaren  5 en 6) 
schrijven met een correcte pen- en schrijfhouding, 
schrijven met een correcte ligging van het oefenschrift, 
automatisering van de letters, 
afbouw van het schrijven met hulplijnen, 
schrijven op een grondlijn. 
 
Creatief en expressief voortgezet schrijven (leerjaren 7 en 8) 
het schrijven met een correcte pen- en schrijfhouding, 
schrijven met een correcte ligging van het oefenschrift, 
dictaatschrijven, 
ontwikkeling van een eigen handschrift dat goed leesbaar en vlot geschreven wordt, 
schrijven als expressie- en communicatiemiddel, 
schrijven op een grondlijn, 
toepassing van sierschrift. 
 
Einddoelstelling van schrijven 
Kinderen schrijven in een duidelijk leesbaar, vlot geschreven blokhandschrift. 
 
Schrijfmaterialen 
Middenbouw 
Begin leerjaar 3 krijgt ieder kind een driekantig schrijfpotlood. Dit om de juiste pen-
greep te oefenen. Later in het jaar wordt er over gestapt naar een gewoon, zeskantig 
potlood. 
In leerjaar 4 krijgen de kinderen een nieuwe pen van school. Raakt de pen kwijt of 
wordt deze onbruikbaar, dan zorgt het kind zelf voor een nieuwe pen. De kinderen 
schrijven met pen in hun schrijfschrift. Omdat veel vierdejaars het schrift nog verder 
moeten ontwikkelen, schrijven ze nog graag met potlood. Na de kerstvakantie stimu-
leren we de kinderen zo veel mogelijk gebruik te maken van de pen. Vanaf leerjaar 5 
schrijft ieder kind met een pen met daarin een blauwe vulling.  
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Raakt de pen kwijt of anderszins, dan zorgt het kind zelf voor een nieuwe pen. In het 
werkstuk mag met een andere pen of kleur worden geschreven. 
 
Bovenbouw 
In de bovenbouw schrijft het kind met een blauwe of zwarte kleur (bal)pen. 
 
Rekenen 
Doelstelling: het onderwijs in rekenen/wiskunde is erop gericht dat de kinderen 
verbanden kunnen leggen tussen het onderwijs in rekenen/wiskunde en hun dage-
lijkse leefwereld, 
basisvaardigheden verwerven, eenvoudige wiskundetaal begrijpen en toepassen in 
praktische situaties, 
reflecteren op eigen wiskundige activiteiten en resultaten daarvan op juistheid contro-
leren, 
eenvoudige verbanden, regels, patronen en structuren opsporen, 
onderzoeks- en redeneerstrategieën in eigen woorden beschrijven en gebruiken. 
 
Methoden: 
Wereld in Getallen (voor de midden- en bovenbouw). 
 
Wereldoriëntatie 
Met regelmaat spreken we over de wereld om ons heen. Daarom brengen we de 
kinderen kennis bij over het heden en verleden van deze wereld.  
Wereldoriëntatie gaat uit van een onderzoekende, vragende houding van kinderen. 
Zo komen zij tot meer inzicht in een onderwerp. Aan de hand van vragen en proce-
dures wordt het onderwerp in kaart gebracht en verwerkt; individueel, in groepjes of 
door de hele groep. In de werkwijze zal de verworven kennis uit cursussen en andere 
vakgebieden geïntegreerd worden.  
Er wordt gebruikgemaakt van de digitale lesmethode Blink, ideeënboeken, de biblio-
theek, internet en de wereld om ons heen. In een presentatie toont het kind (alleen of 
samen met anderen) wat het ontdekt heeft. Dit kan in de vorm van een kringgesprek, 
een spreekbeurt, een verslag of toets. Ter ondersteuning kunnen allerlei middelen 
worden ingezet. 
Aanvankelijk zal de structuur, de keuze van het onderwerp, de verwerking en de pre-
sentatie door de stamgroepleider (in overleg met het kind/de kinderen) bepaald wor-
den. In de eindfase zal een leerling dat geheel zelfstandig kunnen. De stamgroeplei-
der begeleidt dit proces.  
 
Methoden: 

- Blink 
- Verhalend ontwerpen, 
- Divers bronnenmateriaal. 
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Levensbeschouwelijk onderwijs 
Onze school is een Salto-school en daar wordt uitgegaan van gelijkwaardigheid van 
alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuigingen. Op onze school wordt 
geen specifiek godsdienstonderwijs gegeven. Door middel van gesprekken, maken 
van werkstukken en door de stamgroepleider gegeven lessen, leren de kinderen over 
verschillende levensovertuigingen. 
 
Zelfredzaamheid in het verkeer  
Doelstelling: het onderwijs in sociale redzaamheid is erop gericht dat de kinderen 
kennis, inzicht en vaardigheden verwerven als consument en als deelnemer aan het 
verkeer en groepsprocessen. 
Vanaf de onderbouw leren kinderen omgaan met het verkeer door gesprekken, uit-
stapjes en lessen over veiligheid in het verkeer. In de middenbouw wordt gebruik 
gemaakt van de methode van Veilig Verkeer Nederland ‘Op voeten en fietsen’. In de 
bovenbouw wordt gebruik gemaakt van de ‘Jeugdverkeerskrant’.  
Groep 7 heeft een praktisch en theoretisch verkeersexamen. Onze school is in het 
bezit van het “Brabants verkeerslabel”. 
 
Bewegingsonderwijs 
Doelstelling: het bewegingsonderwijs is erop gericht dat kinderen kennis, inzicht en 
vaardigheden verwerven om hun bewegingsmogelijkheden te vergroten, een  
positieve houding ontwikkelen (dan wel te behouden) met betrekking tot deelname 
aan de bewegingscultuur, omgaan met elementen als spanning, verlies en winst. 
Onder leiding van onze sportdocent komen de volgende onderdelen aan de orde:  
gymnastiek, atletiek, sport en spel. 
 
Engelse taal 
Doelstelling: het onderwijs in de Engelse taal (onder-, midden- en bovenbouw) is er-
op gericht dat de kinderen vaardigheden ontwikkelen, waarmee ze deze taal kunnen 
gebruiken als communicatiemiddel, kennis hebben van de rol die de Engelse taal 
speelt in de Nederlandse samenleving en als internationaal communicatiemiddel. 
Onderwijs in de Engelse taal vindt plaats  in een doorgaande lijn van groep 1 tot en 
met groep 8. 
 
Methode: 
Groove me (Blink). 
 
Culturele activiteiten 
Stamgroepleiders, ouders en andere belangstellende organiseren activiteiten die bij 
de kinderen passen en zij verpakken dit in een workshop. Wij noemen dit “Talenten-
tijd”. De kinderen kunnen schoolbreed inschrijven op de workshop die hen interes-
sant lijkt. Zo maken zij kennis met meerdere talenten. Vooral het proces is hierbij be-
langrijk. De focus ligt niet op het product. 
Techniek is hier ook een onderdeel van. 
 
Muziek en expressie Doelstelling: het muziekonderwijs is erop gericht dat de kin-
deren kennis, inzicht en vaardigheden verwerven om muziek te beluisteren, te beoe-
fenen en om met elkaar over muziek te kunnen praten en op muziek te bewegen.  
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Voor dramatische vorming, dans en muziek gebruiken we bronnenboeken die op 
school aanwezig zijn. In de klas, maar zeker tijdens de weeksluitingen komen de 
vakken drama, muziek en dans tot uiting. Aan het eind van de bovenbouw neemt 
groep 8 een film op. 
 
Tekenen en handvaardigheid 
Doelstelling: het onderwijs in tekenen en handvaardigheid is erop gericht dat de kin-
deren  

• kennis, inzicht en vaardigheden verwerven waarmee ze hun gedachten, ge-
voelens, waarnemingen en ervaringen op persoonlijke wijze kunnen vormge-
ven in beeldende werkstukken, 

• leren reflecteren op beeldende producten en inzicht verwerven in de wereld 
om ons heen: de gebouwde omgeving, interieurs, mode en kleding, alledaag-
se gebruiksvoorwerpen en beeldende kunst, 

• kennis en inzicht verwerven dat uitbeelden en vormgeven gebonden zijn aan 
tijd en aan cultuurgebied. 

 
Er wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de thema's die in de stamgroep centraal 
staan.  
Methodieken die als leidraad worden gebruikt, worden door de stamgroepleider zelf 
gekozen.  
 
Computers in school 
Computers zijn niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij. Onze school is 
voorzien van een goed werkend computernetwerk. Vanaf de middenbouw hebben de 
groepen ten minste 5 laptops in het lokaal. Bij de onderbouw is dat een vast sys-
teem, een ipad en 1 grote tablet.  Elke computer is aangesloten op Kennisnet (inter-
net).  
In de middenbouw krijgen kinderen een eigen koptelefoon met daarop hun naam. Als 
deze kapotgaat of kwijtraakt zorgen zij zelf voor een vervangende koptelefoon. Bij de 
administratie kan voor 3,- euro een nieuwe worden aangeschaft.  
Alle kinderen vanaf schooljaar 4 werken met Snappet. D.m.v. een eigen tablet in een 
afgeschermde omgeving kunnen de kinderen de leerstof verwerken, automatiseren 
en verdiepen. De stamgroepleider krijgt onmiddellijk feedback te zien en kan zijn in-
structies hierop aanpassen.  
Voor alle vakgebieden gebruiken we software behorende bij de methodes. Daarnaast 
zijn er aanvullende programma’s voor hoofdrekenen, spelling, begrijpend lezen, to-
pografie en speciale programma’s gericht op de ontwikkeling van het jonge kind.  
Het leerlingvolgsysteem is geautomatiseerd en wordt door de intern begeleider be-
heerd. Stamgroepleiders voeren de resultaten in, zodat er een duidelijk beeld ont-
staat over de vorderingen van de kinderen.  
In alle klaslokalen van de midden- en onderbouw staan verplaatsbare digitale 
schoolborden. Ook voor deze borden gebruiken we specifieke software die past bij 
de methodes die we hanteren met als doel om de kwaliteit van ons onderwijs nog 
beter te maken!  
Voor uitgebreide informatie betreffende het schoolbeleid op het gebied van internet 
en social media kunt u beleidsstukken vinden op onze website. 
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Actief burgerschap en sociale integratie 
Binnen het onderwijs wordt gericht aandacht besteed aan het feit dat kinderen op-
groeien in een pluriforme samenleving. Als school zorgen wij ervoor dat kinderen 
kennis hebben van de politieke, sociale, culturele en economische aspecten van ac-
tief burgerschap o.a. door kennis te maken met verschillende culturen en achter-
gronden en te leren hiermee om te gaan. 
In het onderwijs wordt hieraan invulling gegeven, met name tijdens wereldoriëntatie, 
sociale redzaamheid en bevorderen van gezond gedrag. Wij werken hierbij vanuit de 
kerndoelen. 
 
Sociaal-emotionele vaardigheden 
Wij volgen onze kinderen ook op het gebied van sociaal-emotionele vaardigheden. 
Hiervoor gebruiken we “KIJK” in de onderbouw en “WMK’ vragenlijsten” in de mid-
den- en bovenbouw. De doelstelling is dat kinderen leren om beter met elkaar om te 
gaan en dat ze opkomen voor zichzelf en voor anderen.  
Daarnaast doen wij jaarlijks schoolbreed mee aan de landelijke week van de Lente-
kriebels. School geeft tijdens deze projectweek structureel aandacht aan relationele 
en seksuele vorming.  
Thema's als 'Weerbaarheid', 'Lichaam en zelfbeeld' en 'Seksuele vorming' staan in 
ons meerjarenplan en zo geven wij hier structureel aandacht aan. 
 
Inspectie van het onderwijs 
Het volledige rapport kunt u vinden op de site van de onderwijsinspectie: 
www.onderwijsinspectie.nl.   
 
Arbobeleid/RI&E 
Eén maal in de 4 jaar wordt in samenwerking met de Arbo Unie een RI&E (risico in-
ventarisatie en evaluatie) opgesteld. Jaarlijks wordt dit plan bijgesteld. 
Het ontruimingsplan is ter inzage op school aanwezig. 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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4. Toelatings- en overgangsbeleids 
 

4.1 Toelatingsbeleid 
Passend Onderwijs 
Binnen het samenwerkingsverband Eindhoven vallen alle speciale en reguliere ba-
sisscholen uit Eindhoven, Best en Son & Breugel. Samen zorgen we ervoor dat alle 
kinderen op de voor hen meest passende plaats onderwijs krijgen. Het liefst zo 
thuisnabij mogelijk. Op de website van het samenwerkingsverband, www.po-
eindhoven.nl, vindt u hierover meer informatie. 
 
Passend onderwijs houdt in dat wij, na de schriftelijke aanmelding van uw kind, on-
derzoeken of wij de meest passende onderwijsplek voor uw kind zijn. Dat doen wij 
door met u te praten over de kenmerken en de behoeften van uw kind. Ook vragen 
wij informatie op bij de kinderopvang of bij de huidige school waar uw kind op zit. 
Vanaf het moment dat uw kind op school is, zijn wij ervoor verantwoordelijk om het 
onderwijs zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de onderwijsbehoeften van uw kind. 
Elke school heeft andere ondersteuningsmogelijkheden, omdat scholen verschillen in 
organisatie, visie, specialisaties, aanpak van de leerlingen, etc. Onze ondersteu-
ningsmogelijkheden staan in het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Deze vindt u op 
de website van onze school. 
 
Soms blijkt dat wij niet aan de onderwijsbehoeften van een kind tegemoet kunnen 
komen. In dit geval gaan we het gesprek aan en onderzoeken we welke school dit 
wel kan. Daarbij kijken we niet alleen naar speciale (basis)scholen, maar ook naar de 
mogelijkheden van andere basisscholen. Tijdens de zoektocht naar de meest pas-
sende school kunnen we advies vragen aan externen zoals: een ambulant begelei-
der van de expertisedienst, de schakelfunctionaris passend onderwijs van het 
schoolbestuur of een onderwijs(zorg)consulent. 
 
Als een kind overstapt naar een school voor speciaal (basis)onderwijs wordt een 
vastgestelde procedure gevolgd. Er wordt een toelaatbaarheidsverklaring en twee 
deskundigheidsverklaringen opgesteld. Alle stappen die hiervoor noodzakelijk zijn, 
bespreken wij met de ouders/verzorgers van het kind. De wensen en meningen van 
alle partijen wegen mee, zodat gezamenlijk de best passende onderwijsplaats voor 
het kind wordt gekozen en de overstap soepel verloopt. Vorig schooljaar is 1 leerling 
van onze school overgestapt naar het speciaal (basis)onderwijs. 
 
Zorgplicht 
Een belangrijk begrip bij passend onderwijs is “zorgplicht”. Zorgplicht begint nadat 
ouders hun kind schriftelijk hebben aangemeld op de school. Indien ouders vinden 
dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft is het goed om te kijken of onze school 
dit kan bieden. De intern begeleider gaat in overleg met ouders en de school van 
herkomst onderzoeken of onze school de best passende onderwijsplek is voor het 
kind.  
 
 
 
 

http://www.po-eindhoven.nl/
http://www.po-eindhoven.nl/
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Basisondersteuning en extra ondersteuning 
Alle scholen in het samenwerkingsverband PO Eindhoven kennen een zelfde stan-
daard voor basisondersteuning. Hierin is beschreven welke ondersteuning iedere 
school standaard biedt. Voor sommige leerlingen is de basisondersteuning niet vol-
doende. Zij hebben extra ondersteuning nodig. Dit biedt de school aan in de vorm 
van een arrangement. De leerling volgt zolang mogelijk de instructies binnen de 
groep. Mocht eind groep 5 blijken, dat het kind gebaat is bij deels een eigen pro-
gramma, dan wordt er een ontwikkelingsperspectief opgesteld om zo de ontwikkeling 
va het kind op de voet te kunnen volgen. Dit wordt altijd met ouders besproken en 
regelmatig geëvalueerd. 
 
In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) heeft de school beschreven wat de basis-
ondersteuning inhoudt en op welke gebieden zij extra ondersteuning kan bieden.  
Het schoolondersteuningsprofiel staat op de website van onze school. 
 
Verwijzing naar speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO) 
Waar het in het belang van het kind nodig is, vindt in overleg met de ouders, verwij-
zing plaats naar het SBO of SO. In geval van verwijzing wordt door het samenwer-
kingsverband een vastgestelde procedure gevolgd, waarbij een toelaatbaarheidsver-
klaring wordt afgegeven, onder meer gebaseerd op het oordeel van twee deskundi-
gen.  
 
Vanaf augustus 2014 werkt Hanevoet volgens de principes van passend onderwijs. 
Onze Jenaplanmanier van werken sluit hier goed bij aan. Wij gaan in driejarige 
stamgroepen uit van verschillen tussen kinderen. Doordat de uitleg wordt gegeven in 
kleine instructiegroepen, kunnen kinderen aansluiten bij datgeen waar ze nog moeite 
mee hebben of waarin ze juist extra verdieping nodig hebben. Op het moment dat de 
stamgroepleider extra hulp nodig heeft met het begeleiden van een kind, wordt dit 
besproken met de intern begeleider. Samen wordt bekeken wat het kind extra nodig 
heeft en hoe dit vorm gegeven gaat worden. Als daarna nog niet het gewenste effect 
bereikt wordt, kunnen we als school de expertise van andere scholen binnen het sa-
menwerkingsverband inroepen. Iedere school heeft het SOP (school ondersteu-
ningsprofiel) ingevuld. Van alle Salto-scholen zijn deze gegevens verzameld en ge-
bundeld tot één overzicht. Hierin staat vermeld waar je als school goed in bent en op 
welk gebied je dus eventueel andere scholen hulp zou kunnen bieden. Ook is hierin 
terug te vinden welke beperkingen de school heeft, bijvoorbeeld op het gebied van 
omgaan met kinderen met een handicap of m.b.t. ruimtelijke voorzieningen. Mocht 
onze school uiteindelijk niet de optimale leeromgeving zijn voor een kind, dan kan 
SALTO op deze manier ervoor zorgen dat alle kinderen een plek krijgen op een 
school die het beste bij het kind past. 

 
Het toelatingsbeleid op schoolniveau 
Elke SALTO-school spant zich in om zoveel mogelijk kinderen die zich aanmelden te 
kunnen plaatsen. Dat betekent dat de school jaarlijks prognoses maakt, tijdig bij de 
gemeente Eindhoven aanvragen doet voor uitbreiding van de huisvesting en de 
school zo efficiënt mogelijk inricht, passend bij de (onderwijskundige) doelstellingen 
van de school. Elke SALTO-school heeft vastgelegd wat de norm is voor het maxi-
mum aantal kinderen per lokaal in de school.  
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In overleg met de medezeggenschapsraad heeft de school een gemotiveerde norm 
bepaald waarin het maximale aantal kinderen per groepslokaal/ruimte is opgenomen. 
Deze is afhankelijk van het aantal vierkante meters lokaalruimte en dient in overeen-
stemming te zijn met de (onderwijskundige) schooldoelstellingen en het schoolcon-
cept.  
 
Enkele voorbeelden van weigeringsgronden: 

- De groep is vol. 
- Ernstige verstoring van rust en orde dreigt, waarbij het kan gaan om zowel het 

gedrag van een kind als de ouders. Hierbij zijn de geldende gedragsregels 
van de school het toetsingskader. Op de Salto-school wordt hierbij de door het 
bestuur vastgestelde regeling disciplinaire maatregelen gehanteerd.  

- Ouders van kinderen die als vierjarigen zijn aangemeld vragen wij er zorg voor 
te dragen dat het kind zindelijk is op het moment dat het start op school tenzij 
er een aantoonbare medische oorzaak is voor de onzindelijkheid. 

 
Aanmelding 
In de praktijk kan de directeur de ouders adviseren hun kind aan te melden op een 
andere school. De reden hiervoor zal voornamelijk gelegen zijn in ruimtegebrek op 
school. Indien de ouders er evenwel op staan hun kind aan te melden, dan zal een 
aanmeldingsformulier moeten worden verstrekt en zal op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb) een schriftelijke beslissing op de aanvraag moeten worden 
genomen.  
De ouders melden de leerling aan door middel van het volledig invullen en onderte-
kenen van het aanmeldformulier dat de school hanteert. 
 
Onderzoek naar toelating  
Na aanmelding van een leerling gaat de directie in samenwerking met de intern be-
geleider onderzoeken of de leerling toegelaten kan worden. Daartoe worden een 
aantal stappen genomen. Het besluit of een kind toegelaten wordt is afhankelijk van 
het wel/niet kunnen voldoen aan de zorgbehoefte van de leerling binnen de 
groep/school en of er voldoende ruimte is in de betreffende groep. Dit wordt hieron-
der verder uitgelegd. 
 
Beleid inzake ruimtetekort van SALTO-school Hanevoet 
SALTO-school Hanevoet heeft beleid op aanmeldingen middels een toelatingsbeleid. 
Op SALTO-school Hanevoet kunnen ouders hun kind aanmelden nadat ze een ge-
sprek en rondleiding hebben gehad met de directie van de school. 
In overleg met de medezeggenschapsraad heeft de school een gemotiveerde norm 
bepaald waarin het maximaal aantal kinderen per groepslokaal/ruimte is opgenomen.  
De directie van SALTO-school Hanevoet heeft de norm bepaald op maximaal 33 kin-
deren per lokaal. We maken hierbij onderscheid tussen de groepen 1 en 2 en de 
groepen 3 t/m 8. 
 
Onderbouw (groepen 1 en 2) 
We streven naar een aannamelimiet van 25 kinderen per groep, met de mogelijkheid 
om kinderen op te vangen middels doublure, versnellen en tijdelijke noodopvang tot 
een streven van een maximum van 31 kinderen.  
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Midden- en bovenbouw (groepen 3 t/m 8) 
Hierbij geldt een aannamelimiet van 29 kinderen per groep met de mogelijkheid om 
kinderen op te vangen middels doublure, versnellen en tijdelijke noodopvang tot een 
maximum van 33 kinderen.  
 
De directie bepaalt naar aanleiding van de meerjarenprognose hoeveel kleutergroe-
pen per jaar gevormd worden. Tevens streeft de directie naar een populatie die een 
afspiegeling van zijn voedingsgebied is en naar een evenwichtige verdeling van jon-
gens en meisjes. 
 
Volgorde van toelating 
We gaan uit van de bovenstaande maximale aantallen. Om de volgorde van aanna-
me te kunnen bepalen gaan we uit van onderstaande criteria. 
1. Broertjes of zusjes van reeds geplaatste kinderen krijgen voorrang. 
2. Datum van aanmelding is het 2de criterium dat meespeelt voor plaatsing. 
 
Wachtlijst 
Binnen 2 weken na aanmelding krijgen ouders bericht of hun kind ingeschreven 
wordt.  
Indien het kind niet geplaatst kan worden doordat het aanname-maximum bereikt is, 
krijgen ouders hier zowel telefonisch als schriftelijk bericht van. 
Tevens wordt hun gevraagd of zij het kind op een wachtlijst willen plaatsen. 
Indien er een plaats vrijkomt en er een kind van de wachtlijst geplaatst kan worden, 
hanteren wij dezelfde criteria als hierboven (volgorde van toelating) omschreven. 
 
 

4.2 Overgangsbeleid 
 
Overgang naar de volgende stamgroep 
In principe krijgt ieder kind elk of om de drie jaar te maken met een wisseling van 
stamgroep. Zo’n wisseling dient zorgvuldig te gebeuren. Van ieder kind wordt dan 
ook gedurende deze periode een profiel gemaakt. Zo’n profiel bevat zowel sociaal-
emotionele als cognitieve elementen. Verder zijn ook nog gedragsmatige aspecten, 
de vriendjes en vriendinnetjes en mogelijke elementen uit de thuissituatie, van in-
vloed op de samenstelling van het persoonlijke profiel. Een stamgroep dient een uit-
gebalanceerde groep te zijn, die opgebouwd is uit kinderen met verschillende profie-
len. Er wordt dan ook geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende stamgroe-
pen in één bouw, zodat er ook niet gesproken kan worden over niveaugroepen.  
Wanneer er overgegaan wordt tot het samenstellen van de stamgroepen en de kin-
deren ingedeeld zijn in profielen, bepalen de onderstaande aspecten de verdeling: 
Er wordt rekening gehouden met alle facetten van de ontwikkeling van een kind. En-
kele van deze facetten zijn: sociaal-emotionele vaardigheden, cognitieve aspecten, 
creativiteit, enzovoort. Broertjes en zusjes worden bij voorkeur niet bij elkaar ge-
plaatst. 
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Er wordt gestreefd naar een gelijke verdeling van jongens en meisjes, jongste en 
oudste kinderen, kinderen die extra aandacht nodig hebben, anderstalige kinderen 
en de hoeveelheid kinderen per stamgroep. Ook streven we naar eenzelfde groeps-
grootte per stamgroep in één bouw.  
Er wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met het aantal wisselingen van stam-
groep en/of stamgroepleider uit het verleden. Het aantal wisselingen wordt per kind 
in beeld gebracht zodat ook hier een evenwichtige situatie ontstaat. 
 
Wij willen in alle zorgvuldigheid alle aspecten mee laten wegen in de samenstelling 
van de stamgroepen, zodat wij te maken krijgen met 8 uitgebalanceerde groepen 
waarin alle profielen vertegenwoordigd zullen zijn. 
 
Overgang naar het voortgezet onderwijs 
Voor de overgang naar het voortgezet onderwijs houden wij de volgende tijdlijn aan: 
In leerjaar 7 wordt de NIO-toets afgenomen. Eind leerjaar 7 hebben de ouders en het 
kind met de stamgroepleider een gesprek waarin een pré-advies wordt gegeven.  
In augustus, tijdens de informatieavond, organiseren de stamgroepleiders van de 
bovenbouw een bijeenkomst over het voortgezet onderwijs. 
In oktober in leerjaar 8 is er met alle ouders een oriëntatiegesprek. 
In januari krijgen de ouders van de kinderen in leerjaar 8 naast een rapportgesprek 
ook een adviesgesprek VO (voortgezet onderwijs). 
De kinderen uit leerjaar 8 bezoeken gedurende het jaar verschillende voortgezet  
onderwijs scholen. In de maanden februari en maart melden de kinderen zich aan bij 
het voortgezet onderwijs. Vanaf april hoort u of uw kind op de gekozen school wordt 
aangenomen. Is dit niet het geval dan zult u uw kind op een andere school aan moe-
ten melden. 
In april wordt de eindtoets afgenomen bij de kinderen van leerjaar 8. Deze is ter be-
vestiging van het schooladvies en de schoolkeuze.  
 
 
De opbrengsten 
Onderstaand treft u de eindtoets-scores van onze school afgezet tegen de landelijke 
standaardscores aan. Standaardscores liggen tussen de 0 en de 100%. 
 

Scores IEP eindtoets 2020 

 

Schooljaar 2020 is er geen IEP toets afgenomen in verband met COVID 19. 
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Uitstroom:  

 

VWO 1 

HAVO/VWO 1 

HAVO 2 

VMBO-T/HAVO 2 

VMBO-T 6 

VMBO-T/K 2 

VMBO-K 1 

VMBO-B 3 

Praktijk onderwijs 1 

Totaal 19 

 

Scores IEP eindtoets 2018 (landelijk vergeleken met Hanevoet): 

 
Scores IEP eindtoets 2019 (landelijk vergeleken met Hanevoet): 

  
Terugkoppeling 
Regelmatig is er een terugkoppeling van het voortgezet onderwijs naar onze school. 
Er vinden gesprekken plaats met de mentoren van de scholen voor het voortgezet 
onderwijs. Informatie rondom oud leerlingen wordt met ons gedeeld. Dit geeft ons de 
mogelijkheid om kritisch naar ons onderwijs en advisering te kijken. 
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5. Begeleiding 
 
 

5.1 Het volgen van de ontwikkeling van kinderen  
 
Om de ontwikkeling van kinderen zo goed mogelijk te volgen neemt de stamgroep-
leider de volgende stappen. 
 
Stappen 
1. Signalering 
De stamgroepleider observeert alle kinderen van zijn groep en brengt deze observa-
ties in kaart in de vorm van een groepsoverzicht. Voor 4-, 5- en 6-jarige kinderen ge-
beurt dit d.m.v. KIJK, een leerlingvolgsysteem dat de kinderen volgt op alle aspecten 
van ontwikkeling. Tevens maken we gebruik van WMK vragenlijsten, een leerling-
volgsysteem voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook worden in een oriëntatie ge-
sprek aan het begin van een schooljaar de ouders gevraagd naar de stimulerende en 
belemmerende factoren en de onderwijsbehoeftes van hun kind.  
Vanaf de middenbouw worden de kinderen getoetst via het leerlingvolgsysteem van 
Cito. 
 
Toetsen die dit schooljaar afgenomen worden: 
Cito DMT technisch lezen  groepen 3 t/m 8 
AVI  technisch lezen  groepen 3 t/m 8 
Cito  begrijpend lezen     groepen 3 t/m 8 
Cito  spelling   groepen 3 t/m 8 
Cito  rekenen   groepen 3 t/m 8 
NIO  capaciteiten   groep 7 
IEP  eindtoets       groep 8 
 
2. Analyse 
Als blijkt dat kinderen op bepaalde onderdelen achterblijven of juist een voorsprong 
hebben, zal de stamgroepleider de resultaten van individuele kinderen nader bekij-
ken. Hij maakt een analyse van de toets gegevens om oorzaken en mogelijke oplos-
singen te onderzoeken. 
 
3. Opstellen en uitvoeren van een groepsplan 
Aan de hand van de analyse bekijkt de stamgroepleider hoe zij/hij het onderwijs moet 
aanpassen op de onderwijsbehoeften van de kinderen. Dit wordt gedaan d.m.v. een 
groepsplan. Hierin staat binnen drie subgroepen beschreven welke doelen er bereikt 
moeten worden en hoe dit wordt vormgegeven in de groep. De groepsplannen heb-
ben verschillende looptijden, afhankelijk van het vakgebied.  
N.a.v. toetsen en observaties wordt het groepsplan aangepast. Indien er kinderen 
zijn die een aparte leerlijn hebben binnen een vak, wordt er een individueel ontwikke-
lingsperspectief opgezet (OPP). Hiernaar wordt verwezen in het groepsplan.  
 
 
 
 



                                   
 
 
 
 
 
 
 

   
28 

4. Evaluatie 
Na uitvoering van bovengenoemde plannen, wordt gekeken in hoeverre het kind baat 
heeft gehad bij deze speciale aanpak. Indien blijkt dat het gewenste effect niet be-
haald is, wordt er opnieuw bekeken of een nieuw plan de oplossing is of dat de 
stamgroepleider hulp vraagt in het overleg met de intern begeleider. 
 
Bouwoverleg  
Als een stamgroepleider hulp nodig heeft voor de  begeleiding van een leerling met 
specifieke problemen, vraagt zij/hij hulp aan collega’s van dezelfde bouw. Een keer 
per week vindt er met de naaste collega’s uit dezelfde bouw overleg plaats. Met de 
tips die andere collega’s geven, gaat de stamgroepleider aan de slag. Als blijkt dat dit 
niet voldoende is, wordt het kind besproken met de Intern Begeleider.  
 
Zorgoverleg  
Wij werken handelingsgericht. Om de leerlingenzorg te verbeteren, vinden er jaarlijks 
meerdere gesprekken plaats op groeps- en individueel leerlingniveau. 
In de groep wordt gewerkt met groepsoverzichten en groepsplannen. Na analyseren 
van deze plannen gaat de stamgroepleider in gesprek met de intern begeleider. Dit 
gebeurt drie keer per jaar in de vorm van een groeps- en/of leerlingbespreking.  
Bij vragen rondom een leerling kan er in overleg met ouders extra hulp in geroepen 
worden van de expertise dienst van Salto. Zij denken dan mee in oplossingen voor 
de zorg rondom de leerling en bieden ondersteuning aan de leerkracht (en). 
 
Binnen het SPIL Hanevoet wordt een aantal keren per jaar  een Breed Spil Zorgover-
leg georganiseerd door het zorgadviesteam. Leden van het zorgadviesteam kunnen 
kinderen inbrengen waar zij zich zorgen over maken met als doel om gezamenlijk tot 
oplossingen te komen. Het zorgadviesteam bestaat uit: de intern begeleider, een af-
vaardiging van Little Jungle (onze Spil-partner), de verpleegkundige van de GGD, 
een vertegenwoordiging vanuit Zuidzorg en een generalist van WIJ Eindhoven. Voor 
een dergelijk overleg worden zo mogelijk de ouders, ondersteuners binnen het gezin 
en eventueel andere betrokkenen uitgenodigd.    
Het aanmelden van een leerling voor dit overleg gaat altijd in goed overleg met de 
ouders. De intern begeleider en stamgroepleider bespreken dit met hen. Mochten de 
ouders niet bij het gesprek aanwezig kunnen zijn, wordt hen om toestemming ge-
vraagd om hun kind met het zorgadviesteam te mogen bespreken.  
Intern begeleider 
De intern begeleider is voorzitter van het zorgadviesteam, onderhoudt contacten met 
externe instanties en ouders, begeleidt stamgroepleiders en draagt zorg voor de kind 
dossiers.  
Zij heeft als taak het coördineren van de onderwijskundige schoolontwikkelingen. 
Onze school heeft 1 intern begeleider voor de hele school. 
 
Dyslexie  
Onze school heeft de overtuiging dat leren lezen een van de belangrijkste pijlers is 
voor schoolsucces. Wij dragen dan ook zorg voor een adequate aanpak bij proble-
men in de ontwikkeling van het leren lezen. Wij vinden het van wezenlijk belang dat 
extra faciliteiten geboden worden aan kinderen die dreigen achter te raken op het 
gebied van de geletterdheid. We willen preventief werken en leggen het accent op 
signaleren in de leerjaren 1, 2, en 3.  
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Het is belangrijk dat leerlingen waarvan een vermoeden bestaat van dyslexie, zo 
vroeg mogelijk worden gesignaleerd en de juiste begeleiding krijgen. Hiervoor is een 
dyslexieprotocol opgesteld waarin alle handelingen en richtlijnen vermeld staan die 
van belang zijn. Dit document kunt u op school inzien. 
 
Bij de overgang naar het voortgezet onderwijs kunnen de gegevens in samengevatte 
vorm worden overgedragen na toestemming van de ouders. Indien voor de begelei-
ding op het voortgezet onderwijs een dyslexieverklaring wenselijk is, kunnen ouders 
in overleg met de school op eigen kosten een onderzoek uit laten voeren.  
 

5.2 Jeugdgezondheidszorg  

        
 
Gelukkig gezonde kinderen 
Wat kan Jeugdgezondheid betekenen voor u en uw kind? 
 
Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de meeste kinderen vanzelf.  Als ouder of ver-
zorger gaat u voor het beste voor uw kind, zodat hij of zij kan opgroeien in een veilige 
en stimulerende omgeving. Kinderen op de basisschool ontwikkelen zich razendsnel. 
En dat roept ook wel eens twijfels, vragen of zorgen op. Dan kan Jeugdgezondheid 
helpen.  
 
Jeugdgezondheid 
Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheid van de GGD Brabant-
Zuidoost. Het team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent en 
een medewerker gezondheidsbevordering. Zij werken nauw samen met gedragswe-
tenschapper(s) van de GGD. Jeugdgezondheid neemt deel aan de zorgstructuur van 
de school. 
 
Wat kunnen zij voor u en uw kind betekenen?  
 
Zit uw kind in groep 2 of 7? Dan ontvangt u een uitnodiging voor een gezondheids-
onderzoek. Tijdens dit onderzoek kijken de medewerkers van het team naar de li-
chamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van uw kind. Denk aan groei, ge-
wicht, leefstijl, spraak en taal, maar ook aan gedrag en schoolverzuim. Misschien 
heeft u zelf vragen? Tijdens het onderzoek kunt u die stellen.  
 
Even praten…. 
Mijn dochter in groep 3 is nog niet helemaal zindelijk.  Mijn zoon van 9 vindt het 
moeilijk om met andere kinderen samen te spelen. Zijn die driftbuien van mijn kind 
normaal en hoe kan ik daar het best mee omgaan? Een lastige eter aan tafel…..  
Voor dit soort vragen kunt u altijd terecht bij het team Jeugdgezondheid. Praten met 
een deskundige van Jeugdgezondheid biedt vaak nieuwe inzichten en helpt u verder. 
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Zij bieden een luisterend oor, geven hulp en advies en informatie die helpt.  Als het 
nodig is verwijzen ze door.  
 
Extra informatie 
Betrouwbare en actuele informatie over opgroeien en opvoeden vindt u op de websi-
te www.informatiediehelpt.nl  De informatie is ontwikkeld door de Stichting Opvoe-
den.nl in samenwerking met wetenschappers en deskundigen uit de praktijk en is 
getoetst door ouders.  
 
Inentingen  
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt hij of zij de laatste twee inentingen tegen 
DTP (Difterie, Tetanus en Polio) en BMR (Bof, Mazelen en Rode hond). Meisjes van 
12 jaar krijgen ook de vaccinatie tegen HPV (baarmoederhalskanker). De GGD ver-
stuurt hiervoor uitnodigingen en vaccineert op een aantal centrale locaties in de re-
gio. 
 
Altijd welkom 
Heeft u vragen of wilt u een afspraken maken voor een gezondheidsonderzoek of 
gesprek? U kunt contact opnemen met de sector Jeugdgezondheid.  
 
• Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders 
• Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag 
van 8.30 tot 17.00 uur.  
 

5.3 Kwaliteitszorg in de toekomst  
Wij werken met een schoolplan, dat opgesteld is voor 4 schooljaren, maar wel ieder 
schooljaar in een jaarplan geactualiseerd wordt. In dit jaarplan staan de activiteiten in 
het kader van kwaliteitszorg schematisch weergegeven. Dit meerjarenbeleid is uitge-
zet om de kwaliteit van de school te verbeteren. Uit het schoolplan heeft het team 
voor dit schooljaar een aantal concrete activiteiten gedestilleerd. Hieronder geven we 
weer op welke gebieden de school dit jaar extra aan de kwaliteit werkt. 
Alle verbeteringen staan in het teken van het verder uitgewerkte Jenaplanconcept.  
 
Zorgverbreding 
De afgelopen jaren heeft de zorgverbreding een kwaliteitsimpuls ondergaan.  
Dossiers zijn gedigitaliseerd. De begeleiding en het volgen van kinderen wordt vol-
gens gestandaardiseerde methodieken gedaan en vastgelegd in het digitale dossier. 
De school maakt voor de midden- en bovenbouw gebruik van het digitale leerling-
volgsysteem van Cito waarbij de normering I-II-III-IV-V gehanteerd wordt. De onder-
bouw maakt gebruik van het systeem “KIJK” om resultaten van kinderen in kaart te 
brengen en te volgen.  
Al deze onderdelen hebben een plaats binnen ons administratieprogramma Parnas-
sys. Binnen de kaders van Passend Onderwijs werken SALTO scholen aan ‘hulpver-
lening naar afstemming’, specifiek gebruik maken van de mogelijkheden die elke 
school in huis heeft ten behoeve van ‘onderwijs op maat’.  
We borgen onze zorgstructuur en de afspraken op het gebied van handelingsgericht 
werken. 
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Wereldoriëntatie 
Binnen Jenaplanonderwijs is wereldoriëntatie het hart van ons onderwijs. Wij zijn 
continu in ontwikkeling om de kwaliteit hiervan te verbeteren.  
Wij willen de kerndoelen behalen en daarbij recht doen aan de onderzoekende hou-
ding van de kinderen.  
Onze taaldoelen zijn gekoppeld aan de Wereld oriënterende vakken. Een thema 
wordt dit jaar bouw breed uitgewerkt en daarnaast nog een thema school breed. 
 
Clusteren van spellingsdoelen 
De spellingsdoelen zijn binnen de 3- jarige stamgroep geclusterd. Hierdoor ontstaat 
er meer ruimte en tijd om te verdiepen of te herhalen. De  doelen zijn geclusterd aan 
de hand van SLO en CITO doelen. Snappet (is een adaptief onderwijsplatform dat 
wordt aangeboden op tablets. Leerlingen maken opgaven op de tablet die inhoudelijk 
vergelijkbaar zijn met de opgaven in werkboeken). 
 
Bewegend leren 
Bewegend leeractiviteiten worden nog meer ingezet. Bewegend leren heeft namelijk 
indirect een positieve invloed op de leerresultaten van kinderen, omdat het een posi-
tieve invloed heeft op de hersenstructuur en hersenactiviteiten. Deze positieve in-
vloed op de hersenen pakt goed uit voor de executieve functies. Die hebben onder 
andere te maken met planning, werkgeheugen, aandacht, en gedragsregulering. 
Leerlingen die daarin hoog scoren werken geconcentreerder op school, wat goed is 
voor de inzet tijdens het leren.  
Wij willen hiermee de  betrokkenheid bij de les te vergroter. 
 
Werken met kwaliteitskaarten 
Invullen van WMK (Werken met Kwaliteitskaarten)-model. Analyseren van de op-
brengsten om daarna een plan van aanpak op te stellen. 

 
Scholing 
Hoe richten wij ons onderwijs in voor meer- en (hoog)begaafde kinderen? 
Dit jaar gaat een werkgroep aan de slag met het inrichten van onderwijs aan meer en 
begaafde leerlingen. Het team nemen zij daarin mee.  
LIST ( lezen is top) lezen verdiepen. LIST gaat niet over het aanleren van een tech-
niek. Het doel van het project is het ontwikkelen van gemotiveerde lezers die hun 
geletterdheid inzetten om te leren én te lezen voor hun plezier (zie ook curricu-
lum.nu). Leestechniek is slechts een middel om dat doel te bereiken. In het LIST-
project wordt de techniek van het lezen daarom steeds verbonden met leesbegrip en 
leesbeleving. 
Taal en leesonderwijs analyseren en verbeteren.  
 
Voor verdere verbeterpunten kunt u het jaarplan inzien bij de directie. 
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6 Communicatie  
 
Ouders zijn onmisbaar in onze school! Een goede ouder-schoolrelatie en een open 
communicatie is een eerste vereiste. Daarbij hoort natuurlijk ook een goede informa-
tievoorziening aan de ouders.  
 

6.1 Het contact tussen de school en de ouders 
 
Rapportage 
Bij de opzet van onze rapportage is gelet op bruikbaarheid, leesbaarheid voor ou-
ders, 
vormgeving en informatieoverdracht. U vindt de vier pedagogische uitgangspunten 
van het jenaplanonderwijs hierin terug: gesprek, werk, spel en viering. Omdat kin-
deren tussen hun 4e en hun 12e jaar een enorme ontwikkeling doormaken, hebben 
we gekozen voor twee verschillende soorten rapporten.  
 
Het rapport voor de 1e- en 2e-jaars 
De onderbouw krijgt 1 keer per jaar een rapport mee naar huis. Hierin zit werk van 
het kind, een foto, de actuele Kijklijnen en een bericht/brief aan het kind.  
Het rapport wordt in juni meegegeven.  
Twee keer per jaar (in januari en juni), vindt er een screening plaats met behulp van 
KIJK. Hierbij wordt gelet op alle ontwikkelingsgebieden. Deze lijst wordt met ouders 
besproken. 
 
Het rapport voor 3e- t/m 8e -jaars 
1ste rapportage januari 2021 
2de rapportage  juni 2021 
In deze rapporten vindt u een overzicht van de ontwikkeling die uw kind in het afge-
lopen half jaar heeft doorgemaakt en bijdragen van het kind zelf, datgene waar hij/zij 
trots op is. 
 
Schoolcommunicatie 
Ouders worden op de hoogte gebracht van belangrijke informatie van de school mid-
dels het communicatiesysteem Isy. De actuele agenda vindt u hier. Wij vragen  
ouders om de berichten te lezen. 
Voor Isy kunt u zich aanmelden middels een brief met inlogcode. Informatie hierover 
ontvangt u bij de stamgroepleider of de directeur. 
Een keer in drie weken ontvangen ouders onze schoolkrant; Hanesmoesjes. Hierin 
staat de agenda maar ook andere wetenswaardigheden. Bijvoorbeeld nieuws uit de 
stamgroepen of ouders die zich voorstellen. Het is aan te raden om dit te lezen om 
zo te zien wat er leeft binnen onze school.  
 
Website 
Voor algemene informatie over de school kunt u de vernieuwde en actuele website  
www.bs-hanevoet.nl raadplegen. 
 
 
 
 

http://www.bs-hanevoet.nl/
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Spreken met de directie 
De deur staat in principe altijd open. Alleen als er een vertrouwelijk gesprek is, staat 
er op de deur een bordje ‘bezet’. Ouders en verzorgers kunnen dus meestal binnen-
lopen. Ook al staat de deur altijd open en loopt de directeur regelmatig door de 
school en de groepen, toch is er een strak programma van klassenbezoek, tijden om 
beleid uit te werken, overlegperiodes met allerhande adviseurs of bestuursleden. In-
dien noodzakelijk zal de directeur altijd tijd maken voor een urgent geval. Als u een 
afspraak maakt, kan er meer tijd worden ingepland. 
 
Spreken met teamleden 
Wij stellen contacten met ouders zeer op prijs. Na schooltijd mag er altijd een af-
spraak worden gemaakt. 
De stamgroepleiders van de onderbouw staan na schooltijd buiten bij de “vijver” op 
het schoolplein. Als de kinderen zijn opgehaald kunt u hen aanspreken. 
 
Huisbezoek/Intake voor kinderen uit groep 1 
Ongeveer 6 weken voordat een kind 4 jaar wordt, gaat de stamgroepleider op huis-
bezoek om het intakegesprek te voeren. Hierin worden aanvullende vragen gesteld 
aan de ouders over het kind. Ook bekijkt de stamgroepleider samen met kind een 
boekje dat gericht is op onze school. Hierin staan foto’s en leuke weetjes. Dit is ook 
de eerste keer dat een ouder de stimulerende, belemmerende factoren en onder-
wijsbehoeftes van het kind met de stamgroepleider kan delen.  
 
Rapportavonden/ Ouderavonden/ Stamgroepavonden  
We willen u graag van tijd tot tijd informeren over de vorderingen van uw kind. Dit 
gebeurt tijdens een persoonlijk gesprek met de stamgroepleider. Deze vinden drie 
keer per jaar plaats. Het eerste gesprek is een oriëntatiegesprek, het tweede naar 
aanleiding van het eerste rapport (midden- en bovenbouw) of de KIJKregistratie (on-
derbouw) en het derde naar aanleiding van het tweede rapport op uitnodiging van de 
stamgroepleider of op verzoek van ouders. Naast deze individuele ouderavonden is 
er ook stamgroepavond (informatie-avond), waarop u in een groter gezelschap geïn-
formeerd wordt en er ruimte is voor ouders om elkaar informeel beter te leren ken-
nen.  
 
Informatieverstrekking aan (gescheiden) ouders 
 

6.2 De betrokkenheid van de ouders bij de school 
Om goed samen te kunnen werken en het beste te kunnen doen voor uw kind, is het 
delen van informatie van belang. School informeert u daarom over zaken, zoals: rap-
porten, nieuwsbrieven, voortgangsrapportages, de schoolgids, ouderavonden en 
verzoeken om toestemming voor onderzoek of begeleiding. Wij verwachten van u dat 
u ons tijdig en naar waarheid informeert over belangrijke ontwikkelingen die van in-
vloed kunnen zijn op het welzijn of het onderwijsleerproces van uw kind(eren). Ook 
wijzigingen van adresgegevens en/of telefoonnummers horen we graag tijdig van u. 
 
In geval van echtscheiding informeert u de school over wie ouderlijk gezag heeft over 
het kind, door een kopie af te geven van documenten van de rechtbank waarin dit 
staat aangegeven.  
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Ouders van kinderen met gescheiden ouders worden door de school zo veel als mo-
gelijk op een gelijke wijze en op een gelijk tijdstip geïnformeerd. Als u alleen bent 
belast met het ouderlijk gezag, verwachten wij dat u de informatie van de school 
doorgeeft aan de ouder die niet met het ouderlijk gezag belast is. In geval van voog-
dijschap vindt de informatieverstrekking aan de voogd op eenzelfde wijze plaats als 
aan ouders met ouderlijk gezag. 
 
Als een ouder zonder ouderlijk gezag informatie van de school wenst over de ontwik-
keling van zijn/haar kind, kan dit aangeven worden bij de directeur. De directeur geeft 
aan de ouder zonder gezag alleen informatie over de schoolontwikkeling van het 
kind. Daarnaast kan de directeur informatie weigeren te geven, wanneer hij/zij dit in 
het belang van het kind noodzakelijk vindt. 
 

De school verstrekt geen informatie aan anderen, tenzij de ouder(s) met ouderlijk 
gezag hiervoor toestemming verleent/verlenen. Het liefst verstrekken we deze infor-
matie alleen als u zelf ook aanwezig bent bij het gesprek. 
 
Meer informatie vindt u in het SALTO-protocol ‘Informatieverstrekking aan geschei-
den ouders’. Deze vindt u op de website van SALTO (https://www.salto-
eindhoven.nl/nl/ouders/regelingen 
 
Ouders helpen op school 
Op SALTO-school Hanevoet is de betrokkenheid van ouders groot. Voor ons zijn zij 
onmisbaar. Wellicht hebt u ook zin en tijd om af en toe op school iets voor school te 
doen? Enkele voorbeelden van activiteiten waarbij ouders kunnen ondersteunen zijn: 

- de bibliotheek, 
- handenarbeid, 
- activiteiten van de kunstcommissie, 
- techniekonderwijs, 
- het koken, 
- de musical, 
- ontmoetingsdagen, 
- ondersteuning bij excursies, 
- ondersteuning van projecten, 
- de hoofdluiscontrole iedere woensdag na een vakantie. 

 
Stamgroepouder  
Het doel van de stamgroepouders is het bieden van ondersteuning voor de stam-
groepleider bij het organiseren van het onderwijs en andere schoolactiviteiten. De 
stamgroepouder is een wezenlijke verbinding tussen ouders en stamgroepleider(s). 
Voorwaarde voor het stamgroepouderschap is dat de stamgroepleider de ondersteu-
ning als zodanig ervaart. De stamgroepouder wordt gekozen door de stamgroeplei-
der voor de duur van een schooljaar. Belangstellenden kunnen zich aanmelden op 
de stamgroepavond aan het begin van het schooljaar. De stamgroepouder werkt sti-
mulerend voor een open relatie tussen kind, stamgroepleider en ouders. Stamgroe-
pouders stimuleren andere ouders tot meer betrokkenheid bij de school. De stam-
groepouder maakt zich aan het begin van het schooljaar bekend door middel van 
een in te vullen format met foto die op het raam van de stamgroep wordt gehangen. 
Oproepen voor specifieke ouderhulp gaan via de stamgroepouder en ouderraad.  

https://www.salto-eindhoven.nl/nl/ouders/regelingen
https://www.salto-eindhoven.nl/nl/ouders/regelingen
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De ouderraad  
De ouderraad (OR) van Saltoschool Hanevoet bestaat sinds het schooljaar 
2017/2018  om de activiteiten rondom de verschillende thema’s (uitstapjes en spor-
tieve evenementen) waar de school aan deelneemt  in goede banen te leiden. In dit 
nieuwe schooljaar zijn wij opzoek naar nieuwe leden. Mocht dit niet lukken, dan gaat 
de organisatie over naar de stamgroepleider(s) en stamgroepouder(s).  
 
Doel OR 
Het voornaamste doel van de OR is om leerkrachten meer tijd te geven om bezig te 
kunnen zijn met hetgeen waarvoor ze zijn opgeleid, namelijk het onderwijzen van de 
kinderen.  
 
Activiteiten OR 
De OR bij Saltoschool Hanevoet houdt zich bezig met het organiseren van bijna alle 
activiteiten die er gedurende het gehele schooljaar plaatsvinden. Van de ontmoe-
tingsdagen tot aan de uitstapjes aan het einde van schooljaar, van deelname aan 
sportactiviteiten (marathon, schoolschaatsen, zwemmen en avondvierdaagse) tot 
aan koken in alle groepen. Natuurlijk zijn er ook activiteiten rondom Sinterklaas, 
kerst, carnaval, Pasen en met Koningsdag.  
De OR werkt vooral in duo’s en zorgt voor de aankleding, de materialen, de organi-
satie en draaiboeken van activiteiten. Dit alles gebeurt altijd in overleg met school 
d.m.v. nauw contact met 1 of 2 leerkrachten. Natuurlijk kan de ouderraad dit allemaal 
niet alleen, zij werkt dan ook nauw samen met alle stamgroepouders en wordt re-
gelmatig een beroep gedaan op ouders om mee te helpen.  Elk half jaar brengen we 
een ouderhulpboekje uit waarin ouders kunnen aangeven waarbij ze willen en kun-
nen ondersteunen. 
 
Contact 
Iedere (nieuwe) ouder die meer wil weten wat de OR nu precies allemaal doet of in-
teresse heeft om deel te nemen aan de OR kan contact opnemen via HANE-
VOET_OR@salto-eindhoven.nl   
 
Lunchen op school  
Onze school heeft een overblijfmogelijkheid voor kinderen. De school is verantwoor-
delijk voor het lunchen, de organisatie hiervan is in handen van een werkgroep be-
staande uit ouders en directie. De kinderen die overblijven, lunchen in hun eigen lo-
kaal, waarna de bovenbouw naar het grote plein gaat en de onderbouw naar het 
kleine plein. De middenbouw mag kiezen. Als het regent, blijft iedereen binnen. 
Mocht een kind grensoverschrijdend gedrag blijven vertonen, kunnen wij besluiten de 
lunch niet meer op school aan te bieden. 
De lunchgroepen worden begeleid door enthousiaste vrijwilligers. Regelmatig organi-
seren zij activiteiten zoals een pannenkoekenlunch en een tostilunch. 
 
 
 
 
 
 

mailto:HANEVOET_OR@salto-eindhoven.nl
mailto:HANEVOET_OR@salto-eindhoven.nl
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De dagelijkse gang van zaken m.b.t. de lunch valt onder verantwoordelijkheid van 
vier coördinator: 
 

Inge Leenders 06-42849982 

Jennie Bastiaans 06-14794698 

Simone van Uum 06-30033471 

Kimberly Hoogwoud 06-30719108 

 
Eén van hen is dagelijks, behalve op woensdag, op school aanwezig van 11.15 uur 
tot 13.00 uur. 
Wilt u zich aanmelden als lunchvrijwilliger? Dat kan bij één van de coördinatoren. 
De kinderen brengen voor de lunch zelf hun eten en drinken mee. We zijn een ge-
zonde school dus we verwachten dat de lunchtrommel  en de drinkbeker gevuld 
wordt met verantwoorde producten.  
De kosten van het overblijven staan vermeld in hoofdstuk 10. 
 
Medezeggenschapsraad  
 
Algemeen 
De medezeggenschap op basisscholen is sinds 1 januari 2007 vastgelegd in de 
WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen). De uitvoering is vastgelegd in het MR-
reglement en regelt zo de medezeggenschap voor ouders en personeelsleden. De 
MR is gesprekspartner van en klankbord voor de directie, als vertegenwoordiger van 
het SALTO-bestuur. De mening van de MR speelt een belangrijke rol in de uiteinde-
lijke besluitvorming. Sommige besluiten kunnen slechts na instemming of advisering 
van de MR worden uitgevoerd. 
De MR is te bereiken via e-mail: HANEVOET_MR@salto-eindhoven.nl  
 
Samenstelling 
De MR bestaat uit 6 personen: 3 teamleden en 3 ouders. Dit schooljaar zijn dat in de 
teamgeleding Carla Verbeek, Judith Elling en Niki van Dinther. De oudergeleding 
bestaat uit  Bart Roos, Frank van de Ven en Sanne Heijnen. We streven ernaar dat 
de onder- midden en bovenbouw in de MR vertegenwoordigd zijn. De leden van de 
MR worden gekozen voor een periode van 3 jaar en kunnen herkozen worden. Zij 
zitten in de MR zonder last of ruggespraak. Dat wil zeggen dat ze zelfstandig tot een 
oordeel kunnen komen en niet gehouden zijn aan de mening van het team of de ou-
ders.  
 
Vergaderingen 
Een MR-vergaderjaar loopt van 1 januari tot 1 januari. De MR vergadert minimaal 8 
keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en de agenda van de vergaderingen 
worden vooraf in de Hanesmoesjes gepubliceerd. De actiepuntenlijst vindt u in de 
map die tegenover het koffiehuis op de kast ligt.  
 
Onderwerpen  
Onderwerpen die ieder jaar terugkomen zijn bijvoorbeeld: het schoolplan, de school-
gids, de schoolbegroting, de ouderbijdrage, het zorgplan, het kwaliteitsverbeterings-
plan (WMK), het formatieplan, de begroting en het taakbeleid.  

mailto:HANEVOET_MR@salto-eindhoven.nl
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Daarnaast is het mogelijk dat ouders, personeel, de voorzitter van de MR vragen om 
bepaalde (schoolbrede) onderwerpen op de agenda te plaatsen. 
 

7. Klachtenregeling 
 
 

7.1 Contactgegevens 
Als u een probleem, kritische opmerking of klacht heeft over de school, verwachten 
wij dat u deze binnen de school bespreekt. In onderling overleg met de persoon in 
kwestie en/of de directeur van de school kunnen we samen tot een oplossing komen. 
Als het ons niet lukt om samen tot een oplossing te komen, kunt u gebruik maken 
van de klachtenregeling van SALTO of van de regeling ‘Omgaan met het vermoeden 
van een misstand’. Beide regelingen kunt u vinden op de website van SALTO 
(https://www.salto-eindhoven.nl/nl/ouders/regelingen). Als u vragen heeft over deze 
regelingen of als u advies wilt, kunt u contact opnemen met onze schoolcontactper-
soon Joyce Klompers (joyce.klompers@salto-eindhoven.nl) en Sutana van de Lest 
(sutana.vandelest@salto-eindhoven.nl ).  
 
Wanneer het u niet lukt om in samenwerking met de school tot een oplossing te 
komen, dient u een schriftelijke klacht in bij SALTO. In uw klacht omschrijft u de 
inhoud ervan, tegen wie deze gericht is en welke feiten en omstandigheden er 
volgens u zijn voorgevallen. U vermeldt hierbij ook uw naam en contactgegevens. 
Uw klacht kunt u richten aan: SALTO t.a.v. mevrouw M.R.A. Troost (ambtelijk 
secretaris klachten), Odysseuslaan 2, 5631JM, Eindhoven. SALTO is telefonisch 
bereikbaar op 040-2606710. 
 
Bij zaken zoals (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, langdurige en ernstige 
pestproblematiek, discriminatie of geweld kunt u contact opnemen met de externe 
vertrouwenspersoon, Irma van Hezewijk (06-54647212, 
irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl). Wanneer de externe vertrouwenspersoon u 
bijstaat, wordt dit doorgegeven aan de ambtelijk secretaris klachten van SALTO. 
 
De vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs is te raadplegen bij 
seksuele intimidatie, seksueel misbruik, psychisch en/of fysiek geweld, discriminatie 
en radicalisering. Zij zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) 
bereikbaar op het nummer: 0900 1113111 (lokaal tarief). 
 
SALTO is aangesloten bij stichting Onderwijsgeschillen, 
https://onderwijsgeschillen.nl/. Dit is een onafhankelijk, landelijk orgaan waar u uw 
klacht, rechtstreeks of nadat deze op bestuursniveau is behandeld, kunt indienen. 
Stichting Onderwijsgeschillen bestaat uit drie onderdelen, namelijk: de Landelijke 
Klachtencommissie (LKC), Geschillencommissie passend onderwijs en de Commis-
sie van Beroep. De contactgegevens van deze stichting zijn: Stichting Onderwijsge-
schillen, gebouw "Woudstede", Zwarte Woud 2, Postbus 85191, 3508 AD, Utrecht. 
Zij zijn telefonisch bereikbaar op 030 2809590 en per mail via 

info@onderwijsgeschillen.nl. 

https://www.salto-eindhoven.nl/nl/ouders/regelingen
mailto:joyce.klompers@salto-eindhoven.nl
mailto:sutana.vandelest@salto-eindhoven.nl
mailto:irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl
https://onderwijsgeschillen.nl/
mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
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7.2 Schorsing en verwijdering 
Als u of uw kind in of rond de school de gedragsregels van school ernstig overtreedt 
of als er sprake is van gedrag dat de veiligheid van de kinderen, de ouders en/of het 
personeel van de school in gevaar brengt, maken wij dit gedrag direct bespreekbaar. 
In sommige gevallen kan het gedrag aanleiding zijn voor het college van bestuur om 
een kind te schorsen of te verwijderen van de school. Bij de uitvoering van deze 
maatregelen volgt SALTO een procedure. Deze is beschreven in de regeling ‘Toela-
ten, Schorsen en Verwijderen’ en staat gepubliceerd op de website van SALTO 
(https://www.salto-eindhoven.nl/nl/ouders/regelingen). 

https://www.salto-eindhoven.nl/nl/ouders/regelingen
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8. Praktische zaken 
 
 

8.1 Schooltijden 
Voor de hele school gelden de volgende schooltijden: 
 

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 8.30 – 11.45 uur  
12.45 – 14.45 uur 

woensdag 8.30 - 12.30 uur. 

 
Inlooptijd 
Om 08.20 uur gaat de buitenbel. Dan mogen de kinderen naar binnen. Tot 08.30 uur 
kunnen de kinderen binnenlopen. Dan gaat de binnenbel en beginnen de activiteiten. 
Het is van groot belang dat ouders de school om 08.30 uur verlaten hebben, zodat 
de lessen kunnen beginnen! Het doel van de inlooptijd is drieledig: 
stamgroepleiders hebben meer tijd om kinderen te ontvangen, 
ouders hebben meer tijd om kinderen weg te brengen, zeker bij gezinnen met meer 
kinderen, 
ouders kunnen in de groep nog wat bekijken of even kort wat vragen of mededelen. 
 
Indien het door omstandigheden niet mogelijk is om op tijd op school te zijn en het 
kind wat later komt, laat deze dan alleen de klas in gaan.  
 
Vooral voor de 1-2 groepen 
Neem even afscheid op de gang. Dit voorkomt het storen in de kring/les. 
De inlooptijd is voor het ontvangen van de kinderen. Wij vragen de ouders buiten de 
kring te blijven. 
Kinderen die niet op school lunchen zijn ’s middags om 12.40 uur weer welkom op 
school. Op dat moment gaat de bel en om 12.45 uur beginnen de lessen weer. 
 
Pauzetijden 
de midden- en bovenbouw hebben pauze van 10.00 uur tot 10.15 uur. 
 
Een veilige school  
Om de veiligheid van uw kind te waarborgen, is de school onder lestijd altijd van bui-
tenaf gesloten. Van binnenuit kan er wel altijd naar buiten gegaan worden. 
Heeft u een afspraak of wilt u de school bezoeken, dient u bij de voordeur aan te bel-
len.  
                   
Medicijngebruik op school  
Als u wilt dat uw kind onder schooltijd en door de stamgroepleider medicijnen krijgt 
toegediend, vragen wij daarvoor schriftelijk toestemming. 
Deze toestemming kunt u geven na overleg met de stamgroepleider. Toestemmings-
formulieren zijn te verkrijgen bij de administratie en de stamgroepleider. 
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8.2 Meldcode huiselijk geweld 
De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt toegepast als de school 
signalen heeft dat er mogelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. 
De meldcode bestaat uit vijf stappen. In stap 4 en 5 weegt de school af of een mel-
ding bij Veilig Thuis noodzakelijk is. Wanneer er sprake is van melding wordt u altijd 
geïnformeerd. Meer informatie over de meldcode vindt u op 
https://www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/kennisbank/meldcode-huiselijk-geweld-en-
kindermishandeling/. Vragen hierover kunt u onder andere stellen aan de schoolcon-
tactpersoon. 
 

8.3 Ziekmelden/ verlof aanvragen  
Als uw kind de school niet kan bezoeken, omdat het bijvoorbeeld ziek is, verzoeken 
wij u dit persoonlijk schriftelijk (Isy/ mail) of telefonisch vóór 08.15 uur aan ons door 
te geven om onnodige ongerustheid op school en thuis te voorkomen. Dit ter be-
scherming van uw kind. U hebt uw kind immers naar school zien gaan en verwacht 
dat het daar veilig is gearriveerd. 
Als wij geen afmelding hebben gekregen en wij missen uw kind, dan nemen wij voor 
9.00 uur contact met u op.  
Broertjes, zusjes, vriendinnetjes of vriendjes mogen de melding niet doorgeven. 
 
Langdurige en/of regelmatige ziekte  
Wanneer uw kind door ernstige ziekte voor een langere tijd niet naar school kan ko-
men, is het van belang dat u dit aan de stamgroepleider kenbaar maakt. De stam-
groepleider kan dan samen met u bekijken hoe we het onderwijs aan uw kind toch 
kunnen voortzetten. 
Hierbij kunnen we gebruik maken van de deskundigheid van een 
‘consulent onderwijsondersteuning zieke kinderen’ van de onderwijsbegeleidings-
dienst of van het academisch ziekenhuis. Datzelfde kan ook voor de onverhoopte 
situatie dat uw kind in het ziekenhuis moet verblijven of regelmatig voor behandelin-
gen naar het ziekenhuis moet. Het is niet alleen onze wettelijke plicht, maar ook onze 
morele plicht om voor elke leerling, ook als hij/zij ziek is, goed onderwijs te verzor-
gen. 
Wij vinden het minstens zo belangrijk dat een leerling van onze school ook als hij/zij 
ziek is, een goed contact heeft met de klasgenoten en de stamgroepleider. Zeker 
een leerling die voor een langere tijd door ziekte niet op school kan komen, moet we-
ten en ervaren dat hij/zij ook dan meetelt en erbij hoort. Vanzelfsprekend is belangrijk 
dat een zieke leerling actief blijft met wat bij het dagelijkse leven hoort. In dit geval 
dus het continueren van het onderwijs. Hierdoor proberen we ook te voorkomen dat 
een leerling die ziek is achterop raakt en mogelijk anders zou moeten dou 
 

  

https://www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/kennisbank/meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling/
https://www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/kennisbank/meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling/
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Verlof buiten de reguliere vakanties 
Als u verlof buiten de reguliere vakantie wilt, vraagt u dit aan bij de directeur van de 
school. U kunt hiervoor een verlofformulier halen bij de administratie.  
Er zijn verschillende redenen waarvoor u verlof buiten de schoolvakanties kunt aan-
vragen: 

1. Religieuze verplichtingen; 
2. Huwelijken, jubilea of uitvaarten; 
3. Medische omstandigheden; 
4. Toptalenten sport en cultuur; 
5. Vakantieverlof. 

Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 
Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levens-
overtuiging, kunt u verlof aanvragen bij de directeur van de school. Als richtlijn geldt 
hiervoor één dag vrij per verplichting. 
 
Persoonlijke omstandigheden 
Het kan zijn dat er persoonlijke of sociale verplichtingen zijn, zoals verhuizing, huwe-
lijken, jubilea of uitvaarten, waardoor u verlof voor uw kind aanvraagt. Op basis van 
uw aanvraag en de omstandigheid, bepaalt de directeur de lengte van het verlof. Het 
kan zijn dat u wordt gevraagd om een document aan te leveren als onderbouwing 
voor uw verlofaanvraag.  
  
Medische omstandigheden 
Bij medische omstandigheden is een verklaring van een (jeugd)arts van de GGD of 
een sociale instantie noodzakelijk. Op basis daarvan bepaalt de directer van de 
school of en hoe lang uw kind verlof kan krijgen.  
 
Toptalenten sport en cultuur 
Op hoog niveau presteren als toptalent op het gebied van sport of cultuur, valt soms 
moeilijk te combineren met school. Als uw kind een status heeft gekregen bij de 
sportbond of NOC*NSF en/of bekend zijn in het Olympisch Netwerk of op cultureel 
niveau op het hoogste niveau presteert, kunt u een aanvraag voor minder dan 10 
dagen indienen bij de directeur van de school. Een aanvraag voor meer dan 10 da-
gen kunt u indienen bij de leerplichtambtenaar. Deze is te bereiken op het telefoon-
nummer 14040 of per mail leerplichtplus@eindhoven.nl. 
 
In de aanvraag toont u de noodzaak aan van deelname aan trainingen en wedstrij-
den/concoursen en geeft u de momenten en/of data van afwezigheid aan. Lever 
daarbij ook documenten, zoals inschrijving voor evenementen, statusverklaring, etc. 
aan ter onderbouwing van uw aanvraag. 
 
In alle gevallen stelt de school, in overleg met ouders en/of leerling, een inhaalpro-
gramma op, waarin staat opgenomen hoe uw kind de lesstof van de gemiste lessen 
gaat inhalen. Het verleende verlof kan ingetrokken worden als de schoolprestaties 
van het kind achteruitgaan of wanneer er op sociaal-emotioneel gebied problemen 
ontstaan. 
 
 

mailto:leerplichtplus@eindhoven.nl
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Vakantieverlof  
Als u vanwege het werk van u of uw partner alleen buiten de schoolvakanties vakan-
tie kan opnemen, is het mogelijk om voor uw kind vakantieverlof aan te vragen. Bij 
het indienen van de aanvraag voegt u een verklaring toe, waaruit de noodzaak van 
het vakantieverlof blijkt. Als de noodzaak tot vakantieverlof niet uit de aanvraag blijkt, 
kent de school geen verlof toe. De school kan maximaal eenmaal per jaar 10 dagen 
verlof verlenen. Voor de eerste twee weken van het schooljaar wordt geen verlof ver-
leend. 

 
8.4 Speelgoed mee naar school 
 
Zoals eerder vermeld beginnen we (bijna) elke dag in de stamgroep met een kring-
gesprek. In de onderbouwgroepen is er op woensdag een meeneemkring. Kinderen 
mogen dan iets meenemen, bijvoorbeeld speelgoed, waarover ze willen vertellen. Op 
de andere dagen moeten spulletjes thuis blijven. 
 

8.5 Gezonde voeding- en traktatie 
 
Fruitkring  
In de alle groepen wordt elke ochtend fruit gegeten in de kring. Niet verplicht natuur-
lijk, maar het is wel erg gezellig en gezond. Op de maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag hebben wij sinds enige jaren zogenaamde ‘gruitdagen’. De kinderen mogen 
dan alleen groente of fruit meenemen. Goede mogelijkheden zijn een stuk fruit, ge-
zonde (verpakte) koek, stukje kaas. Er mag natuurlijk ook iets bij gedronken worden. 
Dit is geen frisdrank of suikerhoudende drank. 
Het is handig als u het fruit en drinken meegeeft in respectievelijk een bakje en een 
beker. Wij maken met de kinderen de afspraak dat deze aan het eind van de dag 
mee naar huis worden genomen. Desondanks komt het heel vaak voor dat er bekers 
en bakjes op school blijven. Wij bewaren die dan tot het eind van de week. Op vrij-
dag wordt aan de kinderen gevraagd van wie de bakjes en bekers zijn. Meldt zich 
dan nog geen eigenaar, dan gooien we ze weg. Dit vanuit hygiënisch oogpunt. De 
vuile bekers en bakjes kunnen daarom niet bij de gevonden voorwerpen worden ge-
legd. 
www.voedingscentrum.nl/etenopschool 
 
Lunchen op school 
Wij stellen het op prijs als kinderen dagelijks een gezonde lunch eten en drinken. 
Dus geen frisdranken of andere dranken voorzien van veel suikers! 
https://www.gezondeschool.nl/ 
 
Snoep, koek en/of kauwgom is niet toegestaan op onze school! 
 
Traktatie bij een verjaardag 
Het is altijd iets bijzonders als je je verjaardag met de hele stamgroep op school viert. 
Leuk dat de kinderen dan vaak iets lekkers trakteren.  
Als uw kind binnenkort jarig is kunt u met de stamgroepleider een afspraak maken 
voor een moment om dat te vieren. 

http://www.voedingscentrum.nl/etenopschool
https://www.gezondeschool.nl/
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Passend bij ons beleid gezonde voeding stellen wij het op prijs als ook de traktatie 
gezond is. Tips hiervoor kunt u vinden in onze schoolgids en regelmatig op Isy, ons 
communicatiesysteem. 
http://www.gezondtrakteren.nl/ www.voedingscentrum.nl/trakteren) 
 
Educatie op het gebied van gezonde voeding 
Met regelmaat wordt tijdens het kringgesprek besproken of het meegenomen 
eten/drinken gezond is. Indien het meegenomen eten/drinken hieraan niet voldoet 
worden ouders daarvan persoonlijk op de hoogte gesteld door de leerkracht.  
 
Speciale gelegenheden: 
Het team van Hanevoet is van mening dat er bij speciale gelegenheden uitzonderin-
gen gemaakt mogen worden t.a.v. het eten en drinken. Onder speciale gelegenhe-
den verstaan we bv. Schoolreisjes, thema’s en feestdagen. Omdat het voor een spe-
ciale gelegenheid is; zijn deze “extra dingen”  speciaal. Het is de bedoeling om ze 
niet “gewoon” te laten worden.  
 
Hygiëneregels:  
Als er gegeten wordt of als er eten wordt klaargemaakt is het belangrijk om ook aan-
dacht te besteden aan hygiëne en veiligheid. Voor het schoolbeleid zijn een aantal 
regels belangrijk. 
De kinderen en leerkrachten wassen na elk toiletgebruik hun handen met vloeibare 
zeep. 
De kinderen drinken water bij de aanwezige gootsteen uit aanwezige schone bekers. 
Vaatdoeken of stoffen handdoeken worden iedere dag vervangen. 
 

8.6 Kinderraad 
De kinderraad is opgestart om kinderen actief te betrekken bij schoolse zaken. Uit 
iedere stamgroep van de midden en bovenbouw wordt een kind gekozen dat zitting 
neemt in de kinderraad. De kinderraad biedt kinderen de mogelijkheid om ideeën en 
wensen naar voren te brengen en mee te denken over ons onderwijs.  
In de stamgroep kunnen dingen ter tafel komen die meegenomen worden naar de 
kinderraad en vanuit school worden punten aangedragen.  
 

8.7 Sport en bewegen  
 
Gymlessen 
De gymlessen worden gegeven in het gymnastieklokaal door onze gymdocent. Bij 
mooi weer wordt tevens gebruik gemaakt van de speelweide bij de vijver of de Ke-
verberg. 
Gymnastiekkleding is verplicht. Kinderen die niet de juiste gymnastiekkleding bij zich 
hebben kunnen niet meedoen aan de gymles.  
Onder gymnastiekkleding verstaan wij: andere kleding dan die uw kind in de groep 
aan heeft. Het kan een broekje met een T-shirt zijn of een turn/balletpakje. Daarbij 
zijn gymschoenen en andere sokken verplicht omdat er nogal eens geklaagd wordt 
over voetwratjes, die men snel oploopt in de gymzaal. De gymschoenen dienen ste-
vige zaal- of binnenschoenen te zijn en geen ballet- of turnschoenen. 
Lage gymschoenen gaan gemakkelijker aan en uit dan hoge, zeker als je nog strik-
problemen hebt.  

http://www.gezondtrakteren.nl/
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Wij gaan er echter vanuit dat een 6-jarige zelf zijn veters kan strikken. Het is niet de 
bedoeling dat kinderen met hun gymkleding en gymschoenen aan naar school ko-
men. 
De kleding kan niet op school blijven. Laat uw kinderen op de dagen dat ze gymles 
hebben geen (gevaarlijke) sieraden en horloges dragen. 
Na afloop van de gym kunnen de kinderen douchen. Als uw kind om een goede re-
den niet doucht, kunt u een washandje meegeven, zodat hij/zij zich toch kan opfris-
sen. 
De kinderen moeten zelf een handdoek meenemen. 
 
De onderbouwgroepen gebruiken het gymlokaal ook, maar hoeven geen speciale 
gymkleding of een handdoek mee te nemen. Wel speciale gymschoenten, liefst met 
klittenband. De schoenen mogen op school blijven. 
 
Zwemmen  
Zwemvaardigheid is een belangrijk deel van de bewegingsopvoeding van kinderen. 
In het waterrijke Nederland. De vaardigheid zwemmen vermindert het risico op ver-
drinking en zorgt er voor dat kinderen deelnemen aan de sport- en vrijetijdscultuur 
van Nederland. Samen met de schoolbesturen, het onderwijs en de sector Sport en 
Bewegen van de gemeente Eindhoven willen we maatschappelijk betrokken blijven 
om de zwemvaardigheid en veiligheid van basisscholieren te registreren en erbij te 
kunnen adviseren.  
 

8.8 Ontmoetingsdagen en thema activiteiten 
Ook dit jaar gaan alle kinderen op ontmoetingsdag. De kinderen en stamgroepleiders 
leren elkaar op deze dagen beter kennen en bevordert op deze manier het welbevin-
den en de groepsdynamiek.  
Alle groepen gaan naar blokhut “De Meerberg” in Aalst Waalre en worden door ou-
ders gebracht en gehaald. 
De kosten moeten voldaan zijn voor vertrek. Eind schooljaar gaat leerjaar 8 op eind-
kamp. Zij blijven dan twee nachtjes weg. Ook hiervoor geldt dat de kosten van te vo-
ren moeten worden betaald. 
De kosten vindt u in hoofdstuk 9. De juiste data en tijden voor de ontmoetingsdagen 
staan vermeld op de schoolkalender. 
Naast deze dagen zijn er in het kader van de diverse thema’s in iedere bouw en ie-
dere groep jaarlijks activiteiten binnen of buiten het schoolgebouw. Vanuit onze visie 
hechten wij waarde aan betekenisvol onderwijs om de betrokkenheid van de kin-
deren te verhogen. Al deze activiteiten zijn daarom altijd gelinkt aan thema’s en leer-
doelen. U kunt hierbij denken aan bezoekjes aan musea, een kasteel, de Philips fruit-
tuinen, een onderzoek in de natuur, een bezoek aan een boerderij etc. Over deze 
activiteiten wordt u op de hoogte gehouden via Isy-school. 
 

8.9 Telefonische bereikbaarheid  
Wilt u alleen om zeer dringende redenen onder schooltijd bellen? Liever tot 
vijf minuten vóór aanvang van de schooltijden, of na afloop van de schooldag.  
Het is niet de bedoeling dat de kinderen van school naar huis bellen om bijvoorbeeld 
te zeggen dat ze bij een vriendje of vriendinnetje blijven spelen. 
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8.10 Pestprotocol  
 
Op Saltoschool Hanevoet hanteren wij de “No blame aanpak”. Dit is een onderdeel 
van het plan sociale veiligheid. Deze aanpak vindt u terug op onze website bij ou-
ders/beleid. 
 
Scholen worden bij wet verplicht om op effectieve wijze pesten tegen te gaan. Ge-
peste kinderen en hun ouders die op school geen gehoor vinden, kunnen in het ui-
terste geval terecht bij de Kinderombudsman, www.kinderombudsman.nl 
 
Op school hebben wij een coördinator sociale veiligheid tot wie kinderen en ouders 
zich kunnen wenden. 
Op onze school is dat Joyce Klompers joyce.klompers@salto-eindhoven.nl 
 
Alle scholen zijn bij wet verplicht de sociale veiligheid van het (de) kind(eren) te mo-
nitoren. Op onze school doen wij dit door de leerlingen van groep 6, 7 en 8 eenmaal 
per jaar een vragenlijst in te laten vullen. Wij analyseren deze resultaten en gebrui-
ken de input voor het bijstellen van het beleid met betrekking tot sociale veiligheid. 
De resultaten van de vragenlijsten van schooljaar 2019-2020 zijn op de website 
www.scholenopdekaart.nl in te zien.  
 

http://www.kinderombudsman.nl/
mailto:joyce.klompers@salto-eindhoven.nl
http://www.scholenopdekaart.nl/
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Onderbouw 
Voor de onderbouw kunnen de regels uit het Nationale pestprotocol gebruikt worden: 
doe niets bij een ander kind, wat je ook niet wil dat iemand dat bij jou doet, 
kom niet aan een ander, als de ander dat niet wil, je noemt elkaar bij de voornaam en 
je gebruikt geen scheldwoorden, als je boos bent ga je niet slaan, schoppen, krabben 
of iets dergelijks, maar je probeert het eerst door samen te praten op te lossen en 
anders ga je naar de stamgroepleider, uitlachen, dingen afpakken of kinderen bui-
tensluiten vinden we niet goed, niet zomaar klikken, alleen als de bovenstaande pun-
ten aan de orde zijn of er is gevaar, dit alles geldt op school, thuis, bij anderen en op 
straat. 
 
Midden- en bovenbouw 
In de middenbouw en de bovenbouw kunnen kinderen met elkaar regels afspreken 
over hoe je met elkaar omgaat. In een kringgesprek kan dit aan de orde komen en 
kunnen de regels vastgelegd worden. 
Pesten komt het meeste voor bij kinderen van 10 tot 14 jaar. 
 
Een voorbeeld van regels die gebruikt kunnen worden: 

- iemand niet op uiterlijk beoordelen 
- niet iemand buitensluiten 
- niet aan spullen van een ander zitten 
- elkaar niet uitlachen 
- elkaar niet bij een bijnaam noemen of elkaar uitschelden 
- niet roddelen over elkaar 
- elkaar niet schoppen en slaan of iets dergelijks. 
- elkaar met rust laten/niet met een ander bemoeien 
- geen partij kiezen (bij een ruzie of onenigheid) 
- geen aandacht aan de pester schenken maar als de pester doorgaat, vertel je 

het aan de stamgroepleider 
- vertel de stamgroepleider als jij of iemand anders gepest wordt. (dit is geen 

klikken), 
- eerst een ruzie uitpraten en als dat niet helpt, ga je naar de stamgroepleider 

waarna vergeven en vooral vergeten, 
- luister naar elkaar, 
- word je gepest, praat er thuis of met de stamgroepleider over, maar je moet 

het zeker niet geheim houden, 
- nieuwe kinderen op school goed ontvangen en opvangen, 
- deze regels gelden op school en daarbuiten. 

 
De stamgroepleiders 
kijken tijdens de pauzes (pleinwacht) actief naar het gedrag van de kinderen, 
bespreken pesten in kringgesprekken, b.v. in een emotiekring, zorgen voor een posi-
tief pedagogisch klimaat en positieve groepsnormen, schenken aandacht aan voor-
oordelen, agressie, competitie, samenwerking en anonimiteit, geven sociale vaardig-
heidstraining. Gebruiken programma’s, kinderboeken, theater, muziek en video, ge-
ven het goede voorbeeld, verzorgen de communicatie tussen henzelf, kinderen en 
ouders. 
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8.11 Schoolreglement  
 
Op Hanevoet hanteren wij een schoolreglement betreffende de volgende onderwer-
pen: 

- Binnenkomen 
- Gedrag binnen en buiten het lokaal 
- het gebruik van computers 
- het schrijven en de vieringen 
- omgangsregels en pleinafspraken 
- de bibliotheek op school 
- de kring, het rooster en het programma 
- elektronische apparatuur op school 

 
Het volledige reglement kunt u downloaden via de website. 
 
 

8.12 Internet en Social Media 
 
Sociale media is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Hoewel het vele 
positieve kanten heeft, leert de realiteit dat we er voorzichtig mee om moeten gaan. 
Met één druk op de knop staat de informatie online, die naderhand vaak niet makke-
lijk te verwijderen is. 
 
In het protocol Internet & Sociale Media staan de afspraken vermeld waaraan leer-
lingen, ouder(s)/verzorger(s) en SALTO-medewerkers zich dienen te houden. In ie-
der geval wordt van iedereen verwacht dat zij zich, bij het gebruik van internet, mail 
en sociale media, aan de schoolregels en de normale omgangsvormen houden.  
 
Als u opmerkt dat het protocol niet wordt nageleefd en de gevolgen van deze over-
treding betrekking hebben op (het functioneren van uw kind op) school, dan kunt u 
hiervan melding maken bij de groepsleerkracht en/of het managementteam van de 
school. De school gaat vervolgens het gesprek met de persoon/ personen in kwestie 
aan. Indien nodig neemt de school passende maatregelen. Hierbij kunt u denken aan 
een waarschuwing, inschakeling van de politie, schorsing of verwijdering van school. 
 
 

8.13 Privacy gegevens leerlingen 
 
Om goed onderwijs te kunnen geven en activiteiten te kunnen organiseren, verwerkt 
de school gegevens van uw kind. Denk hierbij aan contactgegevens, schoolresulta-
ten, voortgang van het onderwijs, gegevens over de ouderbijdrage, etc. In het ‘Priva-
cyreglement Leerlingengegevens’ van SALTO staat beschreven op welke manier de 
school omgaat met deze gegevens. Ook staat hierin wie, welke gegevens op welke 
manier mag inzien en aan welke andere organisaties, onder welke voorwaarden, on-
ze school gegevens van uw kind verstrekt.  
 
De school slaat gegevens per leerling op in een leerlingdossier. U hebt als ou-
der/verzorger recht op inzage in het leerlingdossier van uw kind.  
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Als u dit wenst, legt u een verzoek neer bij de directeur van de school. Aangezien het 
leerlingdossier vaak uitgebreid is, heeft de school maximaal vier weken de tijd om, na 
goedkeuring van uw verzoek, het leerlingdossier voor u inzichtelijk te maken. Wan-
neer u verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van de gegevens van uw 
kind wenst, geeft u dit samen met de redenen waarom u dit wilt aan bij de directeur. 
Het Privacyreglement staat op de website van SALTO (https://www.salto-
eindhoven.nl/nl/ouders/privacy).  
 
 

8.14 Foto’s en video’s leerlingen 
 
Foto’s en films van uw kind(eren)  
Bij aanmelding van uw kind hebt u op het aanmeldformulier aangegeven of u toe-
stemming geeft voor het door de school maken en/of verspreiden van foto’s of vi-
deo’s. Het gaat daarbij om gelegenheden, zoals de schoolfotograaf of schoolactivitei-
ten en het plaatsen van foto’s en/of video’s op de website van de school, de nieuws-
brief, schoolgids en/of andere sociale media.  

U kunt uw keuze op elk moment wijzigen door aan de directeur van de school door te 
geven wat u wilt wijzigen en waarom u dit wilt. Als de school foto’s of video’s van uw 
kind heeft geplaatst waar u het niet mee eens bent, meldt u dit ook bij de directeur.  

Sommige ouders/verzorgers geven geen toestemming voor het maken of versprei-
den van foto’s of video’s waarop hun kind te zien is. Daarom vragen we aan ou-
ders/verzorgers om geen foto’s of filmpjes te maken van schoolse activiteiten van 
andere kinderen. 
 
Als de school foto’s en video’s laat maken voor andere doelen, zullen we u daarover 
apart informeren en zo nodig om toestemming vragen. Meer informatie over hoe wij 
omgaan met foto’s en video’s kunt u lezen in het SALTO-protocol “Foto’s en Video’s” 
dat op de website van SALTO [en onze school] te vinden is (https://www.salto-
eindhoven.nl/nl/ouders/regelingen). 
 

 
 
 
 

https://www.salto-eindhoven.nl/nl/ouders/privacy
https://www.salto-eindhoven.nl/nl/ouders/privacy
https://www.salto-eindhoven.nl/nl/ouders/regelingen
https://www.salto-eindhoven.nl/nl/ouders/regelingen
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8.15 Overige praktische zaken 
 
Geld op school  
Het is niet aan te raden uw kind geld mee naar school te laten nemen.  
 

Mobieltjes op school  
Als school zijn wij goed bereikbaar, zowel van school naar huis als andersom. Mobie-
le telefoons zijn daarom niet nodig, maar mogen door de kinderen wel meegenomen 
worden naar school. Ze dienen echter uit te staan. Bij overtreding wordt het mobieltje 
tijdelijk in beslag genomen. 
 
Kleding en schoeisel  
Het is niet hygiënisch om de hele dag je (natte) laarzen aan te houden. Daarom zet-
ten de kinderen hun laarzen onder de kapstok. Het zou dan fijn zijn als uw kind iets 
warms voor aan de voeten mee kan nemen. In de onderbouw gebruiken de kinderen 
hun gymschoentjes. 
Wilt u er alstublieft voor zorg dragen dat er stevige lussen aan de jassen zitten en dat 
er namen in de jassen, laarzen en gymspullen staan. 
Verder mag kleding nooit aanstootgevend zijn en is het dragen van petten, mutsen 
en hoeden tijdens de les niet toegestaan. 
 

Gevonden voorwerpen  
Gevonden voorwerpen worden normaliter verzameld in een bak bij de ingang van de 
onderbouw. Als deze niet zijn afgehaald, worden ze, na een laatste bericht  via Isy 
gegeven aan een goed doel. Kijkt u dus even als u iets kwijt bent. 
Een goede reden om alle jassen, dassen, laarzen, bekers, lunchtrommels, gymspul-
len, tassen, e.d. te voorzien van een naam.  
 

Fietsen en steppen  
Om het autoverkeer terug te dringen zijn de beperkingen om met de fiets/step naar 
school te komen opgeheven. Iedereen mag dus met de fiets. Wij adviseren de kin-
deren die dichtbij de school wonen om lopend te komen. Fietsen kunnen geplaatst 
worden in de fietsenstalling achter de school. Het is af te raden erg dure fietsen mee 
te nemen. De school is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadigingen aan de fiet-
sen. Zorgt u ervoor dat de fietsen op slot gedaan kunnen worden en dat er aan het 
sleuteltje een label met naam zit? 
Op het schoolplein mag niet gefietst worden. 
Voor stepjes hebben wij een inpandige parkeerplaats in het Vlooientheater, onze 
gemeenschapsruimte. 
Brengt of haalt u uw kind wel met de auto, zorg er dan voor dat u deze correct en niet 
bij de doorgetrokken gele streep parkeert, zodat er genoeg zicht is bij het oversteken 
voor de ouders en kinderen. 
 
Verjaardagen, uitnodigingen  
Het is altijd iets bijzonders als je je verjaardag met de hele stamgroep op school viert. 
Leuk dat de kinderen dan vaak de groep op iets lekkers trakteren.  
Regelmatig komt het voor dat jarige kinderen de uitnodigingen voor hun kinderfeestje 
via school uitdelen. Wij vinden dat niet juist, omdat er in iedere groep kinderen zijn 
die niet worden uitgenodigd.  
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Het komt voor dat kinderen jarenlang geen uitnodiging ontvangen. Voor die kinderen 
is zo’n situatie heel pijnlijk en dat willen wij graag voorkomen. Wij vragen u dringend 
ons daarbij te helpen door geen uitnodigingen via de groep of op het schoolplein uit 
te delen. 
 
Hoofdluis  
Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Op plaatsen waar veel mensen bij 
elkaar komen kan een besmetting gemakkelijk van de ene op de andere persoon 
worden overgebracht. De school is ongewild ook zo’n plaats. Wij zijn van mening dat 
school en ouders samen verantwoordelijkheid dragen voor de bestrijding van hoofd-
luis. Het is de verantwoordelijkheid van school om een aantal voorzorgsmaatregelen 
te nemen, waardoor de verspreiding van hoofdluis zo veel mogelijk wordt beperkt. En 
het is de taak van de ouders/verzorgers hun kind te behandelen indien er hoofdluis 
geconstateerd wordt. Om het hoofdluisprobleem systematisch aan te pakken heeft 
de school in overleg met de MR besloten een ouderwerkgroep in te stellen. Deze 
werkgroep werkt volgens instructie van de GGD en heeft als taak om op een aantal 
vaste tijdstippen, ca. zes keer per jaar, direct na de schoolvakanties alle kinderen op 
school te controleren op hoofdluis. Ook kan de werkgroep extra ingeschakeld worden 
in periodes dat het hoofdluisprobleem weer wat actiever wordt. U wordt van tevoren 
op de hoogte gesteld wanneer de controles plaatsvinden. De privacy van uw kind zal 
daarbij zorgvuldig bewaakt en gewaarborgd worden. Als school hebben we een pro-
tocol voor de bestrijding van hoofdluis. Dit protocol is te vinden op de website. 
 
Spilcentrum Oldengaarde 
Vanaf augustus 2012 vormen wij samen met Little Jungle Spilcentrum Oldengaarde.  
Onze school/SPIL maakt gebruik van de diensten van WIJ-Eindhoven. 
De generalist van WIJ-Eindhoven helpt bij het verbeteren van de leef- en opvoe-
dingssituatie van kinderen en jeugdigen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. 
Aanmelding gaat vaak via het zorgteam van school maar kan ook door ouders en/of 
jeugdige direct bij WIJ-Eindhoven. De generalist is regelmatig op school aanwezig. 
Zij gaat in gesprek met de ouders en/of kind(eren) om samen te bespreken hoe het 
gaat en wat zij graag zouden willen veranderen of leren. Zij  biedt daarin vervolgens 
hulp en ondersteuning waar nodig. De generalist biedt opvoedingsondersteuning 
voor ouders en opvoeders. Hierbij kan met Triple P gewerkt worden. Zij biedt ook 
begeleiding aan het kind. De gesprekken kunnen thuis, op school of op kantoor 
plaatsvinden. 
Ook kan zij (opvoed)themabijeenkomsten voor ouders en opvoeders verzorgen. 
Hierin werkt zij samen met andere hulpverleners en organisaties die eventueel al be-
trokken zijn bij het kind en gezin. 
De hulp komt vanuit WIJ-Eindhoven en is gratis. 
Ruimte in de school huren  
Het is mogelijk lokalen van onze school te huren. Dit wordt veel gedaan door vereni-
gingen, muziekschool, drumband e.d. De gymzaal, speelzaal of een klaslokaal kos-
ten € 18,15 per uur. 
Als u Interesse heeft, kunt u contact opnemen met onze administratie. 
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Roken in de school  
In de hele school, inclusief het schoolplein, geldt een rookverbod. 
Wij stellen het zeer op prijs als ouders ook voor de school niet roken. 
 
 
Ingang voor de verschillende groepen  
We willen er de aandacht op vestigen dat de ingang van het hoofdgebouw aan de 
straatkant (bij de container) alleen bestemd is voor de groepen 0-1-2b, en 6-7-8B 
De groep 0-1-2a moet gebruik maken van de achteringang aan het plein met de 
zandbak.  
De groepen 6-7-8A en 6-7-8C gebruiken de ingang bij de fietsenstalling (achterzijde 
van de school). 
De middenbouwgroepen komen door de hoofdingang naar binnen. 
Met het oog op een eventuele brand is het van belang dat kinderen gewend zijn 
steeds dezelfde in- en uitgang te gebruiken. Dit voorkomt opstoppingen. 
 
Beleid bij ziektevervanging  
Bij een ziekmelding van een stamgroepleider moet de directeur eerst trachten in te 
schatten hoe lang vervanging noodzakelijk is. 
SALTO heeft een pool met vervangers. Deze zal als eerste geraadpleegd worden. 
Lukt dit niet dan probeert zij of er een parttimer van de eigen of een andere SALTO-
school bereid is om in te vallen. De vervanging wordt gemeld bij het bestuursbureau 
en de personeelsadministratie. 
Indien geen vervanging geregeld kan worden, zal er gekozen worden uit één van de 
onderstaande oplossingen: 
 

- als er een LIO-stagiaire aanwezig is, kan de vrij geroosterde stamgroepleider 
de ziektevervanging overnemen, 

- de groep kan maximaal voor één dag en als het redelijkerwijs mogelijk is, ver-
deeld worden over andere groepen volgens een bij de kinderen bekende, vas-
te verdeling. 

 
Bieden voorgaande mogelijkheden geen oplossing dan blijven de kinderen van de 
desbetreffende groep thuis. Daarvoor zijn door de inspectie de volgende afspraken 
gemaakt:  
- niet op de eerste dag, 
- ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht 
- voor kinderen waarvoor geen opvang thuis is, zorgt de school voor opvang. 
 
De directeur, IB’er en Bouwleider zijn, indien ambulant, alleen in uitzonderlijke geval-
len beschikbaar voor vervanging. 
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9. Kinderopvang binnen SPIL-centrum Oldengaarde 
 
Kinderopvang binnen het SPILcentrum 
 

Onze organisatie 

Little Jungle is een kleine kinderopvangorganisatie gevestigd in Eindhoven. We ver-
zorgen opvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar verspreid over verschil-
lende locaties in Eindhoven, zo ook binnen SPIL-centrum Oldengaarde 
 
Little Jungle is flexibel! 

We hebben flexibiliteit hoog in het vaandel staan. Zo bieden we u, als één van de 

weinige kinderopvangorganisaties in Eindhoven, de mogelijkheid uw kinderopvang 

volledig flexibel in te kopen.  

Ook is het mogelijk om wekelijks wisselende dagen in te kopen, of voor slechts enke-

le weken per jaar. Kortom, u heeft de mogelijkheid om precies die uren in te kopen 

die u nodig heeft.  
 

Ook hanteren we ruime openingstijden. Het kindercentrum is tijdens werkdagen geo-

pend  tussen 7.00 en 19.00 uur, gedurende 52 weken per jaar.  

Soorten kinderopvang 

Wij bieden, op verschillende locaties in Eindhoven:  

• Dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. De ontwikkeling van de allerjong-

sten wordt aan de hand van een vast dagritme, en met uitdagende 

(spel)activiteiten gestimuleerd. 
 

• Peuteropvang/ Peuterspeelzaal met VVE aanbod voor kinderen van 27 

maanden tot 4 jaar. Peuters van werkende en niet-werkende ouders verblijven 

bij elkaar in de groep en ontdekken hoe leuk het is om met leeftijdsgenootjes 

te spelen.  

De kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs en worden voorbereid op een 

goede start op de basisschool. De peuteropvang wordt voor alle ouders, zowel 

werkend als niet-werkend, gesubsidieerd.  

• Gratis wekelijkse Speelinloop voor ouders en kinderen tussen de 18 en 27 

maanden. Kinderen leren er spelen met leeftijdsgenootjes en ouders delen er-

varingen over opvoeden met andere ouders. Maar ook is er voor ouders volop 

ruimte om te spelen met hun kind.  Onze medewerkers bedenken steeds weer 

leuke activiteiten, die u ook thuis kunt doen.   
 

• Naschoolse Opvang is er voor kinderen tussen de 4 en 13 jaar. Onze mede-

werkers halen uw kind uit school en organiseren leuke en gevarieerde activi-

teiten, mede bedacht door de kinderen.  

http://www.littlejungle.nl/locaties
http://www.littlejungle.nl/dagopvang
http://www.littlejungle.nl/peuteropvang


                                   
 
 
 
 
 
 
 

   
53 

• Bij de voorschoolse opvang kunt u uw kind al om 7.00 uur brengen. Een rus-

tige start van de dag is het uitgangspunt. Wij zorgen ervoor dat uw kind ontbijt 

en op tijd in de klas is. 

• Het is mogelijk dat uw kind een warme maaltijd krijgt. Gezellig samen eten, 

doet eten! We serveren verantwoorde en gezonde maaltijden.  
 

• Uw kind heeft vakantie, maar u werkt gewoon door? De vakantieopvang 

biedt uitkomst. Tijdens vakantieperiodes staat er wekelijks een thema centraal 

waarbij allerlei leuke activiteiten bedacht worden 
 
 

• Tijdens studiedagen van Saltoschool Hanevoet kunt u opvang inkopen en be-

leeft uw kind een leuke dag.  
 

• Voor alle kinderen in het SPIL-centrum organiseren we (tegen een geringe bij-

drage) leuke buitenschoolse activiteiten. Onder leiding van professionals le-

ren kinderen na schooltijd  allerlei nieuwe vaardigheden. Zo  worden er be-

weegworkshops georganiseerd, of workshops op artistiek, muzikaal of weten-

schappelijk vlak.   

Ook kinderen die de BSO normaal gesproken niet bezoeken zijn dus van har-

te welkom! 

 
Bij al deze vormen van opvang bieden we uw kind in een veilige omgeving alle ruim-

te om de wereld te ontdekken. Onze pedagogisch medewerkers verzorgen met veel 

enthousiasme uitdagende activiteiten en zorgen voor een goede sfeer waarbij zowel 

u, als uw kind, zich prettig voelt.  

Doorgaande lijn 

We zijn gehuisvest in het gebouw van Saltoschool Hanevoet. Als SPIL-partners heb-

ben we een nauwe samenwerking en stemmen we onze werkwijze op elkaar af. 

Peuters nemen regelmatig een kijkje in de onderbouw , en er worden gezamenlijke 

activiteiten georganiseerd. Hierdoor is de start op de basisschool voor kinderen een 

stuk eenvoudiger.   

Kwaliteit 
We beseffen hoe belangrijk uw kind voor u is en daarom streven we ernaar kinder-

opvang van de hoogste kwaliteit te bieden. Onze medewerkers zijn enthousiast, ge-

kwalificeerd, en worden jaarlijks bijgeschoold.  

Onze kindercentra worden jaarlijks bezocht door een inspecteur van de GGD die 

toetst of we aan de kwaliteitseisen voldoen.  

We geven ouders graag een stem. Tijdens oudergesprekken vragen we ouders dan 

ook altijd om hun bevindingen over onze organisatie. Zo krijgen we de mogelijkheid 

onze dienstverlening te verbeteren. Daarnaast is er een oudercommissie actief in het 

kindercentrum. Oudercommissieleden denken met ons mee en adviseren ons over 

de gang van zaken binnen het kindercentrum.   
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Kinderraad 

Bij Little Jungle kinderopvang heeft iedere BSO een kinderraad. De kinderraad is 

opgestart om kinderen actief te betrekken bij de dagelijkse gang van zaken binnen 

de BSO. Ook biedt het kinderen de mogelijkheid om hun wensen en ideeën naar vo-

ren brengen. De onderwerpen die tijdens deze vergadering besproken worden ko-

men voornamelijk vanuit de kinderen, en zijn dan ook heel divers. Ideeën, vragen of 

problemen kunnen door alle kinderen die de BSO bezoeken worden ingebracht. Met 

hulp van een pedagogisch medewerker zoeken kinderen naar een oplossing of een 

antwoord.  

Een vast agendapunt van de kinderraad is het activiteitenaanbod voor de volgende 

periode. Gezamenlijk wordt de activiteitenplanning opgesteld.  

 

Kinderen die de BSO bezoeken mogen deelnemen aan de georganiseerde activitei-

ten, maar kunnen ook een eigen invulling geven aan de (mid)dag. Zo is er volop 

ruimte voor de behoeften van de kinderen.  

Wilt u meer informatie, een vrijblijvend gesprek, of een rondleiding op locatie? Be-
zoek onze website www.littlejungle.nl, of bel 040-2375761. Onze medewerkers staan 
u graag te woord! 

http://www.littlejungle.nl/
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10. Financiën en verzekeringen 
 

10.1 Betaalwijze overblijven (lunch)  
Voor de lunch kunnen ouders zich aanmelden via Isy, ons digitale communicatiesys-
teem, bij de link overblijven. Vaste dagen moeten worden opgeslagen, ook als er 
geen vaste dagen zijn moet dat worden opgeslagen. Vervolgens kunnen ouders 
lunchtegoed via Isy kopen met I-Deal. De kosten zijn 1,40 euro per overblijfbeurt. 
Zodra uw kind  gestart is op school, krijgt u de inlogcode die hoort bij ISY. Het duurt 
een paar dagen voor u zelf uw kind kunt aan of afmelden voor de lunch.   
Tot die tijd moet u uw kind persoonlijk aanmelden voor de lunch bij de stamgroeplei-
der.         
 

10.2 Ouderbijdrage en kampgeld  
Elk jaar vraagt de school de ouders een bijdrage die ten goede komt aan de kin-
deren, deze bijdrage is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Onderstaand treft u de uit-
gangspunten m.b.t. de ouderbijdrage op onze school. 
 
De ouderbijdrage is vrijwillig en de school mag een leerling niet weigeren als de ou-
ders de ouderbijdrage niet willen betalen.  
De ouderbijdrage wordt gevraagd voor activiteiten die niet tot het gewone program-
ma behoren en die dus niet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schappen worden betaald.  
De ouderbijdrage wordt niet ingezet voor activiteiten die uitsluitend zijn gericht op de 
bevoordeling van een individuele leerling, maar komt ten goede aan hetgeen in 
schoolverband wordt georganiseerd. Voorop staat dat alle kinderen kunnen deelne-
men aan de activiteiten. 
De school geeft inzicht in de besteding van de ouderbijdrage en legt hierover verant-
woording af naar de ouders. 
Ouders kunnen via de directie een verzoek tot een betalingsregeling of kwijtschelding 
indienen. 
De medezeggenschapsraad heeft met het bovenstaande op 1 september 2003 inge-
stemd en heeft naast het recht om mee te beslissen over de besteding van de ou-
derbijdrage ook instemmingsrecht bij de vaststelling van de hoogte van de ouderbij-
drage.  
 
Op de jaarvergadering wordt verslag gedaan over de inkomsten en uitgaven van de 
ouderbijdrage. 
De begroting en besteding moeten worden goed gekeurd door de medezeggen-
schapsraad. Dit schooljaar verhogen wij de bijdrages met goedkeuring van de MR. 
Wij zijn hiertoe genoodzaakt aangezien de kosten voor alle activiteiten duurder wor-
den. Ieder jaar zal dit punt op de MR agenda staan en evt. indexeren indien noodza-
kelijk. 
 
 
De ouderbijdrage ( Sinterklaas, Kerst, Carnaval, eindfeest, tuin, koken, musical, len-
teviering) wordt betaald per kalenderjaar en bedraagt € 31,00 per kind. Komt uw kind 
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in de loop van een kalenderjaar op school dan betaalt u het aantal kwartalen dat nog 
rest voor het betreffende jaar. Het bedrag kan overgemaakt worden op  
rekeningnummer NL46 INGB 0009221661 t.n.v. SALTO inzake Hanevoet. 
De kosten van de ontmoetingsdagen (alle groepen) en het eindkamp (groep 8) zijn in 
dit bedrag niet inbegrepen en worden apart berekend. 
 
De ontmoetingsdagen kosten € 13,50 per kind en het eindkamp € 50,00. Deze be-
dragen zijn inclusief eten en drinken. Als er problemen zijn m.b.t. de betaling, kunt u 
contact opnemen met de directie. 
 

10.3 Schoolverzekeringen 
SALTO beschikt over een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering, waardoor 
alle betrokkenen tijdens schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verze-
kerd zijn. Deze verzekering wordt pas aangesproken als uw verzekering geen dek-
king biedt en de schade is gekomen door schuld van de school. We raden u aan om 
zelf een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, omdat: 

1. de verzekering van SALTO niet alle schade vergoedt. Wij zijn alleen aanspra-
kelijk als de schade een gevolg is van het in gebreke blijven van de school. Dit 
verband moet u aan kunnen tonen om in aanmerking te kunnen komen voor 
vergoeding. Een voorbeeld waarbij de verzekering de schade niet uitkeert, is 
wanneer tijdens de gymles of het buitenspelen de bril van uw kind kapot is 
gegaan; 

2. u zelf aansprakelijk bent voor schade die uw kind op school veroorzaakt. 

De directeur kan u meer informatie geven over de verzekeringen van de school en 
met u het gesprek aangaan over schade die ontstaan is. 
 

10.4 Sponsoring 
 
Als de school giften of extra geld buiten de ouderbijdrage ontvangt, wordt dit sponso-
ring genoemd. De school kan het sponsorgeld inzetten voor het onderwijs of voor 
andere activiteiten. Voor de sponsoractie wordt bekend gemaakt wat het doel is van 
de actie is en waaraan het geld wordt besteed. Zo kan u zelf bepalen of en met welk 
bedrag u bijdraagt aan de sponsoractie. 
 
Er gelden landelijke regels voor als u zelf of uw bedrijf de school wilt sponsoren. In 
het schoolplan en op de website van SALTO vindt u hierover meer informatie. Af-
spraken over sponsoring kunt u maken met de directeur van de school. 
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11. Organisatie van de school 
 
 

11.1 Organigram  
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11.2 Contact 
 
School:     oldengaarde 1b 
      5655 CP Eindhoven 
Website:     www.bs-hanevoet.nl 
Email:      info@bs-hanevoet.nl 
 
Schoolleider:        Jacqueline de Haas jacqueline.dehaas@salto-eindhoven.nl 
Bouwleider:      Joyce Klompers joyce.klompers@salto-eindhoven.nl 
Intern begeleider: Angelique Baeten angelique.baeten@salto-eindhoven.nl 
 
Onderwijzend personeel: 
Irma van Baak    irma.vanbaak@salto-eindhoven.nl 
Heleen Deckers    heleen.deckers@salto-eindhoven.nl 
Niki van Dinther    niki.vandinther@salto-eindhoven.nl 
Judith Elling     judith.elling@salto-eindhoven.nl 
Janne de Haan    janne.dehaan@salto-eindhoven.nl 
Joyce Klompers    joyce.klompers@salto-eindhoven.nl 
Sutana van de Lest    sutana.vandelest@salto-eindhoven.nl 
Sabine Maskikit    sabine.maskikit@salto-eindhoven.nl 
Eva Ritzen     eva.ritzen@salto-eindhoven.nl 
Amena van Rooijen    amena.vanrooijen@salto-eindhoven.nl 
Carla Verbeek     carla.verbeek@salto-eindhoven.nl 
Suzan van Wanrooij   suzan.vanwanrooij@salto-eindhoven.nl 
 
Onderwijsondersteund personeel: 
Jos de Brouwer (concierge)  jos.debrouwer@salto-eindhoven.nl 
Hilly Buijs (onderwijsassistente)  hilly.buijs@salto-eindhoven.nl 
Claudia Damen (administratie)  claudia.damen@salto-eindhoven.nl 
 
 
Schoolbestuur Salto: 
Odysseuslaan 2 
5631JM Eindhoven 
040-2606710 
salto@salto-eindhoven.nl 
 
BSO&Dag- en Peuteropvang Little 
Jungle 
Castilielaan 10 
5629CH Eindhoven 
040-2375761 
info@litlle-jungle.nl 
 
GGD 
Stadhuisplein 2 
5611 EM Eindhoven 
040-2389444 
 

 

http://www.bs-hanevoet.nl/
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mailto:joyce.klompers@salto-eindhoven.nl
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mailto:irma.vanbaak@salto-eindhoven.nl
mailto:heleen.deckers@salto-eindhoven.nl
mailto:niki.vandinther@salto-eindhoven.nl
mailto:judith.elling@salto-eindhoven.nl
mailto:janne.dehaan@salto-eindhoven.nl
mailto:joyce.klompers@salto-eindhoven.nl
mailto:sutana.vandelest@salto-eindhoven.nl
mailto:sabine.maskikit@salto-eindhoven.nl
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mailto:jos.debrouwer@salto-eindhoven.nl
mailto:hilly.buijs@salto-eindhoven.nl
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59 

Wij-eindhoven 
Stadhuisplein 10 
5611 EM Eindhoven 
020-2386000 
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11.4 Plattegrond  
 
 
 
 
 

Groep  
1/2a 
Joyce 
Carla 

Groep  
1/2 b 
Janne/ 
Eva 

3/4/5 b 
Amena  
Sabine 

Groep 8 
Niki/ Eva 

Instructie- 
Lokaal 
 

 
 
5/6/7 
Judith 

 
Little 
Jungle 

 
 
6/7 
Irma/ 
Suzan 
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11.5 Gymnastiekrooster 
 

Maandag 8:45-9:45 Groep 1/2 b 

Maandag 10:00-11:00  Groep 6/7 

Maandag 12:45-13:45 Groep 3/4/5 b 

Maandag  13:45-14:45 Groep 8 

   
Dinsdag 8:45-9:45 Groep 1/2 a 

Dinsdag 10:00-11:00  Groep 5/6/7 

Dinsdag 12:45-13:45 Groep 3/4/5 

Dinsdag 
  

   
 
 
11.6 Lijst met afkortingen 
 
 
  
HGW Handelingsgericht werken 
  
IB Intern Begeleider 
  
WSNS  Weer Samen Naar School 
  
VMBO Voortgezet Middelbaar Beroeps Onderwijs 
  
LWOO Leerweg Ondersteunend Onderwijs 
  
HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 
  
VWO Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs 
  
Cito Centraal Instituut Toets Ontwikkeling 
  
Cito-LVS Cito-Leerling Volg Systeem 
  
IEP 
ICE 

ICE Evaluatie Primair Onderwijs 
Interculturele Evaluatie 

  
SALTO Stichting Algemeen Toegankelijk Onderwijs 
  
ICT 
 
LisT                 

Informatie en Communicatie Technologie 
 
Lezen is Top 
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MR  Medezeggenschapsraad 
  
GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
  
TSO Tussenschoolse Opvang (overblijven) 
  
BSO Buitenschoolse Opvang 
  
SPIL Spelen, INtegreren, Leren 
  
SOP Schoolondersteuningsprofiel 
  
CvB College van bestuur 
  
RI&E Risico inventarisatie en evaluatie 
 
 
 
 
 
 


