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Inleiding

Met ingang van 1 augustus 2018 is het bestuur van Xpectprimair gestart met de scholenkoepel MONTESSORI
TILBURG. Onder deze koepel vallen de twee Montessorischolen in Tilburg, Montessoribasisschool de Elzen
(centrum Tilburg) en Montessoribasisschool De Petteflet (de Reeshof). Het Montessori-concept is leidend, er is
een intensieve samenwerking tussen de beide Montessori-scholen.
Sinds 1 augustus 2021 heeft de school weer een eigen directeur, maar de samenwerking met de Elzen blijft.
Wat houdt het montessorionderwijs in? Hoe zijn de groepen samengesteld? Waarom is de voorbereide
omgeving zo belangrijk? Is er een Plusgroep voor (hoog)begaafde leerlingen? Biedt de school ook zorg aan
leerlingen met leer- of gedragsproblematiek? Is er aandacht voor de creatieve ontwikkeling van leerlingen?
Wat zijn de schooltijden en wanneer zijn leerlingen vrij?
Deze vragen stellen belangstellende, aanstaande ouders ons regelmatig. We geven u er in onze schoolgids
beknopt antwoord op. Onze website biedt daarnaast ook veel informatie.
Om onze school ècht te ervaren, raad ik u een kennismakingsgesprek met rondleiding aan. Stel uw vragen,
proef de sfeer en ervaar of u de antwoorden meteen in de praktijk terugziet. Een afspraak is per telefoon of
mail zo gemaakt.
Ik wens u namens ons team veel leesplezier!
Conny Rijnen
Directeur
conny.rijnen@xpectprimair.nl
013-5713677

Montessoribasisschool De Petteflet neemt privacy serieus. In onze privacyverklaring leggen wij uit welke
persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en hoe wij ervoor zorgen dat deze
persoonsgegevens goed zijn beveiligd. Montessoribasisschool De Petteflet maakt deel uit van Stichting Xpect
Primair, een schoolbestuur met 26 scholen in Tilburg. De privacyverklaring is van toepassing op alle scholen en
het bestuurskantoor van Xpect Primair. U treft de privacyverklaring aan op de website van de
stichting, www.xpectprimair.nl.
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1.

Dit is onze school

1.1
Montessoribasisschool De Petteflet
In 1995 startte onze school, Montessoribasisschool
De Petteflet aan de Millingenstraat in de Reeshof.
Vanaf 1998 betrok de school een nieuw gebouw
aan de Kamerikstraat. Onze schoolnaam
Montessoribasisschool De Petteflet is afkomstig
van het boek Pluk van de Petteflet van de bekende
kinderboekenschrijver Annie M.G. Schmidt. Net als
in het gelijknamige boek is in onze Petteflet plaats
voor kinderen en volwassenen die allemaal
verschillen en daarmee uniek zijn.
1.2
Montessoriontwerp
Ons schoolgebouw is een montessoriontwerp. De
architect kreeg er destijds een eervolle vermelding
voor. De cilinder, het driezijdig prisma en het
vierzijdig prisma vormen de basisvormen van ons
gebouw. Deze vormen zijn terug te vinden in
diverse montessorimaterialen. Samenwerken is
een belangrijk uitgangspunt van het
montessorionderwijs. De architect bedacht
daarvoor diverse ontmoetings- en werkplekken in
onze brede hallen. Leerlingen maken hier volop
gebruik van.
1.3
Groen schoolplein
In 2017 realiseerden wij in nauwe samenwerking
met leerlingen en ouders een Groen Schoolplein.
Daarmee vergroenden we een derde van het grote
plein rondom ons schoolgebouw. Ook ontwierpen
we een arena met podium voor het geven van
buitenvoorstellingen. We vinden het belangrijk dat
onze leerlingen zich tijdens pauzemomenten op
uiteenlopende manieren, naar eigen behoefte,
kunnen ontspannen. De ene leerling kiest voor
rennen, duikelen en voetballen. De ander volgt
liever kriebelbeestjes met een loep of verstopt zich
in de wilgentenen hut. Het Groene Schoolplein
bevat een moestuin en een buitenlokaal.
Leerkrachten geven hier in de natuur les óver de
natuur.
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1.4

Ons team

Ons team bestaat uit 20 collega’s. De intern
begeleider is verantwoordelijk voor de zorg voor
onze leerlingen. De administratieve kracht en
conciërge zorgen voor ondersteuning. De directeur
faciliteert. Verder is de directeur
eindverantwoordelijk voor de schoolorganisatie.

Onderwijzend personeel
Groep 1/2a

Lotte
Groep 1/2b

Elaine

Groep 1/2c

Lotte
Chemène

Groep 3-4a

Richard

Groep 3-4b

Fiona
Annemiek

Groep 5-6a

Mylène
Rawie

Groep 5-6b

Annemiek/Mylène
Judith

Groep 7-8 a

Chantal
Angèle

Groep 7-8 b

Luke

Leerplein-HB
begeleiding/ib
Taaltuin/
Peutergroep
Leerkracht ond.
Ond ass
Ond ass
Vakleerkracht gym

Chantal

Management
Directeur
Intern begeleider

Conny Rijnen
Conny Rijnen
In opleiding:
Richard Bakx
Chantal Kieft

Ondersteunend personeel
Administratie

Erna Poort

Ma, di, do

Conciërge

Rudy Houben

Ma, di, wo,
do, vr ocht.

Nadia

Ma, di,
do, vr
wo
Ma, wo,
do, vrij
di
Hele
week
Wo do
vrij
Ma, di
Ma, di,
wo,
Do, vr
Ma, di,
do vr
wo
Ma, di,
wo
Do, vr
Ma, di,
wo, do,
vr
Hele
week
Wekelijks
ma

Fiona, Simone,
Wendy

Ma-wo

Lotte
Tom
Roy

Ma
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ICT

Niek

Do ocht

1.5
Onze leerlingen
Een aantal leerlingen komt uit de directe omgeving
van onze school. Veel leerlingen komen uit de
verschillende buurten binnen de Reeshof. Ook
trekken we kinderen aan vanuit andere wijken in
Tilburg en van buiten Tilburg. Ouders maken vaak
een heel bewuste keuze voor onze school vanwege
het montessoriconcept, het warm pedagogisch
klimaat en/of de kleinschaligheid.

• Informatieplicht gescheiden ouders.
• Medicijn-verstrekking / medisch handelen.
• Dyslexie
• Internetprotocol.
• Regeling sponsoring en donaties.
• Informatie Passend Onderwijs.
• Gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad.

1.6
Schoolbestuur Xpect Primair
Montessoribasisschool De Petteflet maakt deel uit
van schoolbestuur Xpect Primair. Xpect Primair
bestuurt 26 basisscholen in Tilburg. De stichting
telt ruim 600 medewerkers. De bestuurder van
Xpect Primair is mevrouw mr. Carin Zandbergen.
Het bestuursbureau bevindt zich aan de J.
Asselbergsweg 38, te Tilburg.
Postbus 6028, 5002 AA Tilburg.
Tel: 013-4648230.
Mail: bestuur@xpectprimair.nl
Website: www.xpectprimair.nl

Voor hierna te noemen onderwerpen zijn binnen
de stichting afspraken gemaakt die, waar nodig,
voldoen aan de wet en gelden voor alle scholen
van XpectPrimair.
Actuele informatie over deze onderwerpen vindt u
op de website van de stichting:
www.xpectprimair.nl
•
•
•
•

Algemene informatie van het bevoegd gezag.
Katholieke identiteit.
Aanmelding en toelating van leerlingen.
Gegevens van leerlingen en de bescherming
van de privacy van leerlingen.
• Leerplicht en verlof; schorsen en verwijderen
van leerlingen. klachtenregeling, interne en
externe vertrouwenspersonen; pesten.
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2.

Even voorstellen: Maria Montessori

Maria Montessori's onderwijs ideeën vindt u terug
op onze school. Hier leest u haar verhaal.
Maria Montessori (1870 -1952) was de eerste
vrouwelijke arts in Italië. Daarnaast was ze ook
pedagoog en studeerde ze filosofie. Ze bedacht
specifiek onderwijsmateriaal, het zintuiglijk
materiaal, voor kansarme kinderen in Rome. Later
breidde ze dit uit met materialen voor de
verschillende vakgebieden. Ze had diverse
onderwijsfuncties en stichtte in 1907 Casa dei
Bambini, het eerste 'kinderhuis' in een
achterstandswijk in Rome. Het succes ervan was
groot en al snel volgden nog drie Case in Rome en
Milaan.
Nadat ze 2 jaar lang haar ideeën in de praktijk
bracht, schreef ze in 1909 het boek 'De Methode'.
Haar onderwijsideeën lichtte ze hierin toe. Deze
weken sterk af van het traditionele
onderwijssysteem in die tijd. Montessori beschreef
het belang van losse, verplaatsbare tafels en
stoelen voor de kinderen, in plaats van de
schoolbanken. Ook sprak zij van lage en open
kasten, waar de kinderen zelf het materiaal uit
konden kiezen om mee te werken. Dit was
volkomen tegengesteld aan de toen gebruikelijke
situatie, waarbij leerlingen constant naar de
leerkracht voor de klas luisterden. Het
montessorimateriaal zag Montessori niet als
hulpmiddel voor de leerkracht, maar als
hulpmiddel voor het kind in zijn ontwikkeling.
Na het verschijnen van haar boek De Methode,
besloot Montessori zich volledig te richten op het
verspreiden en toelichten van haar ideeën. De
montessorimethode bleek zeer succesvol en vond
al snel navolging in diverse landen. In 1914 kwam
zij voor een lezing naar Nederland en in hetzelfde
jaar startte in Den Haag de eerste
montessoribasisschool van ons land. Inmiddels zijn
er ongeveer 165 montessorischolen in Nederland
en 22000 wereldwijd.
Montessori's ideeën blijven ook na meer dan
honderd jaar nog overeind staan. Ook op de
Petteflet zijn Montessori's ideeën zichtbaar in onze
kernwaarden.
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3.

Dit is waar wij voor staan

3.1
Onze missie
Met het gedachtegoed van Montessori als
uitgangspunt en met oog voor nieuwe
ontwikkelingen, onze leerlingen zo goed mogelijk
voorbereiden op de toekomst. Dát is onze missie.
3.2
Onze visie
Op Montessoribasisschool De Petteflet werken we
opbrengstgericht. Dit gebeurt planmatig. We
besteden veel aandacht aan zorg voor leerlingen
die dat nodig hebben. Daarbij werken we vanuit
onze kernwaarden.
Onze kernwaarden zijn:
•
•
•
•

Zelfstandigheid;
Vrijheid in gebondenheid;
Leren van en zorgdragen voor elkaar;
Voorbereide omgeving.
Ons motto sluit naadloos aan bij onze visie en luidt:
'Eigenwijs in onderwijs.' We kiezen eigenwijs
omdat we ervan uitgaan dat:
Leerlingen en leerkrachten zich op hun eigen wijze
ontwikkelen;
Leerlingen een eigen wijsheid hebben over het
eigen talent;
Leerlingen eigenwijs genoeg zijn om eigen keuzes
te maken.

'Samen zien wij elkaar.' Dat is waar we in
uitblinken op Montessoribasisschool De Petteflet.
De kracht van ons team ligt in het zien van ieder
individueel kind met de eigen talenten, behoeften,
interesses en eigenaardigheden op elk gebied.
Deze kernkwaliteit hangt nauw samen met onze
andere kernkwaliteiten.
Onze kernkwaliteiten zijn:
•
•
•
•
•

Samen zien wij elkaar;
Wij vertrouwen;
Wij waarderen;
Wij ontwikkelen;
Wij investeren.
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3.3
Onze koers 2019-2023
Ons schoolplan voor 2019-2023 beschrijft hoe wij
onze visie realiseren. Het jaarplan is een concrete
uitwerking van doelstellingen en bijbehorende
acties per jaar.
Doelstellingen:
•
•

•

•
•

Het team geeft actief invulling aan het
montessoriconcept;
Het team realiseert een uitdagende en
nieuwsgierig makende omgeving voor
leerlingen;
Het team verbetert zichzelf continu door
nieuwe inzichten te onderzoeken en te
beproeven;
Het team betrekt ouders als educatief
partner bij school;
Het team erkent ieders unieke kracht en
gaat daar respectvol mee om.

3.4
Onze kernwaarden
In onze kernwaarden zijn Maria Montessori’s
ideeën over goed onderwijs zichtbaar. Onze
kernwaarden zijn zelfstandigheid, vrijheid in
gebondenheid, leren van en zorgdragen voor
elkaar en voorbereide omgeving.
3.4.1 Zelfstandigheid
Het vergroten van de zelfstandigheid is van groot
belang voor de identiteitsontwikkeling, de
onafhankelijkheid en daarmee de groei naar
volwassenheid van ieder kind. Op
Montessoribasisschool De Petteflet stimuleren we
zelfstandigheid door kinderen activiteiten te laten
kiezen en ze vrij te laten deze alleen of in
samenwerking uit te voeren. Deze keuzevrijheid is
niet ongelimiteerd. We bieden vrijheid in
gebondenheid. Omgaan met uitgestelde aandacht
en het stellen van gerichte hulpvragen maakt ook
onderdeel uit van het groeiproces richting
zelfstandigheid. Van het zelf verzorgen van je eigen
plant door onze jonge leerlingen tot het realiseren
van een eigen project door onze oudere leerlingen;
het heeft allemaal van doen met zelfstandigheid.

Het kunnen kiezen hoe je iets gaat leren, is een
leerproces dat al begint in de onderbouw. Met
steun van hun leerkracht, maken onze kinderen
zich dit steeds meer eigen. Allereerst is het
belangrijk dat kinderen zicht krijgen op de te
bereiken doelen. Het leerling portfolio biedt ze dit.
Tijdens de portfoliogesprekken stellen onze
leerlingen, samen met de leerkracht, de te
bereiken doelen vast.
Vervolgens spelen de montessorimaterialen een
belangrijke rol. Voor een te bereiken doel, kunnen
kinderen uit verschillende montessorimaterialen
kiezen. Daarnaast beschikken we op
Montessoribasisschool De Petteflet over een
aantal lesmethoden om doelen te bereiken. Deze
methoden passen uiteraard bij ons
montessorionderwijs. In samenspraak met de
leerkracht leggen de leerlingen vast wanneer ze
welke doelen zullen realiseren. Dit proces heeft
alles van doen met vrijheid in gebondenheid.
3.4.3 Leren van en zorgdragen voor elkaar
Montessori gaf het al aan: kinderen leren
gemakkelijk van elkaar en helpen de ander graag.
Op Montessoribasisschool De Petteflet zien we dit
mooie gegeven dagelijks plaatsvinden. We voeden
en stimuleren dit door te werken met:
•
•
•

Groep overstijgende activiteiten
Plusgroep en extra instructie
Gezamenlijke pauzes

3.4.2 Vrijheid in gebondenheid
De door onze leerlingen te bereiken doelen staan
vast. De manier waarop dat gebeurt, kiezen de
kinderen steeds meer zelf. We noemen dit vrijheid
in gebondenheid. Datgene leren waar de eigen
interesse naar uitgaat, is krachtig. Het zorgt er
meestal voor dat het leren vlot verloopt. Hier gaat
onze voorkeur naar uit.
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Groepssamenstelling:
We werken met twee jaargroepen binnen één
bouw. Deze manier van organiseren heeft veel
voordelen. Jonge kinderen komen aan het begin
van het schooljaar in een bestaande groep terecht.
De oudere kinderen kennen de gang van zaken al.
Samen met de leerkracht maken zij de jongere
kinderen wegwijs. De jonge kinderen zien het werk
van de oudere kinderen. Dit werkt vaak
inspirerend. Tegelijkertijd zijn oudere kinderen
vaak vol bewondering over het werk van jonge
kinderen. Kinderen krijgen alle gelegenheid om
samen te werken. Dit kan zijn met een
leeftijdsgenootje, een ouder kind of een jonger
kind. De inrichting van de klas en de gezamenlijke
ruimtes bevordert het samenwerken.
Plusgroep en extra instructie: De Plusgroep voor
(hoog)begaafde leerlingen en de extra instructie
voor kinderen die dat nodig hebben, vindt zoveel
mogelijk in kleine groepjes plaats in de Leertuin.
Zie hier toelichting paragraaf 5.5.
Samenwerking met kinderen die gelijke behoeften
hebben, zorgt ervoor dat kinderen zich
competenter voelen. Onze kinderen leren zo van
elkaar en zorgen voor elkaar.
Gezamenlijke pauzes: Ons grote schoolplein met
de vele speel-, sport- en relaxmogelijkheden maakt
het mogelijk, dat alle kinderen tegelijkertijd zich
samen kunnen vermaken tijdens de pauzes. Onze
jongere en oudere leerlingen spelen naast elkaar
en met elkaar. Iedereen kent de ander en dat
schept zichtbaar een band.

Als u onze groepen binnenloopt, ziet u overal open
kasten met montessorimaterialen op
kinderhoogte. De materialen hebben er een vaste
plek. Dit bevordert het zelfstandig kiezen en
werken. Ieder afzonderlijk montessori materiaal is
in beperkte mate aanwezig in de klas, zodat
kinderen leren delen. Op de tafels ziet u alleen het
materiaal waar kinderen op dat moment mee bezig
zijn. Dit bevordert de concentratie op het werk.
Grote montessorimaterialen vragen om ruimte en
daarom werken de kinderen daarmee op een
kleedje op de grond.
Naast montessorimaterialen beschikken we over
aanvullende lesmethodes, touchscreens,
computers, tablets en laptops. De
schoolbibliotheek en het documentatiecentrum
zijn er eveneens om antwoorden te vinden op
leervragen.
De klaslokalen hebben een vrije loopruimte en een
rust- of leesruimte. De kinderen uit een klas zitten
in groepjes bij elkaar. Daarbij proberen we zoveel
mogelijk kinderen van verschillende leeftijden te
groeperen. Op die manier kunnen de oudere
kinderen onze jongere leerlingen helpen.
Omgekeerd komt overigens ook wel eens voor.
Leren hoeft niet beperkt te blijven tot het eigen
klaslokaal vinden wij. Dat is dan ook de reden dat u
veel speel- en werkplekken aantreft in de centrale
hallen en andere gezamenlijke ruimtes. Regelmatig
werken kinderen uit verschillende groepen hier
samen.
Het op orde houden van de voorbereide omgeving
is een taak voor de leerkrachten èn kinderen.
Samen zorgen ze voor het klaslokaal, de gedeelde
ruimtes en de omgeving rondom de school.
Uiteraard dragen ook andere teamleden en de
collega’s van de schoonmaakorganisatie hieraan
bij.

3.4.4
Voorbereide omgeving
Over de inrichting van onze school denken we op
Montessoribasisschool De Petteflet goed na.
Hierbij volgen we Montessori's ideeën over de
voorbereide omgeving. Ons uitgangspunt daarbij is
dat de inrichting kinderen stimuleert tot het maken
van keuzes en uitnodigt tot zelfstandig werken. De
voorbereide omgeving prikkelt dus tot activiteit.
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3.5
Onze schoolregels en klassenafspraken
Onze schoolregels bieden duidelijkheid aan de
leerlingen, teamleden, ouders en externen over
hoe we met elkaar en materialen omgaan. Op
school gelden deze schoolregels:
•
•
•

Wij zorgen ervoor dat iedereen het fijn
heeft op school.
Wij gebruiken materialen waarvoor ze
bedoeld zijn.
Wij houden ons aan afspraken en doen
wat van ons gevraagd wordt.

Daarnaast stellen leerkrachten aan het begin van
het jaar klassenafspraken met leerlingen op. Deze
klassenafspraken zijn zichtbaar in ieder lokaal.
3.6
Onze school een veilige school
Een gevoel van veiligheid vinden wij voor onze
leerlingen, leerkrachten en iedereen die met onze
school te maken heeft van groot belang. Wat ons
betreft vormt het voor onze leerlingen een
voorwaarde om tot leren te komen. Eén van de
belangrijkste zaken daarbij is het voorkomen van
machtsmisbruik.
Om dit te bereiken:
•
•

•

•
•

•
•

Taak

Teamlid

Bereikbaarheid

Interne
vertrouwens
contactpers
oon én
coördinator
sociale
veiligheid

Conny
Rijnen

conny.rijnen@xpect
primair.nll
013-5713677

Verwelkomen leerkrachten en directie
leerlingen en ouders ’s morgens.
Monitoren we jaarlijks de veiligheidsbeleving
van leerlingen vanaf groep 6 en zetten we in
op eventuele verbeterpunten.
Is de leerkracht, de interne
vertrouwenscontactpersoon en/of de
coördinator sociale veiligheid aanspreekpunt
voor gepeste leerlingen en hun ouders. Zij
wijzen leerling en ouder de weg binnen school,
kunnen bemiddelen en het pesten in de klas
aanpakken.
Coördineert de coördinator sociale veiligheid
het (anti-) pestbeleid.
Plaatsen we alleen foto’s en filmpjes van
leerlingen online via onze website en
Facebook met schriftelijke, jaarlijkse
toestemming en noemen we daar in ieder
geval nooit namen bij.
Beschikken we over ontruimingsplannen die in
alle groepen bekend en aanwezig zijn.
Letten we op elkaar en zorgen we goed voor
elkaar op school.
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3.7
Dit leren onze leerlingen
Leren gebeurt altijd en overal. Op school zorgen
we daarom bewust voor een goed voorbereide
omgeving, die leerlingen uitnodigt zich verder te
ontwikkelen. We vinden het van belang dat het
leren betekenisvol is voor onze leerlingen. We
stimuleren ze antwoorden te zoeken op vragen en
oplossingen te vinden voor problemen. We
prikkelen hun interesse voor het onbekende.
3.7.1
Vakgebieden taal, lezen en rekenen
In de ochtend werken we vooral aan de
vakgebieden taal, lezen en rekenen. Voor taal,
lezen en rekenen werken we in de kleutergroepen
voornamelijk met het montessorimateriaal.

3.7.2
Kosmisch onderwijs
In de middag houden we ons vooral bezig met
kosmisch onderwijs. Kosmisch onderwijs is een
belangrijk onderdeel van het montessorionderwijs.
Zaakvakken als aardrijkskunde, geschiedenis,
natuuronderwijs, techniekonderwijs en
maatschappelijke betrokkenheid worden
geclusterd aangeboden binnen verschillende
thema’s, ofwel leerarrangementen. Uitgangspunt
van kosmisch onderwijs is dat alles met elkaar
samenhangt en onderling afhankelijk is van elkaar.
Maria Montessori gaf destijds al aan dat goede
kennis over de kosmos zorgt voor moreel
verantwoord handelen.
Onze leerarrangementen hebben een looptijd van
6 weken en een thema dat steeds afkomstig is uit
het kosmisch onderwijs. Ieder nieuw
leerarrangement kent een centrale vraag en begint
met een prikkelende activiteit, ofwel een opening.
Het vervolg ontwerpen leerkrachten zelf.
Uitgangspunt bij het ontwerp vormen de
behoeften van de leerlingen. We sluiten aan bij de
zone van naaste ontwikkeling van onze leerlingen.
Overigens komen ook vakgebieden als taal, lezen
en rekenen aan bod binnen de leerarrangementen,
waarmee de samenhang tussen alles ook hier weer
zichtbaar is en betekenis krijgt voor onze
leerlingen.

In groep 3 komt daar de methode Veilig leren lezen
en de rekenmethode Wizwijs bij. Wizwijs
gebruiken we tot het einde van groep 8 als
uitgangspunt voor ons rekenonderwijs. De
montessorirekenmaterialen spelen ook een grote
rol. Met ingang van schooljaar 2017-2018 werken
we met de montessori taallijn Taaldoen! Deze
taallijn is ontworpen voor het montessorionderwijs
en sluit naadloos aan bij de overige
montessoritaalmaterialen.

Ook de BSO stemt de buitenschoolse activiteiten af
op de thema’s van de leerarrangementen. Om
voldoende aandacht te kunnen geven aan de
seizoenen, nemen de kleutergroepen aan een
beperkter aantal leerarrangementen deel.

We werken steeds meer vanuit de
onderwijsbehoeften van leerlingen. Dit betekent
dat we vooraf nagaan waar de behoeften van onze
leerlingen voor een komende periode precies
liggen. We maken leerlingen zich hiervan in
toenemende mate bewust. Zo bevorderen we bij
onze leerlingen het eigenaarschap voor het leren.
Vervolgens stemmen we ons onderwijsaanbod
zoveel mogelijk af op de onderwijsbehoeften van
onze leerlingen.
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Probleemoplossend denken en creativiteit
ontwikkelen leerlingen door oplossingen te zoeken
voor een nieuw probleem, taken af te ronden
zonder instructie vooraf en complexe producten
samen te stellen die voldoen aan vooraf gestelde
eisen. Planmatig werken maken kinderen zich
steeds meer eigen door de planning en kwaliteit te
bewaken en te evalueren en te reflecteren. ICT bij
het leren krijgt vorm door het gebruik van
computers, smartphones, tablets, fotocamera's, et
cetera.
Ieder leerarrangement kent een afsluiter. Dit kan
een product, een presentatie of bijvoorbeeld een
viering zijn. Hiermee laten de kinderen zien dat ze
hun doelen bereikt hebben.
Het is onmogelijk om het compleet benodigde
kosmische aanbod aan onze leerlingen in de
leerarrangementen te integreren. We willen onze
leerlingen echter wel een zo dekkend mogelijk
aanbod bieden. We kiezen er daarom voor om
leerlingen ook buiten de leerarrangementen een
zaakvakkenaanbod te geven. Dat betekent dat de
leerlingen werken met de Blokboeken geschiedenis
en natuuronderwijs. Topo- atlas- en
kaartvaardigheden oefenen leerlingen met Junior
Bosatlas Topo. Dit kunnen ze na korte instructies
zoveel mogelijk zelfstandig en in samenwerking
doorwerken, passend bij onze montessori visie op
goed onderwijs.
3.7.3
Cultuuronderwijs
We spreken liever over culturele ontwikkeling, dan
over cultuuronderwijs. Onder culturele
ontwikkeling verstaan wij identiteitsvorming,
ontplooiing en ontwikkeling van creativiteit.
Cultuur verbindt, biedt plezier en draagt bij aan het
oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De
culturele ontwikkeling van onze leerlingen is geen
op zichzelf staande ontwikkeling, maar vormt een
belangrijk onderdeel binnen onze
leerarrangementen. Culturele uitstapjes, passend
bij een leerarrangement zijn er een goed voorbeeld
van, maar bijvoorbeeld ook eigen creaties van
leerlingen als uitwerking van een leerarrangement.
Binnen ons team vervult Richard Bakx de taak van
interne cultuur coördinator (ICC-er). Richard
verbindt onze school en haar culturele omgeving
en coördineert culturele activiteiten.

3.7.4
Bewegingsonderwijs
Bewegingsonderwijs heeft gunstige effecten op de
gezondheid. Daarnaast is het van belang dat
leerlingen motorische vaardigheden aangeleerd
krijgen, omdat deze de basis vormen voor een
leven lang bewegen. Het montessorionderwijs
biedt leerlingen volop mogelijkheden tot
beweging. Leerlingen staan regelmatig op en
pakken zelf een materiaal uit de kasten. Ze kiezen
ervoor hiermee te werken aan tafel of op een
kleedje in de klas. Ook kan gekozen worden te
werken in gezamenlijke binnenruimtes of buiten in
de nabijheid van het klaslokaal. Stil zitten is er dus
nauwelijks bij. Daarnaast oefenen ze door het
werken met materialen hun fijn motorische
ontwikkeling.

Wij vinden het ook van belang dat leerlingen de
grove motoriek goed ontwikkelen en bieden
bewegingslessen aan. Onze combinatiefunctionaris
Roy van den Hout geeft deze lessen op donderdag.
Ook worden er op maandag door bevoegde
leerkrachten spellessen gegeven, onder leiding van
Roy. Dit kunnen ook bewegingslessen buiten zijn.
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3.7.5
Methoden
Op onze school gebruiken we specifiek voor ons
onderwijsconcept gekozen methoden als middel in
plaats van als doel. We combineren de methoden
met de montessorimaterialen. Deze materialen
zullen in de toekomst een steeds prominentere rol
gaan spelen. Uiteraard beschikken we ook over
aanvullende materialen, die passen binnen onze
montessorivisie op goed onderwijs. Samen vormt
dit een onderwijsaanbod dat voldoet aan de
kerndoelen en referentieniveaus, zoals beschreven
door het Ministerie van Onderwijs.
4.
Op deze manier organiseren wij ons
onderwijs
Dit schooljaar starten we met 3 kleutergroepen
van ongeveer 20 leerlingen. Er zijn twee groepen 34, twee groepen 5-6 en twee groepen 7-8. Allemaal
rond de 20 leerlingen. Kleine groepen, waardoor
de extra ondersteuning veelal in de klas plaats kan
vinden. We starten het schooljaar 2021-2022 met
190 leerlingen.
4.2

Organisatie en activiteiten bouw

4.2.1
groep 1 t/m 4
In groep 1-2 besteden we aandacht aan diverse
ontwikkelgebieden: zintuigelijke ontwikkeling,
motorische ontwikkeling, taalontwikkeling,
beginnend rekenen, sociaal-emotionele
ontwikkeling, werkhouding en creatieve
ontwikkeling.
Taalontwikkeling staat continu centraal.
Leerkrachten starten ieder nieuw leerarrangement
en seizoen viering met een mindmap met
veelvoorkomende, te beheersen woorden. Deze
woorden komen de gegeven periode terug tijdens
allerlei activiteiten. Kringactiviteiten,
samenwerking met andere kinderen en individueel
werk met hulp van de leerkracht dragen bij aan
uitbreiding van de woordenschat van kleuters. Ook
het taalgevoel neemt er sterk door toe.

Door kringactiviteiten en door individuele lesjes
met de schuurpapieren letters komen leerlingen in
aanraking met de geletterde wereld. Vervolgens
worden de letterdozen gebruikt om zelf woorden
te maken.
Met de rekenmaterialen oefenen leerlingen de
telrij en het tellen van hoeveelheden. Inzicht in
kleine getallen tot 10 wordt al snel gevolgd door
inzicht in getallen tot 1000. De concrete, telbare
rekenmaterialen met de logische opbouw zorgen
ervoor dat kinderen een gelijke structuur
ontdekken. Sommige leerlingen komen met het
materiaal tot eenvoudige bewerkingen zoals
optellen, aftrekken, splitsen en vermenigvuldigen.
De sociaal-emotionele ontwikkeling bevorderen we
op allerlei manieren. Vaste leidraad vormt de
methode Kwink.
Bewegingsonderwijs stimuleert de grof motorische
ontwikkeling van leerlingen. Daarnaast biedt ook
het buitenspel op speelplein en Groene
Schoolplein alle gelegenheid hiertoe. De fijn
motorische ontwikkeling oefenen leerlingen door
het werken met montessorimaterialen en
aanvullende materialen. Creatieve opdrachten, de
verschillende hoeken, het aanbod muziek, drama,
evenals het buitenspel biedt alle gelegenheid om
de creativiteit te ontwikkelen.
Tenslotte leren de leerlingen eigen werkkeuzes te
maken. Leerkrachten begeleiden dit proces. Ook
het planbord met een overzicht van te kiezen
kasten en hoeken helpt leerlingen daarbij. Het
leren afmaken van het werk met verschillende
verwerkingen zorgt voor een passende
werkhouding.
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Groep 3/4 beschikt ook over diverse hoeken, om
tegemoet te komen aan de bewegingsbehoeften
en speelbehoeften van deze jonge leerlingen. In
groep 3 staat het leren lezen, spellen, schrijven en
rekenen centraal. Vanuit de groepsinstructies en
instructies in kleinere groepjes verwerken
leerlingen de leerstof. In groep 3 werken we met
de methode Veilig Leren Lezen voor lezen en taal.
Daarnaast werken we met Taaldoen! Dit is een
taallijn bestaande uit flexibele materialen voor een
gevarieerd taalaanbod. Ook maken de leerlingen
kennis met Wizwijs, een methode voor praktisch
en creatief rekenen. Vanaf groep 4 blijft de brede
taalontwikkeling centraal staan. Hieronder vallen
technisch en begrijpend lezen, spellen en
woordenschat ontwikkeling. Ook rekenen krijgt
veel aandacht. In paragraaf 3.7.2 is uitleg gegeven
over de kosmische ontwikkeling aan de hand van
de leerarrangementen. Ter bevordering van de
sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken we
Kwink.
We starten in augustus 2021 met Atlantis, dit is
een geïntegreerde methode voor technisch en
begrijpend lezen voor de groepen 4 t/m 8.
De overige montessorimaterialen worden ingezet
als ondersteunend materiaal en keuzemateriaal.
Deze zijn concreet en aanschouwelijk om het
voorstellingsvermogen te activeren en begrip te
vergroten.
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4.3
Extra activiteiten op onze school
Rondom feestperiodes als de Kinderboekenweek,
Sinterklaas, Kerst, de Voorleesdagen, Carnaval,
Pasen en Koningsspelen worden gezellige en/of
sportieve activiteiten georganiseerd door onze
OAC in samenwerking met leerkrachten.

4.4
Schooltijden
Wij gaan op onze school uit van het ‘Hoorns
model.’ Dat betekent dat alle leerlingen ieder jaar
tenminste 940 uur les krijgen. Aan het einde van
de basisschooltijd heeft iedere leerling dan 7520
uur les ontvangen en is aan de wettelijke
verplichting voldaan. Leerlingen in de groepen 3-8
mogen maximaal 7 maal per jaar een 4-daagse
schoolweek hebben. Verder zijn 3-daagse
schoolweken alleen toegestaan als er sprake is van
een opgesloten dag in een week met een feestdag.
Onze voordeur gaat iedere ochtend om 08:20u
open. In het kader van “op weg naar
zelfstandigheid” mogen de ouders van de
leerlingen uit de groepen 1-2 hun kind bij de deur
van de klas brengen. De ouders van de leerlingen
uit de groepen 3-4 mogen de kinderen tot hun
eigen ingang brengen en de leerlingen uit de
groepen 5-8 mogen zelfstandig naar binnen.

Ieder jaar vinden er na afloop van een
leerarrangement presentaties plaats op het gebied
van bijvoorbeeld zang, dans, voorlezen en
toneelspelen. Waar mogelijk organiseren we de
Podiumkunsten in onze buitenarena op het Groene
Schoolplein.
Passend bij het leerarrangement of seizoen vinden
educatieve uitjes plaats door de verschillende
groepen.
Onze kleuters gaan ieder jaar een dag op
schoolreis. Vanaf groep 3 gaan leerlingen op
schoolkamp. Groep 3/4 en 5/6 gaan 1 nachtje, op
schoolkamp en groep 7/8 gaat kamperen in tenten.
(drie dagen) Leerkrachten organiseren deze
schoolkampen met hulp van ouders. Met elkaar op
schoolkamp gaan vinden we heel waardevol voor
de groepsvorming en de ontwikkeling van de
zelfstandigheid van onze leerlingen. Ieder jaar
ervaren zowel leerlingen, leerkrachten als ouders
dit weer als een feestje.

Voor schooltijd zijn er dus geen ouders in de
school: “binnen is beginnen” de kinderen beginnen
in alle rust aan hun werkje. Na schooltijd kunt u uw
kind opwachten op het plein. U bent dan van harte
welkom om nog even naar binnen te komen om
een werkje van uw kind te bekijken of een praatje
te maken met de leerkracht. Voor een uitgebreid
gesprek met de leerkracht is het fijner als u een
afspraak maakt.
Montessoribasisschool De Petteflet kent een
continurooster. Dat betekent dat leerlingen vanaf
onderstaande begintijd tot de eindtijd op school
zijn en dus lunchen op school. (m.u.v. de
woensdag)

Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Woensdag

Ochtend
08:30-12:15u

08:30-12:30u

Eenmaal per jaar vieren we de verjaardagen van de
leerkrachten tegelijk tijdens het Flettepretfeest.
Vaak kent het Flettepretfeest een thema en
hebben alle festiviteiten daarmee te maken. Het
Flettepretfeest sluiten we af met een gezellige en
drukbezochte barbecue voor onze leerlingen en
ouders. Ons schoolplein kleurt dan extra vrolijk
door de vele versierde tuinstoelen, picknickkleden
en gasten.
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4.5
Vakanties, vrije dagen en studiedagen
Regelmatig kunnen onze leerlingen genieten van
een welverdiende vakantie. Daarnaast zijn
leerlingen op onze school ook vrij op dagen dat het
team studiemomenten heeft. Dit schooljaar
betreffen de studiemomenten hele dagen.
Tenslotte zijn leerlingen nog enkele uren vrij.
Vakanties en vrije dagen
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Compensatieweek
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede Paasdag
Compensatieweek
Zomervakantie

25 okt – 29 okt
27 dec – 7 jan
1 nov – 5 nov
28 feb – 4 mrt
25 apr – 6 mei
26 mei – 27 mei
18 april
20 juni – 24 juni
25 juli

Studiedagen/middagen team;
leerlingen vrij
5 oktober
6 december
24 december vanaf 12.00 uur
11 februari
25 februari vanaf 12 uur
22 juli vanaf 12 uur

4.7

Opvang voorschools, tussenschools en
naschools
BSO Petteflet biedt voor- en naschoolse opvang,
specifiek voor onze eigen leerlingen. BSO Petteflet
maakt onderdeel uit van Kinderstad Tilburg. De
BSO is 52 weken per jaar geopend van maandag
t/m vrijdag, met uitzondering van nationale
feestdagen en de jaarlijkse studiedag van
Kinderstad. Voorschoolse opvang is mogelijk vanaf
07:30u. De opvang is open tot 19:00u. Voor
informatie over verschillende contractvormen en
andere vragen kunt u contact opnemen via de
website https://www.kinderstadtilburg.nl/petteflet
Tussenschoolse opvang verzorgen we als school
zelf, in samenwerking met onze overblijfouders.
Onze leerlingen lunchen in de klas met de eigen
leerkracht. Daarna spelen ze onder toezicht van
zowel overblijfouders als leerkrachten buiten op
ons ruime schoolplein en Groene Schoolplein vol
speel- en ontdekmogelijkheden. Bij slecht weer
spelen we binnen.
Onze overblijfouders beschikken uiteraard allemaal
over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en
met regelmaat wordt scholing gevolgd.
Aanspreekpunt voor de overblijfouders zijn Erna
Poort en Conny Rijnen. Zij beleggen 2 maal per jaar
een vergadering met de overblijfouders.

4.6
Schoolkalender
Een overzicht van vakanties, studiedagen en
andere belangrijke data vindt u in de vorm van
onze schoolkalender op onze website en app.
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4.8
De school en haar omgeving
Als school vinden wij het van groot belang in
contact te zijn en te blijven met onze omgeving. In
eerste instantie is dat van belang om onze
leerlingen een zo goed mogelijk aanbod te kunnen
bieden. Daarnaast vinden we het van belang om
actief onderdeel uit te maken van de samenleving
in de Reeshof en Tilburg breed.
Allereerst werken we nauw samen met BSO
Petteflet, onderdeel van Kinderstad Tilburg. De
plannen voor het vormen van een
Montessorikindcentrum zijn in een vergevorderd
stadium. Een doorlopen de leerlijn van 0-13 jaar
met het gedachtegoed van Maria Montessori als
basis. Het gebouw wordt aangepast en er zal ook
een baby/peutergroep in het gebouw komen.
Samen met de Elzen geven we dit traject vorm en
hebben we nauw overleg met Kinderstad.
Daarnaast vindt regelmatig overleg plaats tussen
de directeuren van de Xpect scholen in de Reeshof,
in het kader van “in de buurt gebeurt het”. Ook
stellen we onze school regelmatig open voor
belangstellenden tijdens de kijkochtenden, de
landelijke montessori open dag en de
informatieochtend.

Onze kwaliteitszorg omvat alle activiteiten gericht
op het bewaken en verbeteren van de
onderwijskwaliteit. Goede afstemming op de
onderwijsbehoeften van onze leerlingen is daarbij
van groot belang. Onze kwaliteitszorg bestaat uit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De tweejaarlijkse toetsencyclus van het Cito
leerlingvolgsysteem;
De Cito Entreetoets voor groep 7;
De Cito Eindtoets voor groep 8;
De tweejaarlijkse schoolanalyse n.a.v. de toets
resultaten;
De vierjaarlijkse tevredenheidspeiling onder
ouders en teamleden;
De jaarlijkse tevredenheidspeiling onder
leerlingen van groep 6-8;
De jaarlijkse sociale vaardigheidspeiling onder
leerlingen van groep 6-8;
De vierjaarlijkse Risico-Inventarisatie en
Evaluatie;
De evaluatie van ons jaarplan;
De evaluatie van ons schoolplan.
Evaluatie, verbetering en borging zijn
essentiële onderdelen van onze kwaliteitszorg.

Wij streven ernaar onze leerlingen de volgende
vaardigheden eigen te laten maken:
samenwerking, zelfsturing, zelfstandigheid,
eigenaarschap van eigen leerproces en creativiteit.
Wij vinden bovenstaande van groot belang, maar
realiseren ons tegelijkertijd dat de cognitieve
eindresultaten minstens zo belangrijk zijn.
5.1
Eindresultaten
De eindresultaten laten we zien met de
gemiddelde einduitslag van de Cito Eindtoets. Dit
zijn de gemiddelde einduitslagen van onze school
van de afgelopen 3 jaren:

5.

Schooljaar

Cito-score

2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021

541,9
531,6
542,8
Geen cito
545,1

Zo zorgen wij voor onze leerlingen

Onze kwaliteitszorg borgt onze missie en visie. We
bereiden onze leerlingen zo goed mogelijk voor op
de toekomst, met het gedachtegoed van
Montessori als uitgangspunt en met oog voor
nieuwe ontwikkelingen. We werken
opbrengstgericht, planmatig en met zorg voor onze
leerlingen vanuit onze kernwaarden. Daarbij
maken we gebruik van onze kernkwaliteiten.

Schoolgids Montessoribasisschool De Petteflet
2021-2022

Landelijk
gemiddelde
(LG)
535,6
535,6
535,7
534,5

20

5.2
Uitstroom
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen
uitstromen naar de vorm van onderwijs die bij hen
past, naar de beste onderwijsvorm voor ieder
afzonderlijk kind. Het schooladvies dat wij onze
leerlingen geven, bepalen de leerkracht van groep
8, in overleg met de ib-er en directeur samen.
Daarbij baseren wij ons zorgvuldig op de volgende
gegevens:
•

•
•
•

Gegevens uit de schoolloopbaan van de
leerling, met methode gebonden toetsen
en Cito-toetsen;
Het resultaat van de Cito-Entreetoets;
De werkhouding van de leerling;
De motivatie van de leerling.

5.3
Onderwijs Begeleidings Team
Op Montessoribasisschool De Petteflet hechten we
aan passende zorg en begeleiding voor al onze
leerlingen. Om de zorgstructuur goed in te richten,
hanteren we de 1-zorgroute. Dit is een op scholen
veelgebruikte aanpak. Binnen de 1-zorgroute denkt
en handelt de leerkracht proactief. Dit gebeurt
volgens een stappenplan bestaande uit fase 1-4.
Zowel het intern, als het extern
ondersteuningsteam vervult een belangrijke rol in
de zorgstructuur.
5.3.1
Zorgstructuur fase 1
Volgens de 1-zorg route bedenkt iedere leerkracht
tijdens fase 1, vooraf welke onderwijsbehoeften
elke leerling nodig heeft om de gestelde doelen te
bereiken. De leerkracht clustert de individuele
onderwijsbehoeften en verwerkt deze in het
groepsaanbod. Als de leerkracht merkt dat een
leerling moeite heeft met het aanbod, dan kan de
leerkracht kiezen voor extra ondersteuning of een
aangepaste uitleg. De leerkracht overlegt dit met
de ib-er. Als deze aanpak afwijkt van het aanbod
aan de rest van de groep, stelt de leerkracht u als
ouder hiervan uiteraard op de hoogte.
5.3.2
Zorgstructuur fase 2
Als een leerling onvoldoende profiteert van het
groepsaanbod, dan is er meer nodig. We gaan dan
over naar fase 2. Tijdens fase 2 volgt een
leerlingbespreking door de leerkracht en de ib-er.
Indien wenselijk sluit de consulent Plein013 van
onze school ook aan. Zij stellen een plan van
aanpak op voor de leerling. Dit gebeurt in
samenspraak met u als ouder. In de Leertuin krijgt
de leerling aanvullende instructie, aan de hand van
dit persoonlijke plan van aanpak. Meer informatie
over de Leertuin volgt in paragraaf 5.5.

5.3.3. Zorgstructuur fase 3
Als de leerling onvoldoende profiteert van het plan
van aanpak in de klas of in de Leertuin, is fase 3
nodig. Tijdens fase 3 volgt een leerlingbespreking
door het extern ondersteuningsteam onder leiding
van onze ib-er. Hiervoor vragen we altijd uw
toestemming en input. Zo mogelijk is de
desbetreffende leerkracht bij dit overleg aanwezig.
Mocht aanvullende deskundigheid nodig zijn zoals
expertise vanuit het Speciaal Basis Onderwijs
(SBO), dan doen we hierop een beroep. Deze
deskundigheid vanuit het SBO en Speciaal
Onderwijs (SO) is bedoeld ter voorkoming van een
verwijzing naar het SBO of SO. Het extern
ondersteuningsteam stelt een plan van aanpak op.
Mogelijk betreft dit specifieke ondersteuning in de
klas en/of in de Leertuin. Ook kan blijken dat
ouders hulp in de thuissituatie wensen.
Uitgangspunt voor zowel fase 1, fase 2 als fase 3 is
om elke leerling de ondersteuning te bieden die
nodig is. Daarom gaan we steeds proactief te werk
en nemen contact met u op als we merken dat het
minder goed gaat met uw zoon of dochter. Mocht
u zelf het gevoel hebben dat het minder goed gaat
met uw kind, dan nodigen wij u uiteraard
uitdrukkelijk uit om dit met ons te bespreken. U
bent als ouder/verzorger namelijk een belangrijke
partner in de zorg en begeleiding op
Montessoribasisschool De Petteflet.
5.3.4
Zorgstructuur fase 4
Mochten bovenstaande fasen onvoldoende effect
sorteren en kan de school de gewenste
ondersteuning niet bieden, dan kan het nodig zijn
een leerling te verwijzen. Dit betreft een verwijzing
naar het SBO of het SO. In alle gevallen is er nauw
contact en overleg met de desbetreffende ouders.
Voor een verwijzing dient de school een
toelaatbaarheidsverklaring bij het
Samenwerkingsverband Plein013 aan te vragen. Na
toekenning hiervan, volgt de verwijzing. Bij een
dergelijke verwijzing kunnen ouders rekenen op
extra begeleiding van het intern
ondersteuningsteam.
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5.4
Zorg aan kinderen in de groepen
Op Montessoribasisschool De Petteflet vinden we
het echter belangrijk om leerlingen uit groepen
met veel kinderen te kunnen ondersteunen in de
Leertuin/Taaltuin. De meeste leerkrachten zijn,
gezien het aantal leerlingen in de groep, goed in
staat de begeleiding betreffende fase 3 zelf te
verlenen. Indien nodig bieden we de
Leertuin/Taaltuin aan.
5.5
Leertuin/Taaltuin
In de Leertuin/Taaltuin werken kinderen met
dezelfde behoeften (tijdelijk) samen, onder
begeleiding van een vaste leerkracht.

In de groepen 1/2 zijn veel materialen aanwezig
die leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong
uitdaging bieden. Vanaf groep 3 bieden we naast
compacten ook verrijkingsmateriaal in de eigen
groep aan. Als dit niet (meer) het gewenste effect
heeft, bieden we vanaf groep 5 de Plusgroep. Voor
deelname aan de Plusgroep dienen leerlingen aan
de gestelde criteria te voldoen, na te lezen in het
protocol hoogbegaafdheid. De Plusgroep komt al
jaren eenmaal per week bij elkaar onder leiding
van Chantal Kieft. Chantal rondde de opleiding tot
ib-er, met als specialisatie hoogbegaafdheid af.
Chantal heeft tevens zitting in de professionele
leergemeenschap (PLG) hoogbegaafdheid van
Xpect Primair.

De Leertuin/Taaltuin is er voor al onze
zorgleerlingen, dus zowel voor leerlingen met een
leer- en/of ontwikkelachterstand als voor
(hoog)begaafde leerlingen. De (hoog)begaafde
kinderen bieden we in de Leertuin /Taaltuin extra
uitdaging in de vorm van verrijkingsonderwijs, zie
hiervoor paragraaf 5.6. Kinderen met andere
behoeften krijgen aanvullende instructie in kleine
groepjes op het gebied van spelling, lezen, taal,
rekenen en/of gedrag.
5.6

Verrijkingsonderwijs voor
(hoog)begaafde leerlingen
Hoogbegaafdheid betreft een samenstelling van
meerdere eigenschappen. Kortgezegd gaat het om
hoog intellectueel vermogen (IQ van 130 of hoger),
taakgerichte houding (het doorzettingsvermogen,
motivatie en plezier om de opdracht uit te voeren)
en creatief vermogen (voor het oplossen van
problemen). Hoogbegaafde leerlingen kunnen
alleen tot ontplooiing komen in een omgeving die
zorgt voor stimulans en motivatie. Bij kleuters
spreken we overigens van een
ontwikkelingsvoorsprong, omdat
(hoog)begaafdheid daar nog lastig vast te stellen is.
Montessoribasisschool de Petteflet geeft al jaren
richting en invulling aan het onderwijs aan
(hoog)begaafde en zeer begaafde leerlingen. Sinds
schooljaar 2016-2017 stelden we een protocol
(hoog)begaafdheid voor onze school op, waarin we
de verschillende stappen van onze aanpak voor
(hoog)begaafde leerlingen vastlegden. Deze
leerlingen leren namelijk niet vanzelf. Ook zij
hebben passend onderwijs en sturing nodig.
Aangepaste leerstrategieën, compacten/ verrijken
en leerlijnen (op leergebied, leeraanpak en sociaalemotioneel) zijn noodzakelijk, omdat anders de
leerling gemakkelijk zijn motivatie kwijt kan raken
en zelfs kan gaan onderpresteren.

5.7
Passend onderwijs
Passend onderwijs is onderwijs dat voor iedere
leerling passend is. Dat betekent dat alle kinderen
naar school gaan waar goed onderwijs geboden
wordt en waar ze, als dat nodig is, extra
ondersteuning krijgen. Door passend onderwijs
worden meer kinderen die extra ondersteuning
nodig hebben in de gewone basisschool geholpen.
6.
Op deze manier betrekken wij onze
ouders/verzorgers

Onze ouders/verzorgers zijn van groot belang voor
onze school. Samen dragen wij de zorg voor onze
leerlingen. Daarbij hebben ouders verwachtingen
van de school en hebben wij verwachtingen van
onze ouders. Ouders, school en leerlingen vormen
de gouden driehoek. Het is van belang om
verwachtingen naar elkaar uit te spreken en er
samen over te praten ten behoeve van onze
leerlingen. Goede communicatie is daarbij
essentieel. Hieronder gaan we in op
ouderbetrokkenheid 3.0, enkele concrete
verwachtingen van onze ouders, de Ouder
Activiteiten Commissie, de Medezeggenschap
Raad, en de klassenouders.
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6.1
Ouderbetrokkenheid 3.0
Op onze school werken we toe naar
ouderbetrokkenheid 3.0. Dit doen we enthousiast
en tegelijkertijd in een rustig tempo, omdat het
een andere manier van denken en werken
betekent. Wat houdt het precies in? Bij
ouderbetrokkenheid 3.0 is er sprake van het
samen genereren van informatie voor een
gezamenlijk doel. Dit in tegenstelling tot het alleen
maar zenden van informatie door school richting
ouders (1.0) of het zenden en ontvangen van
informatie door school en ouders zonder
daadwerkelijk interactief contact (2.0).
Ouderbetrokkenheid 3.0 wordt zichtbaar door het
jaarlijkse kennismakingsgesprek tussen ouders en
leerkrachten aan het begin van het schooljaar. Dit
is geen eenrichtingsgesprek maar een uitwisseling
van verwachtingen en inzichten over en weer met
als doel de leerling zo goed mogelijk te begeleiden.

Tijdens de informatieavond over het voortgezet
onderwijs in groep 8 wordt de driehoek leerling –
ouders – school eveneens mooi zichtbaar. Ouders,
leerlingen en school bespreken met elkaar wat
nodig is om te zorgen voor een goede
voorbereiding op en overgang naar het voortgezet
onderwijs.
Veel festiviteiten organiseren de OAC-ouders in
samenwerking met leerkrachten.
6.3
Ouder Activiteiten Commissie (OAC)
De Ouder Activiteiten Commissie (OAC) is een
onmisbare commissie, die de ouderbetrokkenheid
heel zichtbaar maakt binnen onze school. De OAC
organiseert, samen met leerkrachten, jaarlijks
diverse festiviteiten. Ook de versiering van de
school gebeurt onder leiding van de OAC. De
commissie vergadert tenminste 7 maal per jaar, in
aanwezigheid van een leerkracht.
Naast bovengenoemde personen wordt de OAC
aangevuld met ouders uit verschillende groepen.
Aansluiten is altijd mogelijk.

Bij de jongste kleuters komen de leerkrachten op
afspraak op huisbezoek. Leerkrachten investeren
graag hun tijd in deze bezoeken, omdat ze
waardevolle informatie opleveren over de
verwachtingen van ouders richting leerkracht en
school. Daarnaast vinden leerlingen het vaak erg
leuk om bijvoorbeeld hun kamer en/of huisdier te
laten zien.
Tweemaal per schooljaar nodigen we ouders uit
voor een portfoliogesprek met hun eigen kind en
de leerkracht. Tijdens dit gesprek vertelt de
leerling, met steun van de leerkracht, over zijn
eigen ontwikkeling, de behaalde doelen, de te
behalen doelen en de eigen wensen hieromtrent.
Ouders worden door hun kind geïnformeerd.
Tegelijkertijd biedt het portfolio alle gelegenheid
voor zowel leerlingen, ouders als leerkrachten om
samen de verdere ontwikkeling van de leerling te
bespreken. Naast deze portfoliogesprekken vinden
gesprekken plaats tussen leerkracht, ouders en/of
leerlingen op basis van behoefte.

6.4
Medezeggenschap Raad (MR)
De Medezeggenschap Raad (MR) bestaat uit een
oudergeleding en een teamgeleding. De
oudergeleding wordt in principe gekozen voor 3
jaar. Elke geleding heeft bepaalde instemming
en/of adviesbevoegdheden. De MR vergadert
ongeveer 6 maal per jaar met de directie van de
school. Het algemeen en het huishoudelijk
reglement van de MR vindt u op onze website.
Daar publiceren we ook de notulen van de MR. U
kunt de MR bereiken via:
bsdepettefletmr@xpectprimair.nl
6.5

Gemeenschappelijke Medezeggenschap
Raad (GMR)
De GMR is een orgaan met afgevaardigden uit alle
onder het bestuur ressorterende
medezeggenschapsraden. De GMR bespreekt
school overstijgende zaken die alle scholen van
Xpect Primair aangaan, geeft adviezen aan de
bestuurder en verleent in voorkomende gevallen
instemming.
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6.6
Klassenouders
Om leerkrachten te ondersteunen heeft iedere
groep maximaal 2 klassenouders. De leerkracht
benadert de klassenouder(s) steeds persoonlijk. De
OAC fungeert als vraagbaak en ondersteuning van
de klassenouders. Klassenouders hebben de
volgende taken:
•

•
•
7.

Wegwijs maken van nieuwe ouders m.b.t.
school gerelateerde vragen tussen ouders
onderling;
Praktische ondersteuning van de
leerkracht bij festiviteiten;
Regelen van vervoer bij excursies.

7.2
Stichting Leergeld Tilburg
Indien uw netto besteedbaar inkomen
vergelijkbaar is met een bijstandsuitkering volgens
de Wet Werk en Bijstand of maximaal 130%
daarvan, kunt u hulp vragen bij Stichting Leergeld
Tilburg. De ouderbijdrage, de schoolreis/het
schoolkamp en eventuele bijkomende kosten zijn
kostenposten waarvoor u hulp kunt vragen. Kijkt u
hier: http://www.leergeld.nl/tilburg/

Financiële zaken op onze school

Als ouder heeft u op onze school te maken met
een beperkt aantal financiële zaken. Het gaat hier
om de vrijwillige ouderbijdrage, het goede doel en
eventueel Stichting Leergeld Tilburg. Dit lichten we
hieronder toe.
7.1
Vrijwillige ouderbijdrage
Onze school krijgt middelen van de overheid voor
personeel, leermiddelen, schoonmaak, energie,
water, onderhoud en meer. De hoogte ervan
bepaalt de overheid op basis van het aantal
leerlingen. De middelen zijn niet toereikend voor
scholen om extra activiteiten voor de leerlingen te
organiseren. Daarom vragen scholen een vrijwillige
ouderbijdrage.
De vrijwillige ouderbijdrage voor onze school is
vastgesteld op €80,00 per schooljaar en bestaat uit
2 delen. Het 1e deel betreft een bijdrage van
€40,00 aan de schoolkampen en –reis die de
leerkrachten jaarlijks organiseren. Het 2e deel
betreft een bijdrage van €40,00 aan de activiteiten
die voor onze leerlingen worden georganiseerd
door de OAC in samenwerking met teamleden. Bij
inschrijving vult u een machtiging in, zodat dit
automatisch wordt afgeschreven.
Uit het totaalbedrag aan ontvangen ouderbijdrage
van €40,00 voor het schoolkamp of de schoolreis
bekostigen wij de hiermee samenhangende
uitgaven. Het totaalbedrag voorziet eveneens in
onvoorziene kosten zoals vaste locatiehuurprijzen
in geval van kleine groepen en slecht weer
activiteiten.
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8.

Ons praktisch ABC

Hieronder vindt u allerlei praktische weetjes op
alfabetische volgorde voor uw gemak.
8.1
Artsenbezoek
Regulier artsenbezoek, zoals controles bij de
tandarts, huisarts, orthodontist dient u buiten
schooltijd te plannen. Dit heeft alles te maken met
de onderwijstijd die leerlingen anders missen.
8.2
Benodigdheden
De meeste benodigdheden krijgen onze leerlingen
op school van de eigen leerkracht. Denk hierbij
aan:
•
•
•
•
•
•
•
•

Schrijfpotlood;
Vulpen vanaf groep 5;
Gum;
Liniaal;
Voldoende kleurpotloden in verschillende
kleuren;
Schaar;
Groepspuntenslijper;
Lijm.

8.3
Contactmomenten
Persoonlijk contact vinden we van groot belang.
Gedurende het schooljaar hebben we diverse
persoonlijke, geplande contactmomenten.
Naast deze geplande momenten is het altijd
mogelijk een gesprek te plannen.
De eigen leerkracht is uw eerste aanspreekpunt.
Mocht u na overleg met hem of haar behoefte
hebben aan een gesprek met de ib-er of directeur
dan kan dat. De leerkracht kan hierbij aanwezig
zijn. Om teleurstelling te voorkomen is het handig
om daar vooraf een afspraak voor te maken. U
wordt daarbij gevraagd naar de aanleiding voor het
gesprek. In noodgevallen proberen ib-er en
directeur uiteraard meteen tijd vrij te maken.
8.4
Gevonden voorwerpen
In het gangetje bij Rudy, onze conciërge staat de
kist met gevonden voorwerpen. Een aantal maal
per jaar stalt Rudy alle voorwerpen buiten uit.
Daarna leegt hij de kist. Kleine voorwerpen zoals
fietssleutels bewaart Rudy apart.

We gaan ervan uit dat leerlingen deze set spullen
compleet en heel houden. Mocht er per ongeluk
iets stuk gaan, dan krijgt de leerling meteen een
nieuw exemplaar.
Deze materialen nemen leerlingen van thuis mee:
• Etui;
• Plantje groep 1-4 en voor overige groepen
facultatief;
• Eigen schrijfmaterialen naar keuze, zoals
gelpennen. Met deze materialen wordt
alleen gewerkt tijdens vrije opdrachten;
• Agenda, alleen voor groep 6-8;
• Sportschoenen met een lichte zool zonder
noppen (inclusief naam);
• Sportbroek, sportshirt of turnpakje (groep
3-8);
• Eventueel handdoek, washand (om op te
frissen).
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8.5
Informatievoorziening
Naast persoonlijke contactmomenten vinden wij
goede informatievoorziening van groot belang en
daarom besteden we daar aandacht aan op de
volgende manieren:
•
•
•
•
•
•

•

Schoolgids 2021-2022 zie website.
PR-boekje, voor belangstellende ouders.
Persoonlijke mailing van leerkracht(en),
directie en administratie.
Twee wekelijkse Oudermemo, via mailing
en website.
Notulen MR, zie website.
Facebookberichten, van de verschillende
groepen en Montessoribasisschool De
Petteflet.
Groepsberichten op de groepspagina’s, zie
website.

8.6
Klachtenregeling
Als ouders ontevreden zijn over gedrag of
beslissingen, ofwel het nalaten van gedrag en het
niet nemen van beslissingen dan kan daarover een
klacht worden ingediend. Wij gaan ervan uit dat u
eerst een oplossing zoekt met de
directbetrokkenen, eventueel met de directeur. Als
dit niet naar tevredenheid verloopt, kunnen ouders
contact opnemen met de manager
schoolontwikkeling van Xpect Primair. Als dit ook
geen oplossing biedt, bestaat een procedure voor
melding en afhandeling van eventuele klachten van
de Stichting KOMM. Meer informatie is na te lezen
op de website van Xpect Primair:
www.xpectprimair.nl
8.7
Landelijk informatiecentrum Ouders
Het landelijk informatiecentrum Ouders&onderwijs
is er voor onderwijs gerelateerde vragen en advies.
U kunt er vragen stellen waarmee u op school niet
terecht kunt of wilt.

8.9
Mobiele telefoon
Steeds meer leerlingen hebben een eigen mobiele
telefoon. Ouders/verzorgers kunnen een goede
reden hebben om deze mee te geven. Het
meebrengen van een mobieltje of ander device
gebeurt dan ook op eigen risico
8.10
Ongelukjes
Ongelukjes proberen wij zoveel mogelijk te
voorkomen. Gebeurt er toch onverwacht iets, dan
verzorgen wij de leerling en brengen hem/haar
indien nodig naar een dokter. Ouders worden
hierover op dat moment altijd geïnformeerd.
Achteraf vult degene die aanwezig was bij het
ongelukje en degene die het kind geholpen heeft
een ongevallenregistratieformulier in.
8.11
Ongeoorloofd verzuim
Als leerlingen zonder toestemming van de directie
afwezig zijn, betreft dit ongeoorloofd verzuim. Te
laat komen valt hier ook onder. Van ongeoorloofd
verzuim maken we notitie in ons
leerlingvolgsysteem. We zijn verplicht dit te
melden bij de leerplichtambtenaar.
8.12
Schoolmaatschappelijk werk
Vanuit Instituut Maatschappelijk Werk (IMW) is
Koen van Nisselrooij als generalistisch
maatschappelijk werker verbonden aan
Montessoribasisschool De Petteflet Koen van
Nisselrooij maakt onderdeel uit van het extern
ondersteuningsteam. Ouders kunnen hun zorgen
voorleggen als hun kind bijvoorbeeld lastig gedrag
vertoont. Ook als het kind zich onbegrepen voelt,
te maken krijgt met pesten, moeite heeft met
contacten leggen of last heeft van een sterfgeval of
echtscheiding kunnen ouders hulp zoeken. Contact
met smw verloopt via ib-er Conny of via de
leerkracht in samenspraak met Conny:
conny.rijnen@xpectprimair.nl

Website
www.oudersonderwijs.nl
e-mail
vraag@ouders-onderwijs.nl
Tel.
0800-5010
8.8
Luizencontrole
Iedere woensdag na de schoolvakanties vindt een
luizencontrole plaats door onze luizenpluisouders.
Indien er sprake is van hoofdluis dan worden de
ouders van het desbetreffende kind daarvan op de
hoogte gesteld. Verder wordt gehandeld volgens
de richtlijnen van de GGD.
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8.14
Schorsing en verwijdering
Schorsing van leerlingen valt onder de
verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Xpect
Primair hanteert hierin de volgende richtlijnen:
•

•

•

•

•

Het College van Bestuur kan, op
voordracht van de directie van de school
en met opgave van redenen, een leerling
voor een periode van ten hoogste één
week schorsen.
Schorsing vindt in principe pas plaats na
overleg met de leerling, de ouders en de
groepsleerkracht.
Het College van Bestuur deelt het besluit
tot schorsing schriftelijk aan de ouders
mede. In dit besluit worden vermeld de
redenen voor schorsing, de aanvang en
tijdsduur en eventuele andere genomen
maatregelen.
De school stelt de leerling in staat,
bijvoorbeeld door het opgeven van
huiswerk, te voorkomen dat deze een
achterstand oploopt.
Indien sprake is van een schorsing voor
een periode van langer dan één dag stelt
het College van Bestuur de inspectie in
kennis van de schorsing en de redenen
daarvoor.

Verwijdering van een leerling is een ordemaatregel
die het College van Bestuur slechts in het uiterste
geval en dan nog uiterst zorgvuldig zal nemen. Er
moet sprake zijn van ernstig wangedrag en een
onherstelbaar verstoorde relatie tussen leerling en
school en/of ouder en school. Wanneer het College
van Bestuur de beslissing tot verwijdering heeft
genomen, zal de wettelijk vastgestelde procedure
worden gevolgd. Stapsgewijs:
•

•

•

•
•

Voordat het College van Bestuur tot
verwijdering van een leerling besluit, hoort
het zowel de betrokken groepsleerkracht als
de ouders.
De ouders ontvangen een gemotiveerd
schriftelijk besluit waarbij wordt gewezen op
de mogelijkheid om binnen zes weken
schriftelijk bezwaar te maken tegen het
besluit.
Het College van Bestuur meldt het besluit tot
verwijdering van de leerling onmiddellijk aan
de leerplichtambtenaar.
Als ouders bezwaar maken, hoort het
bevoegd gezag hen over dit bezwaarschrift.
Het College van Bestuur neemt binnen vier
weken na ontvangst van het bezwaarschrift
een besluit.

•

•

Definitieve verwijdering vindt niet plaats dan
nadat het College van Bestuur ervoor heeft
zorg gedragen dat een andere school bereid is
de leerling toe te laten. Onder andere school
kan ook worden verstaan een school voor
speciaal onderwijs, een school voor speciaal
en voortgezet speciaal onderwijs of een
instelling voor speciaal en voortgezet speciaal
onderwijs.
Het College van Bestuur stelt de inspectie in
kennis van de verwijdering en de redenen
daarvoor.

8.15
Sponsoring en donaties
Sponsoring en donaties bieden kansen, omdat er
iets extra’s mee aangeschaft kan worden.
Tegelijkertijd dient sponsoring zorgvuldig plaats te
vinden. Daarom houdt Montessoribasisschool De
Petteflet zich aan het sponsorbeleid van Xpect
Primair. Dit is te vinden op de website:
www.xpectprimair.nl

8.16
Therapie onder schooltijd
Het bestuur hanteert het standpunt dat therapie of
ondersteuning door een remedial teacher,
logopedist, fysiotherapeut, ergotherapeut e.d. in
principe niet onder schooltijd (op of buiten school)
mag plaatsvinden. Als er redenen zijn om hiervan
af te wijken, gebeurt dit altijd in overleg met en
toestemming van de directie.
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8.17
Tussendoortje en lunch
Het tijdstip voor het tussendoortje kiezen
leerlingen op onze school zelf, omdat niet iedereen
op hetzelfde tijdstip trek en/of dorst heeft.
Logischerwijs is dit tijdstip niet meteen bij aanvang
van de school of tijdens een instructie. Leerlingen
brengen iets te drinken en bij voorkeur fruit mee.
Ook verwachten we dat het drinken en de lunch
gezond is.

8.18
Verjaardagen
Jarig zijn is voor veel leerlingen een heel speciale
dag, waaraan we op school graag aandacht
besteden. Met ingang van het schooljaar 20212022 trakteren de kinderen niet meer in de klas.
We hebben daar uitgebreid over gesproken met de
kinderraad, ouderraad en
ouderactiviteitencommissie en zijn om
verschillende redenen tot de conclusie gekomen
dat we op Petteflet niet meer trakteren bij een
verjaardag.
In alle groepen worden broers en zussen uit andere
groepen uitgenodigd om mee te feesten. In de
groepen 1 t/4 zijn ook ouders van harte welkom
om de verjaardag mee te vieren. We begrijpen
natuurlijk dat u deze feestelijke gebeurtenis op
foto wilt vastleggen. We verzoeken u zich daarbij
tot uw eigen kind te beperken, zodat de privacy
van andere leerlingen gewaarborgd blijft. We
rekenen op uw begrip.

De leerlingenraad heeft leerlingen en ouders
opgeroepen om zoveel mogelijk herbruikbare
bekers voor het drinken mee te brengen. De
bedoeling hiervan is om de hoeveelheid afval van
drinkpakjes terug te brengen. Het fruit maken
leerlingen zelf klaar in de klas. Kindvriendelijk
keukengerei is hiervoor op school aanwezig.
Chocolade en snoep zien we liever niet.
Per ingang van het schooljaar 2019-2020 zijn we
gestart om op woensdag alleen nog water te
drinken. Op school zorgen we ervoor dat de
kinderen de gelegenheid krijgen om hun
drinkbeker te vullen met kraanwater. De kinderen
kunnen een stukje fruit in hun beker doen om
zodoende een smaakje toe te voegen.

8.19
Verlof:
Vanaf de eerste dag van de maand, volgend op de
5e verjaardag is een leerling leerplichtig en geldt de
verplichting alle schooldagen aanwezig te zijn en
deel te nemen aan alle activiteiten die de school
organiseert. Tot het 5e jaar verwachten we dat
leerlingen eveneens alle schooldagen aanwezig zijn
en deelnemen aan de schoolactiviteiten.
Verlof betreft verlof voor gewichtige
omstandigheden en extra vakantieverlof.
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8.19.2 Extra vakantieverlof
Extra vakantieverlof kan de directie toekennen, als
de aanvraag voldoet aan beide hieronder te
noemen punten:
•

•

De specifieke aard van het beroep van 1
van de ouders maakt het onmogelijk, om
in welke schoolvakantie dan ook op
vakantie te gaan;
Het verlof heeft geen betrekking op de
eerste 2 lesweken van het schooljaar.

8.19.3 Aanvraag verlof
Voor de aanvraag van verlof voor een gewichtige
omstandigheid of extra vakantieverlof vult u een
verlofformulier in. Dit formulier kunt u afhalen bij
de eigen leerkracht van uw kind(eren). De
verlofaanvraag voor gewichtige omstandigheden
levert u tenminste 4 werkdagen voor de gewenste
verlofdatum in, zodat de directie tijd heeft om de
aanvraag te beoordelen. U levert het ingevulde
formulier bij de eigen leerkracht of via de
brievenbus op het podium in. Voor extra
vakantieverlof geldt een andere inlevertermijn, zie
hieronder. Voor verlofperiodes langer dan 10
dagen per schooljaar verleent de directie in
principe geen toestemming.
Bij het invullen van het aanvraagformulier voor
verlof zijn de volgende punten van belang:
•

•

•

Verlof, opgenomen zonder toestemming van
de directie, is ongeoorloofd schoolverzuim en
moet zij bij de leerplichtconsulent melden.
Om de noodzaak van het verlof voor een
gewichtige omstandigheid vast te stellen,
vragen wij u een arts verklaring of uitnodiging
te overleggen. Om de noodzaak van het extra
vakantieverlof vast te stellen, vragen wij u een
werkgeversverklaring of accountantsverklaring
te overleggen.
Arts bezoek vindt alleen onder schooltijd
plaats, als dit echt niet anders kan. Als arts
bezoek onder schooltijd plaatsvindt, haalt en
brengt u uw kind zelf op school, want wij laten
kinderen onder schooltijd niet zelfstandig
vertrekken.

In de volgende gevallen krijgt u in ieder geval geen
extra verlof;
•
•
•
•
•
•
•
•

Familiebezoek in het buitenland;
Vakantie in een goedkopere periode;
Geen andere boekingsmogelijkheid;
Vakantiespreiding;
Uitnodiging van vrienden of familie;
Verlof voor een kind, omdat andere kinderen
uit het gezin al of nog vrij zijn;
Eerder vertrek om voor een bepaalde tijd het
vakantieadres te bereiken;
Eerder vertrek of latere terugkomst in verband
met verkeersdrukte.

Uit bovenstaande zult u begrijpen, dat wij ons als
schoolorganisatie moeten houden aan de regels
voor extra verlof. We vinden dit ook belangrijk.
Daarom vragen we u om geen verlof aan te vragen,
als we het niet mogen verlenen.
8.20 Vervanging
Voor groepen met een zieke of door andere
belangrijke oorzaken afwezige leerkracht proberen
we eerst een andere leerkracht van het team in te
zetten. Als dit niet lukt, proberen we een
vervangende leerkracht te regelen. Helaas komt
het ook voor dat er geen vervanging geboden kan
worden. Is het laatste het geval, dan groeperen we
de leerlingen anders. Alleen in het uiterste
noodgeval sturen wij leerlingen naar huis. Dit
betreft nooit de eerste dag van afwezigheid van de
leerkracht. Ook stellen we u hier uiteraard een dag
van tevoren schriftelijk van op de hoogte. Voor
vervangende leerkrachten biedt iedere klassenmap
een overzicht van de eigen leerkracht(en) met de
belangrijkste wetenwaardigheden over de groep
en de organisatie ervan.
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8.21
Verzekering en aansprakelijkheid
Onze school is verzekerd door Xpect Primair op de
volgende wijze:
•

•

•

Een aansprakelijkheidsverzekering voor
onderwijsinstellingen. Deze verzekert
personeel, dat werkzaamheden voor het
schoolbestuur verricht.
Een bestuursaansprakelijkheids-verzekering.
Deze dekt de persoonlijke aansprakelijkheid
van het schoolbestuur voor door derden
geleden schade als gevolg van fouten.
Een schoolongevallenverzekering. Leerlingen
kunnen geen aanspraak maken op
uitkeringen krachtens de Ziektewet of de
WAO. De verzekering is van kracht tijdens de
schooluren en evenementen in
schoolverband evenals het rechtstreeks gaan
van huis naar school en omgekeerd.

Ouders dienen zelf te zorgen voor een verzekering
tegen de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid
van ouders zelf, evenals van hun kinderen.
Verder hanteren wij de regel dat ouders opzettelijk
stuk- of kwijtgemaakte materialen door hun kind
vergoeden. Mocht deze ongewenste situatie zich
voordoen, dan ontvangt u hierover een brief met
informatie van de directie.

8.22
Ziekmelding
Wanneer uw kind ziek is, vragen wij u dit ’s
morgens tussen 08:00 en 08:30u zelf even
telefonisch door te geven via telefoonnummer:
013-5713677.

8.23
Ziek worden tijdens schooltijd
Als uw kind ziek wordt tijdens schooltijd, leggen wij
telefonisch contact met u. We verzoeken u dan uw
kind op te halen of te laten halen door een
bekende volwassene. Als we geen contact krijgen
of u uw kind niet kunt ophalen, blijft uw kind bij
ons op school. Wij laten leerlingen nooit
zelfstandig naar huis gaan onder schooltijd.
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10.

Adresgegevens

Hier treft u het adres van onze school, het
algemene mailadres, onze website en de
mailadressen van de verschillende teamleden.

e-mailadressen teamleden
Conny
conny.rijnen@xpectprimair.nl
Rijnen
Chantal
Kieft

chantal.kieft@xpectprimair.nl

Adres: Kamerikstraat 19, 5045 TW Tilburg
Tel: 0135713677

Elaine Berk

elaine.berk@xpectprimair.nl

Erna Poort

erna.poort@xpectprimair.nl

Fiona
Kroeze

fiona.kroeze@xpectprimair.nl

Judith
Moekiran

judith.moekiran@xpectprimair.nl

Mylène
Palinckx

mylène.palinckx@xpectprimair.nl

Nadia
NeümanGame
Nour van
den Hout

nadia.game@xpectprimair.nl

Richard
Bakx

richard.bakx@xpectprimair.nl

Angèle
Spijkers

angele.spijkers@xpectprimair.nl

Annemiek
Vorselaars

annemiek.vorselaars@xpectprimair.nl

Luke Heuer

luke.heuer@xpectprimair.nl

Rawie van
Iersel

rawie.vaniersel@xpectprimair.nl

Chemene
Bergmans

chemene.bergmans@xpectprimair.nl

Rudy
Houben

rudy.houben@xpectprimair.nl

Wendy
Mutsaers

wendy.mutsaers@xpectprimair.nl

Mail: bs.de.petteflet@xpectprimair.nl
Website: www.depetteflet.nl

nour.vandenhout@xpectprimair.nl
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