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0. EEN WOORD VOORAF 
 

 
In augustus 1998 zijn 3 scholen voor speciaal basisonderwijs samen verder gegaan onder de 
naam "De Brigantijn". Deze naam is afkomstig uit de scheepvaart en heeft een symbolische 
betekenis ten aanzien van de school en haar onderwijs: 
De Brigantijn is een klein, snel zeilend vaartuig met twee masten. De twee masten verwijzen 
naar het samengaan van de twee vroegere vormen van speciaal basisonderwijs (LOM en 
MLK). Snel zeilend verwijst naar het speciale, wendbare onderwijs op maat, dat de speciale 
school voor basisonderwijs tot haar taak heeft. 
 
SBO “de Brigantijn” is een van de scholen die ressorteren onder het schoolbestuur met de 
naam Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (afgekort Stichting PRODAS).  
De stichting PRODAS heeft een eigen kantoor gevestigd aan de  Frits de Bruijnstraat 1 te 
Asten. In het najaar zal het kantoor verhuizen naar Asten- Heusden  
Voor meer informatie zie 3.5 
 
Met het boekje dat nu voor u ligt willen we ouders en andere geïnteresseerden informeren 
over de redenen waarom kinderen op onze school komen, de manier waarop ze toegelaten 
worden en onze wijze van werken. 
We hopen dat er veel vragen mee beantwoord kunnen worden. Alle vragen zal zeker niet 
lukken, aarzelt u in dat geval niet om contact met ons op te nemen. Dat bevordert een 
behouden vaart op onze school! 
 
Namens het team van de Brigantijn, 
 
Helen Senior 
Directeur SBO de Brigantijn 
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1.WAT WIL DE BRIGANTIJN      
 
1.1 Missie 
De Brigantijn is een school voor speciaal basisonderwijs met een christelijke signatuur die 
openstaat voor andersdenkenden en andere gezindten. 
Wij willen elk kind dat tot de zorg van onze school behoort de gelegenheid geven om zich 
optimaal te kunnen ontplooien tot een zelfstandig denkend en handelend mens. 
Kinderen worden optimaal gestimuleerd als wij hen kunnen uitdagen in de zone van de 
naaste ontwikkeling. Hierdoor kunnen zij vanuit een vertrouwde basis steeds verder groeien. 
Kernwaarden die ten grondslag liggen aan de begeleiding van onze kinderen zijn: 
 

 Structuur  
Eigenheid Veiligheid Openheid 
Welbevinden  Ontwikkeling Saamhorigheid 
 

Welbevinden ontstaat doordat het kind zelf uitgangspunt is voor ons onderwijs. Kinderen 
moeten graag naar school gaan en van hun schooltijd kunnen genieten. Wij gaan uit van de 
mogelijkheden die het kind van nature in zich heeft en stimuleren vanuit deze basis de 
ontwikkeling van kennis en vaardigheden. 
Saamhorigheid bereiken wij door situaties te creëren waarin kinderen kunnen 
samenwerken. 
Wanneer er veel gelegenheid is tot samenwerken, er gezamenlijkheid in een opdracht 
beleefd wordt en er een gemeenschappelijk doel is zullen kinderen ook gezamenlijk willen 
optrekken en ieders inbreng leren waarderen. 
Ontwikkeling wordt gestimuleerd vanuit de gedachte dat de kinderen ruimte verdienen en 
deze mogen gebruiken om aan hun persoonlijke groei tegemoet te komen. Kinderen 
ontwikkelen zich allemaal verschillend en deze ontwikkeling mag heel divers zijn. 
Eigenheid dient de gelegenheid te krijgen tot verdere groei. Het ‘jezelf kunnen zijn’ in 
combinatie met het respectvol met elkaar omgaan is hiervoor het uitgangspunt. Onze 
kinderen leren dat er vrijheid in gebondenheid is: wij zijn er om hen te begeleiden in het 
maken van eigen keuzes. 
Openheid en eerlijkheid wordt gestimuleerd door alle ervaringen die kinderen opdoen in 
voorkomende situaties steeds opnieuw bespreekbaar te maken. Leerkrachten bieden 
hiervoor een veilige omgeving waarin kinderen positieve ruimte voelen. Veiligheid, je 
geborgen weten, is een voorwaarde om je kwetsbaar en ontvankelijk te kunnen opstellen en 
je steeds verder te ontwikkelen. 
Alle genoemde kernwaarden komen optimaal tot hun recht indien er sprake is van een 
duidelijke structuur in alle niveaus binnen de organisatie. Wij streven dan ook steeds naar 
herkenbare structuur als basis voor de genoemde kernwaarden. 
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1.2 Visie 
Intern gerichte visie 
Op de Brigantijn streven wij ernaar om alle kinderen die aan onze speciale zorg zijn 
toevertrouwd op professionele wijze te begeleiden op didactisch, pedagogisch, creatief en 
sociaal-emotioneel gebied. Wij willen (samen)werken met kinderen in een open sfeer, 
waarin respectvol omgegaan wordt met elkaar en waarin verschillen tussen leerlingen er 
mogen zijn. 
Daarom richten wij ons op de totale ontwikkeling van het kind en begeleiden het hierbij, in 
overleg en samenwerking met de ouders, naar beste vermogen. Het stimuleren van die 
totale ontwikkeling houdt tevens in dat we niet alleen bezig zijn met het aanleren van 
cognitieve vaardigheden, maar ook met creatieve uitingsvormen, sociale en manuele 
vaardigheden en het ontwikkelen van leerstrategieën. 
Kinderen leren bij het maken van keuzes rekening te houden met hun eigen mogelijkheden 
en onmogelijkheden in relatie met die van hun omgeving. 
Niet enkel de leerstof staat centraal maar zeker ook het leerproces. Het leveren van kwaliteit 
is onze taak; daarom werken wij niet alleen aan de ontwikkeling van de kinderen, maar ook 
aan die van onszelf als hun professionele begeleiders.  
Alle afspraken die worden gemaakt dienen ter waarborging van een duidelijk waarneembare 
rode lijn en zijn afgestemd op de belangen van ‘onze’ kinderen. 

1.3 De kinderen   
De school wordt bezocht door kinderen met leer- en/of gedragsproblemen die op het 
reguliere basisonderwijs een achterstand hebben opgelopen, mogelijk zelfs al voor de 
basisschool in beeld komt. Ook zijn er op de Brigantijn kinderen die opvallen door het 
verschil tussen wat ze zouden kunnen presteren en wat ze in werkelijkheid presteren. Dit 
verschil is vaak niet het gevolg van een mindere aanleg, maar wordt veroorzaakt door een 
combinatie van leer belemmerende factoren als: 
- sociaal-emotionele problemen 
- problemen met een medische achtergrond 
- logopedische problemen 
- dyslexie en dyscalculie 
- stoornissen in het autistisch spectrum 
- faalangst 
- een vertraagde ontwikkeling 
- AD(H)D 
 
Om kinderen te ondersteunen in hun leerproces heeft onze school de volgende aanpak: 
- positieve benadering ten aanzien van werken en het gedrag van kinderen. 
- meer individuele, op het kind afgestemde leermiddelen en interventies. 
- aantal kinderen per groep is kleiner dan op een reguliere basisschool 
- gedifferentieerd werken binnen een niveaugroepen-systeem. 
-           schoolvorderingen van de kinderen worden op de voet gevolgd en steeds in onderling 
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             overleg besproken. 
-            hulp of advies van de bij de school betrokken disciplines zoals: schoolarts, psycholoog   
             logopediste, intern begeleider, ambulante begeleiders van scholen voor speciaal 
             onderwijs, Remedial Teacher, dyslexiecoach, fysiotherapeut en maatschappelijk 
             werkende. 
 
Dit alles draagt er toe bij dat de kinderen meer positieve ervaringen kunnen opdoen, zodat 
hun zelfvertrouwen en hun eigenwaarde verder kunnen groeien. 
 
1.4 Passend Onderwijs in Samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO 30-80 
In de wet Primair Onderwijs (WPO artikel 40 lid 2) is bepaald dat de overgang van een 
leerling naar de speciale school voor basisonderwijs alleen kan plaatsvinden in 
overeenstemming met de ouders. Na het voeren van een triade, waarbij scholen, ouders en 
deskundigen betrokken zijn, wordt een verzoek tot toelaatbaarheid gedaan bij het SWV. Een 
getekende toelaatbaarheidsverklaring (TLV) wordt gecontroleerd op de procedure en daarna 
goedgekeurd door het SWV. Verder geldt voor de toelating tot en verwijdering van de 
speciale school voor basisonderwijs artikel 40 lid 4 van de WPO. 
 
Passend Onderwijs op De Brigantijn 
Op de school is een “protocol toelating” aanwezig. 
De Brigantijn heeft twee locaties. Beleid van de school is om de leerlingen wonend in Deurne 
(en de kleine kernen/ kerkdorpen die bij deze gemeente horen) te plaatsen op de locatie te 
Deurne en om de leerlingen wonend in Asten en Someren (en de kleine kernen/ kerkdorpen 
die bij deze gemeente horen) te plaatsen op de locatie te Someren. Daartoe is er dan ook op 
beide locaties een volledig onderwijsaanbod gerealiseerd.  
 
De school is bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd. 
De Brigantijn neemt kinderen vanaf de 4 jarige leeftijd aan. 
Kinderen die op onze school geplaatst zijn, kunnen zich na verloop van tijd dermate 
ontwikkelen dat terugplaatsing in het reguliere basisonderwijs tot de mogelijkheden 
behoort. Daarom zijn de Toelaatbaarheidsverklaringen ook maximaal 2 jaar geldig en dienen 
er steeds evaluaties plaats te vinden. 
 
Plaatsing SBO en terugplaatsing naar het basisonderwijs.  
Wanneer scholen en ouders in gezamenlijkheid besluiten tot terugplaatsing, kan de 
basisschool welke het kind aanneemt altijd een beroep doen op de hulp van de speciale 
school voor basisonderwijs.  
Op de school is een “Protocol terugplaatsing” aanwezig. 

1.5 Protocol Medisch Handelen      
Alles wat te maken heeft met ziek worden en medicijngebruik van uw kind, is hierin 
geregeld. Op het aanmeldingsformulier worden alle belangrijke gegevens gevraagd, zodat de 
school hier rekening mee kan houden. Mocht er iets wijzigen in de medische situatie of 
medicijngebruik van uw kind, dan verzoeken wij u dringend dit schriftelijk door te geven aan 
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de leerkracht van uw kind. De volledige, meest actuele, tekst ‘protocol medisch handelen’ 
vindt u op de website www.prodas.nl  
 

1.6 Het pestprotocol 
Pesten is een groot probleem. Het landelijk onderwijsprotocol tegen pesten vormt de basis 
van de aanpak op de Brigantijn. Dit document hangt duidelijk zichtbaar op beide locaties en 
is door de directie ondertekend.  
Bij benadering worden in Nederland 385.000 kinderen gepest: 330.000 kinderen in het basis- 
en 55.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs. 
 
Omdat bij pesten vijf partijen zijn betrokken, wordt een vijfsporenaanpak van het probleem 
geadviseerd. Deze aanpak bestaat uit:  
Signalering en aanpak door leerkrachten en inschakelen van de ouders. 
Hulp aan het slachtoffer. 
Mobiliseren van de zwijgende of grijze middengroep (de rest van de groep). 
Hulp aan de pester.  
Achtergrondinformatie over oorzaken en gevolgen van pesten voor en adviezen aan ouders.  
Het beleidsvoorstel op het gebied van pesten start met signalering en aanpak door 
leerkrachten. Daarna volgt een concrete uitwerking van de hulp die aan het slachtoffer én de 
pester wordt gegeven. De reden hiervoor is dat, als er snel wordt gesignaleerd en daarop 
adequate hulp gegeven wordt, een groot gedeelte van het probleem is opgelost. 
 
Aangezien wij op de Brigantijn het pesten direct aan willen pakken, hebben we een protocol 
pesten samengesteld, waarin bovenstaande stappen uitgebreid worden beschreven. 
Leerkrachten dienen het protocol te volgen bij het signaleren van pestgedrag.  
 
1.7 Bompec 
Op de Brigantijn wordt veel aandacht besteed aan sociaal emotionele vorming en het 
vaardiger worden in sociaal gedrag. We hebben één werkwijze of aanpak vastgelegd waarop 
wij omgaan met conflictsituaties. Deze wordt Bompec genoemd. Bompec betekent: Beter 
Omgaan Met Problemen en Conflicten. 
We gebruiken praktische handvaten en achtergrondtheorie over crisis en conflicthantering.  

1.8 Verlies bij dood of echtscheiding        
Bij echtscheiding of dood is het voor het kind belangrijk om zich veilig te voelen in een 
vertrouwde omgeving. Want alléén als het kind zich veilig voelt, zal het toekomen aan het 
verwerken van verlies. Anderen die het kind na staan, kunnen iets van de veiligheid bieden 
die kinderen nodig hebben om hun verdriet te uiten. Een van die veilige plekken is de school 
van het kind.  
Daarom heeft Prodas er voor gekozen om op elke school iemand in de gelegenheid te stellen 
zich te scholen. De contactpersonen hebben materialen en boeken ontvangen die op school 
direct bruikbaar zijn. Op het Prodaskantoor kan men de verdrietkoffers lenen om het 
onderwerp verder bespreekbaar te maken.  
 

http://www.prodas.nl/
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Op onze school zijn Nellie Leenders (locatie Someren) en Carola van den Akker (locatie 
Deurne) de contactpersonen. Zij zijn degenen die de kinderen kunnen begeleiden en die het 
aanspreekpunt zijn voor de overige teamleden. 
 
Toch kan het zijn dat dit voor sommige kinderen net niet voldoende is. Sommige kinderen 
vinden het fijn wanneer ze met andere kinderen kunnen praten over hetgeen ze meemaken/ 
meegemaakt hebben. Voor deze kinderen is Prodasbreed een contactgroep gestart.  
Ook is de begeleiding gericht op kinderen die in een echtscheidingssituatie verkeren. Het 
geheel wordt gecoördineerd door Marlies van den Boomen-Heijligers.  
 
Ouders die hun kind willen aanmelden voor een van de begeleidingsgroepen kunnen dit 
doorgeven aan één van de contactpersonen.  
Zij kunnen u verder informeren over de opzet van deze begeleiding.  
 

2. DE SCHOOLORGANISATIE 
 
2.1 Het schoolplan 
In dit plan wordt verslag gedaan van het bestaande beleid, de resultaten hiervan en het 
nieuwe beleid. Dat beleid is gericht op de schoolontwikkeling in zijn geheel. Het verhogen 
van de kwaliteit van het onderwijs is hierbij steeds het doel.  
Hiervoor worden er op school regelmatig plenaire vergaderingen gehouden. Het schoolplan 
moet bij de Inspectie ingediend worden.  
 
2.2 De groepen 
Stamgroepen. 
In de stamgroep wordt, naast leerstof, aandacht besteed aan algemene zaken in de omgang 
met elkaar in onderlinge relatie met onze samenleving. Vakken als wereldverkenning, de 
expressievakken, lichamelijke opvoeding, techniek, catechese en sociale redzaamheid en 
gezond gedrag staan hier op het rooster. 
 
De stamgroepen zijn geclusterd in een onderbouw, middenbouw en bovenbouw. 
De benaming van de groepen is aangepast aan de bouwen, bijv. O-1, O-2, M-1 enz. De O 
staat voor onderbouw, de M voor middenbouw en de B voor bovenbouw. 
 

 
Niveaugroepen. 
Vanuit stamgroepen gaan kinderen naar niveaugroepen waar de vakken rekenen, taal en 
lezen worden gegeven. De groepen die samen een bouw vormen, werken nauw samen. In 
elke niveaugroep wordt gedifferentieerd met de leerstof omgegaan. Op deze manier kunnen 
verschillen in tempo en verschillen in begrip opgevangen worden. Elke leerling wordt in een 
niveaugroep ingedeeld op basis van zijn/haar schoolvorderingen. 
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Door deze opzet kan een leerling binnen dezelfde bouw bijv. op verschillende niveaus 
werken. Kinderen die goede vorderingen maken kunnen ook gemakkelijk verder naar een 
volgend niveau. Als het nodig is, is een stapje terug ook mogelijk. 
 
2.3 Kunstzinnige Vorming 
Op de Brigantijn willen wij kinderen begeleiden in hun totale ontwikkeling. De leerkracht 
heeft hierin een didactische, maar ook een pedagogische taak als verteller, uitdrager van 
normen en waarden en cultuuroverdrager. 

 
CuVoSo te Someren: 
Wat betreft de kunstzinnige vorming krijgen de leerkrachten in Someren ondersteuning van 
de Stichting CuVoSo (Culturele Vorming Someren), waar onze school bij is aangesloten. Deze 
stichting is een initiatief van en wordt bestuurd door mensen vanuit het onderwijsveld. 
Hiervan is het streven om de kinderen aan de hand van een “Kunstmenu”, een 4-jarige 
cyclus samengesteld in samenwerking met het BISK, Kunstbalie  op een educatief 
verantwoorde manier kennis te laten maken met verschillende kunstvormen, te weten: 
literatuur, drama, dans, foto/film, beeldende kunst en muziek. 
Zorgvuldig worden de activiteiten in de klas voorbereid, uitgevoerd of bezocht en 
geëvalueerd, waardoor een zo optimaal mogelijke beleving plaatsvindt. Gedurende de 
basisschoolperiode maakt elk kind twee keer kennis met elk van de genoemde kunstvormen. 
In het hedendaagse digitale tijdperk DE manier om ook andere expressievormen te 
implementeren in ons onderwijs. Een prikkel om de eigen fantasie te stimuleren! 
 
Cultuur(voor)loperschool: 
We zijn op locatie Someren een van de Cultuur(voor)loperscholen. Dit zijn voorloperscholen 
die culturele vorming binnen het onderwijs structureel een plaats willen geven in de 
ontwikkeling van de kinderen. 
Deze jaren ligt hierbij de nadruk op ‘drama’ in de groepen. De teamleden volgen scholing en 
krijgen coaching om zich hierin verder te bekwamen. 
 
Werkgroep Kunstzinnige Vorming Deurne: 
Onze locatie in Deurne neemt deel aan diverse activiteiten georganiseerd door de 
Werkgroep Kunstzinnige Vorming voor het basisonderwijs en de speciale school voor 
basisonderwijs in de Gemeente Deurne. Onze school heeft op beide locaties een 
cultuurcoördinator die in overleg met andere cultuurcoördinatoren beleidsmatig en 
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inhoudelijk steeds meer afstemt op afwisselende activiteiten in de verschillende 
kunstvormen. 
 
2.4 De rapportage en het ontwikkelingsperspectief 
Twee keer per jaar worden er gestandaardiseerde CITO schoolvorderingentoetsen 
afgenomen voor taal, lezen en rekenen.  
In overleg met de intern begeleider vult de groepsleerkracht een "thermometer-rapport" in. 
Deze toets scores worden verder nog ondersteund met diverse onderdelen die per vak 
beoordeeld worden op basis van het gepresteerde (echter zonder een cijfer). 
Dit deel van de rapportage is bedoeld voor de ouders. De ouders kunnen dit oudergedeelte 
thuis bekijken en op de ouderavond met de leerkracht bespreken. Op het 
thermometerrapport staat precies aangegeven op welk niveau het kind presteert bij lezen, 
spelling en rekenen in vergelijking met een gemiddelde leerling op de basisschool.  
Voor de leerling bestaat het leerling gedeelte van de rapportage uit cijfers. Hierop komen 
normaal gesproken geen onvoldoendes voor. Immers, het kind werkt op het niveau dat het 
aankan. Het behalen van een goed punt versterkt het zelfvertrouwen en helpt vaak de 
aanwezige faalangst te overwinnen. Aan dit rapportdeel zijn dus geen 
schoolvorderingentoetsen verbonden, maar geldt het gemiddelde resultaat van de methode 
gebonden toetsen en observaties als uitgangspunt. 
 
In de onderbouw vullen we naast het thermometer rapport ook de KIJK registratie in. Het is 
een werkwijze waarmee we: 
-de ontwikkeling van kinderen van 0 t/m 8 jaar in kaart brengen, 
-een daarop afgestemd aanbod ontwerpen, 
-monitoren wat het effect daarvan is op de ontwikkeling van de kinderen.  
 
Dat is geen voortdurende extra taak: 2 keer per jaar (bijvoorbeeld in januari en juli) wordt 
van elk kind een registratie gemaakt. In de periode ervoor wordt geobserveerd, genoteerd 
en gereflecteerd. 
 
Er wordt voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief opgesteld en besproken. Dit 
wordt jaarlijks besproken met de ouders. Dit ontwikkelingsperspectief is gebaseerd op de 
mogelijkheden van het kind en het verwachte uitstroomniveau en is sturend voor het 
onderwijsaanbod aan het kind. Doel hiervan is om de ontwikkeling van ieder kind te 
stimuleren, de leerwinst te verhogen en af te stemmen op de specifieke onderwijsbehoeften 
van ieder kind. 
 
2.5 Sociaal-emotioneel welbevinden 
Wij werken met een methode die expliciet bedoeld is om kinderen sociaal vaardiger te 
maken: “Kinderen en hun sociale talenten”.  
Een maal per jaar vult de leerkracht een toetsingsformulier van ZIEN in om het sociaal-
emotionele welbevinden van de leerling in kaart te brengen. Een scoreformulier hieromtrent 
wordt in het persoonlijke dossier van elke leerling bijgehouden als onderdeel van het 
leerlingvolgsysteem van ParnasSys. Dit wordt gecoördineerd door de intern begeleider. 
Verder wordt 1 keer per jaar de kijkwijzer KIJK ingevuld. Om zicht te krijgen op het 
groepsproces wordt door de leerkrachten vaak ook nog een sociogram afgenomen.  



 12 

Binnen de school worden ook SOVA-trainingen (sociale vaardigheid), faalangstreductie- 
trainingen, rots en water en TOM trainingen georganiseerd voor die leerlingen die dit nodig 
hebben. 
Tweejaarlijks wordt bij de leerlingen, ouders en leerkrachten een vragenlijst over 
veiligheidsbeleving afgenomen. Naar aanleiding van de antwoorden worden aanpakken en 
afspraken aangepast, verder uitgewerkt of vervangen. 
 
2.6 De leerlingbespreking 
Er vinden op school steeds leerlingbesprekingen plaats; de zogenaamde COB vergaderingen. 
(COB= commissie van onderzoek en begeleiding) Hierbij zijn naast de groepsleerkracht ook 
de intern begeleider, de remedial teacher, de logopediste, de schoolarts, de maatschappelijk 
werk(st)er en de psycholoog aanwezig. 
Het doel van deze leerlingenbesprekingen is om naar aanleiding van een gerichte hulpvraag 
een gestructureerd plan van aanpak op te stellen om evt. leerproblemen en/of sociaal- 
emotionele problemen beter het hoofd te kunnen bieden. 
Van deze leerlingenbesprekingen wordt een verslag gemaakt dat aan het persoonlijke 
dossier van elke leerling wordt toegevoegd. 
De leesresultaten van alle kinderen worden twee maal per jaar besproken in de 
leesbesprekingen. Hierbij zijn aanwezig de dyslexiecoach, intern begeleider, remedial 
teacher en alle groepsleerkrachten. De interventies die afgesproken worden staan vermeld 
in ParnasSys, ons schooladministratiesysteem.  
 
 
2.7 Vergaderingen 
Structureel vinden er teamvergaderingen per locatie plaats. De directeur coördineert en 
initieert deze vergadering waar praktische, pedagogisch/didactische problemen alsmede 
onderwerpen die de interne organisatie van de school betreffen, aan de orde kunnen 
komen.  
Ook zijn er plenaire vergaderingen waarbij de beide locaties samenkomen. Hier worden 
schooloverstijgende zaken besproken, zoals beleid en omgaan met methodes. 
Binnen de verschillende bouwen (onderbouw, middenbouw, bovenbouw) vinden de 
zogenaamde Locatie Overstijgende Bouw Overleggen (LOBO) plaats. Hier overleggen de 
leerkrachten van elke bouw met elkaar om op deze manier te komen tot zo goed mogelijke 
afstemming. 
 
2.8 Plaatsing op  SBO de Brigantijn. 
Alleen kinderen met een toelaatbaarheidsverklaring (een TLV) voor het S(B)O mogen worden 
geplaatst. Bij plaatsing van een nieuwe leerling in een groep houden wij rekening met de 
volgende criteria: 
-De ondersteuningsbehoefte van de nieuwe leerling 
-Het aantal reeds aanwezige leerlingen met een specifieke ondersteuningsvraag.  
-De groepsgrootte waarin de leerling komt te zitten. 
-De toekomstverwachting en het niveau van de groep. 
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2.9 Gedragscode 
Voor alle mensen die in de school met kinderen werken, geldt een gedragscode. In de 
gedragscode staan spelregels hoe er met elkaar wordt omgegaan en hoe er om wordt 
gegaan met zaken als privacy, internet e.d.  
Alle leerkrachten, directie, stagiaires, vrijwilligers dienen deze gedragscode te 
onderschrijven, voordat zij in de school aan de slag mogen. De gedragscode vindt u op de 
website van onze school of op www.prodas.nl  
 
2.10 Privacy 
Op De Brigantijn wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het 

geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de 

administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens 

worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is 

beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd 

opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal 

leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal 

leerlinggegevens. De school heeft haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van 

persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met 

andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is 

volgens de wet.  
 

2.11 Zorgroute SBO de Brigantijn 
 

Na ongeveer 3 weken nieuwe 
schooljaar 
SEPTEMBER 

De leerkrachten maken groepsplannen voor:  
technisch lezen, taal, spelling, Rekenen, 
schrijven en begrijpend lezen. 
Er vindt een omgekeerd oudergesprek plaats. 
Tijdens dit gesprek vertellen ouders over hun 
kind en hun verwachtingen ten aanzien van de 
ontwikkeling van hun zoon of dochter. 
Leerkrachten stellen vragen aan ouders. 

OKTOBER  / NOVEMBER De leerkrachten vullen ZIEN in, een vragenlijst 
voor signalering sociaal-emotionele 
ontwikkeling.  

Toetsen JANUARI Toetsweken. 
De CITO toetsen voor rekenen, spelling, 
woordenschat, begrijpend lezen en technisch 
lezen worden afgenomen. 
 

JANUARI FEBRUARI Didactische besprekingen (1)* 
De leerkrachten en de intern begeleiders 
bespreken  
alle leerlingen die niet voldoen aan hun 
leerrendementsverwachting, de CITO 
toetsuitslagen en de hieruit voortvloeiende 
interventies. Voor de bespreking van alle 
leestoetsen wordt een aparte leesbespreking 

http://www.prodas.nl/
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gehouden. Kinderen die de doelen uit het 
protocol (leesproblemen en dyslexie) niet 
behaald hebben worden besproken.  
De groepsplannen worden geëvalueerd.  

Ouderavond Februari Op deze ouderavond worden de resultaten van 
de leerlingen besproken. 

Februari Leerkrachten maken het tweede groepsplan.  

Maart/ april IB’ers passen, in overleg met de leerkracht de 
OPP’s aan indien nodig. 

Juni Tweede toetsperiode. 
Opnieuw worden alle CITO toetsen afgenomen. 

 Deze resultaten worden weer besproken in de 
didactische bespreking (2) met afspraken voor 
groepsplan begin schooljaar 
(handelingsadviezen en interventies). Het 
groepsplan wordt geëvalueerd.  

 Laatste aanpassing/evaluatie OPP’s met 
handelingsadviezen volgende leerkracht wordt 
opgesteld. 

 Voor nieuwe leerlingen wordt een dossier 
aangemaakt.  

 De intern begeleider maakt een OPP voor 
nieuwe leerling. 

 De Groepsindeling voor het nieuwe schooljaar 
wordt gemaakt. 

Ouderavond juni / juli Rapport en OPP wordt besproken met alle 
ouders.  Ook is bekend naar welke groep de 
leerling gaat. 
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3.Personeel 
 
3.0 Communicatie:   
Er werken heel wat mensen binnen onze school in diverse functies. Het is daarom prettig om 
duidelijke afspraken te hebben m.b.t. de interne communicatie: Over het algemeen 
genomen verloopt de communicatie met ouders heel prettig en constructief. Mocht dit 
onverhoopt een keer anders lopen dan gelden de volgende afspraken: 
Alle informatie die uw kind betreft dient te worden besproken met de groepsleerkracht. 
Mocht u specifieke informatie wensen met betrekking tot de speciale begeleiding van uw 
kind, dan kunt u contact zoeken met deze specifieke begeleider. Mocht u in de 
communicatie met een groepsleerkracht problemen ervaren, dan kunt u dit in een gesprek 
kenbaar maken aan de Intern begeleider van de eigen locatie. Mocht u er ook met de Intern 
begeleider niet uitkomen, dan is een gesprek met de directeur of locatieleider aan de orde. 
Heeft u een op- of aanmerking met betrekking tot een specifieke activiteit, dan vragen wij u 
om dit kenbaar te maken bij de organisatie van deze activiteit. Dus niet bij de 
groepsleerkracht, de IB-er of directeur. U kunt bij de leerkracht van uw kind navragen wie er 
bij de organisatie betrokken zijn vanuit het team. 
 
Inmiddels is het Ouderportaal actief. Hierin worden de belangrijkste mededelingen gedaan 
vanuit de klas. Nieuwe ouders krijgen een inlogcode van de administratie en kunnen daarna 
meteen inloggen op het ouderportaal. Wanneer u geen inlog heeft, loopt u het risico dat u 
informatie mist. 
 
Website SBO de Brigantijn 
In het schooljaar 2017-2018 is de functie van de website veranderd. Dit betekent dat de 
website onder constructie is.  
 
3.1 Het managementteam 
Directie 
De directie van de Brigantijn wordt gevoerd door de locatieleider van de afdeling in Someren 
en door de directeur die eindverantwoordelijk is voor het onderwijs, het personeel, de 
financiën, de huisvesting en de materiële zaken van de Brigantijn als totaal.  
 
Locatieleider 
De locatieleider die werkzaam is op de Brigantijn in Someren leidt deze locatie en is hier 
verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het onderwijs en 
personeel. 
 
Intern begeleider 
De intern begeleiders hebben als taak het coördineren en initiëren van de leerlingenzorg ten 
aanzien van de schoolvorderingentoetsen en de leerlingenbesprekingen. 
Daarnaast dragen zij mede zorg voor de schoolplanontwikkeling. 
 
3.2 De groepsleerkracht  
De groepsleerkracht is op school het meest direct betrokken bij het leer- en 
ontwikkelingsproces van de kinderen. Wij vinden het belangrijk dat er tussen de leerkracht 
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en het kind een open en eerlijke vertrouwensrelatie bestaat, zodat het kind met vragen en 
problemen steeds daar terecht kan. 
De groepsleerkracht heeft de taak om uit alle verkregen informatie een passend 
onderwijsaanbod te verzorgen dat voorziet in de educatieve behoeftes van het kind.  
Hiervan wordt verslag gedaan in de leerlingenbespreking, de teamvergadering en natuurlijk  
de rapporten. Een goed en regelmatig contact met de ouders is bij dit alles van groot belang. 

 

 
3.3 Extra ondersteuning  
 
Dyslexiecoach 
Bij afgifte van een dyslexieverklaring kan een coachingstraject gestart worden.  
Schoolintern heeft de dyslexiecoach zitting in alle leesbesprekingen. Ook is de dyslexiecoach 
aanwezig op ouderavonden en leerlingbesprekingen (indien nodig). 
Op verzoek en vraag geeft de dyslexiecoach voorlichting aan ouders, leerkrachten en 
kinderen. De dyslexiecoach blijft op de hoogte van recente ontwikkelingen en zorgt dat het 
team hierin voorgelicht wordt. 
Logopedist       
Het doel van logopedie is het behandelen van kinderen met communicatieproblemen in het 
algemeen of specifiek op het gebied van stem, gehoor, spraak en taal. 
Tot behandeling kan o.a. besloten worden als een kind: 
moeite heeft om zijn gedachten onder woorden te brengen 
(formuleren van taal); 
de geschreven of gesproken taal onvoldoende begrijpt;  
problemen heeft met lezen en/of schrijven, bijv. dyslexie; 
problemen heeft met deelgebieden van taal, bijv. beperkte 
woordenschat of woordvindingsproblemen, slechte zinsbouw. 
uitspraakproblemen heeft of in het algemeen slecht spreekt; 
stemproblemen heeft, bijv. heesheid of te zachte stem; 
 
De behandeling gebeurt individueel of in groepjes, één of twee keer per week voor een 
periode van maximaal 2 jaar. Als de logopediste besluit een leerling in behandeling te 
nemen, ontvangen de ouders/ verzorgers hiervan bericht. Zij krijgen dan tevens een 
informatiefolder. Deze folder staat op de website en is op aanvraag te krijgen. 
Ouders/verzorgers kunnen altijd een afspraak maken voor een gesprek of voor het bijwonen 
van een behandeling.  
 
Remedial Teacher 
Binnen de schoolorganisatie met stam- en niveaugroepen worden zoveel mogelijk leerlingen 
tijdens de groepslessen begeleid. Toch komt het voor dat kinderen extra begeleiding nodig 
hebben. In overleg met groepsleerkrachten, de logopediste, de intern begeleider of naar 
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aanleiding van de leerlingenbespreking of leesbespreking wordt een plan van aanpak 
opgesteld voor één of enkele kinderen. Dit houdt in, indien nodig, aanvullend onderzoek, het 
samen met de leerkracht opstellen, uitvoeren en evalueren van deze begeleiding.  
Die begeleiding kan onder andere gericht zijn op het technisch- en begrijpend lezen, spelling, 
rekenen en de lees- en leervoorwaarden, alsmede de werkhouding en relevante sociaal-
emotionele aspecten.  
De begeleiding van de remedial teacher kan zowel in als buiten de groep plaatsvinden. Een 
uitgebreide beschrijving van de taken kunt u vinden in het protocol voor remedial teaching. 
 
Psycholoog 
De school heeft een eigen psycholoog die betrokken is bij de begeleiding van de kinderen. 
Verder bestaat een deel van het werk uit het doen van onderzoeken. 
 
ICT-er  
De ICT-er ondersteunt het werken met de moderne media, zoals de laptop, de pc, het 
digibord en de tablet. Dit heeft betrekking op de vaardigheden van het personeel en de 
kinderen maar ook op het geautomatiseerd afnemen en vastleggen van de toetsen. Tevens 
beheert zij het digitale leerlingvolgsysteem. Daarnaast is de ICT-er verantwoordelijk voor de 
aanschaf en het juiste gebruik van goede software in het didactisch proces. 
 
3.4 Onderwijsondersteunend personeel 
 
Vakleerkracht muziek  
Op beide locaties is de vakleerkracht muziek werkzaam. 
Deze leerkracht begeleidt de stamgroepen op haar specifieke vakgebied muziek en is 
inzetbaar bij speciale gelegenheden zoals vieringen, jubilea etc. 

 
 
 
 
School Video Interactie Begeleider 

School Video Interactie Begeleiding (SVIB) is één van de begeleidingsmethodieken  
die de school hanteert om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. 
Op onze school wordt het middel voornamelijk ingezet om de leraren te ondersteunen bij 
hun onderwijstaak en bij het begeleiden van leerlingen. De methodiek wordt zowel ingezet 
bij vragen rondom leerlingenzorg, als bij vragen rondom onderwijsvernieuwing. Op school is 
een gespecialiseerde School Video Interactie Begeleider (SVIB-er) aanwezig.  
 
 
 
Begeleider nieuwe leerkrachten 
De begeleiding bestaat uit het voeren van begeleidingsgesprekken, het uitvoeren van 
observaties, het bespreken van de checklist, het verzorgen van de rapportage, 
dossiervorming en het verantwoorden naar de directie middels voortgangsgesprekken en 
naar Prodas middels een evaluatieformulier.  
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Voor de begeleiding wordt gebruik gemaakt van de volgende middelen: observatielijsten, 
format voor begeleidingsgesprekken, checklist voor de beginnende leerkracht, 
evaluatieformulier. Inzetten van  School Video Interactie Begeleiding behoort ook tot de 
mogelijkheden.  
 
Onderwijsassistent 
De onderwijsassistent werkt met groepjes of individuele kinderen apart en doet dit onder de 
verantwoordelijkheid van een groepsleerkracht of IB-er. Op beide locaties is een 
onderwijsassistent aanwezig.  
 
Kinderfysiotherapeut 
Omdat er nogal wat kinderen van onze school fysiotherapie krijgen voor grove en fijne 
motoriek, maken op beide locaties de kinderfysiotherapeuten gebruik van onze gymzalen als 
praktijkruimte. Hierdoor lukt het meestal om de kinderen onder schooltijd fysiotherapie te 
geven en worden kind en ouders minder belast met het halen en brengen van en naar de 
fysiotherapie. 
 

Ambulant begeleider 
Kinderen die een clusterbeschikking hadden (vanuit de oude situatie) en kinderen die 
aantoonbaar extra ondersteuning nodig hebben (vanuit de nieuwe situatie), kunnen door 
het speciaal onderwijs ondersteund worden door ambulant begeleiders. Deze leerkrachten 
hebben speciale kennis die nodig is om kinderen die eigenlijk in het speciaal onderwijs 
thuishoren de begeleiding te kunnen geven die zij nodig hebben. 
 
Daarnaast hebben we op de Brigantijn ook eigen ambulant begeleiders in dienst, die vanuit 
de hulpvraag uit de klas ondersteuning bieden aan individuele leerlingen, een groepje 
leerlingen of de leerkracht.  
Een kind met ASS vraagt op school om speciale zorg en aandacht om tot positieve groei te 
kunnen komen. Deze kinderen met hun eigen kwaliteiten en beperkingen hebben behoefte 
aan een stukje maatwerk waarbij verduidelijking in de basis ten grondslag ligt.  
Vanuit een intakegesprek en observaties binnen de schoolsituatie maakt de ambulant 
begeleider een begeleidingsplan waarin hulpvragen van kind, leerkracht en ouders worden 
geformuleerd. 
Coaching van het kind staat centraal tijdens de (individuele) begeleidingsmomenten. Tijdens 
de 3 voortgangsgesprekken door het jaar heen komen hulpvragen boven tafel vanuit ouders, 
leerkrachten en betrokken instanties. Verder kijken dan alleen het zichtbare gedrag van het 
kind zorgt voor een plan van aanpak. Ondersteuning van de leerkracht en ouders is 
onderdeel van het geheel. Een logboek rondom de wekelijkse ervaringen in het werken met 
het kind draagt bij aan inzicht in de belevingswereld van het kind. De begeleiding wordt 
gegeven door onze ambulante begeleiders. (Master SEN autisme specialisten) 
 
Niet alleen maar leerlingen met ASS krijgen individuele begeleiding, maar bijvoorbeeld ook 
kinderen met ADHD, HSP, kinderen met faalangst, etc. De begeleiding is op maat, afhankelijk 
van de hulpvraag. Soms wordt de begeleiding ook eerder afgerond, bijvoorbeeld wanneer 
een leerling aangeeft dat hij geen begeleiding meer wil of wanneer het dusdanig goed gaat 
dat er stapsgewijs afgebouwd wordt om zelfsturing te stimuleren. Dit gebeurt altijd in 
overleg met alle betrokkenen.  
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Op het einde van het schooljaar krijgen kinderen die het nodig hebben ook nog 
voorbereiding op het VO, ook hierin kunnen verschillende kinderen aansluiten.  
 
Binnen Someren stimuleert de gemeente door middel van PACT weerbaarheid dat scholen 
actief bezig zijn met de sociaal emotionele ontwikkeling en weerbaarheid. Leerlingen uit de 
bovenbouw nemen deel aan een weerbaarheidstraining. 
 
Administratieve ondersteuning 
De administratief medewerker voert alle voorkomende administratieve taken uit ten 
behoeve van de leerlingenadministratie, financiële administratie en in- en externe 
correspondentie. Verder ondersteunt de administratief medewerker team en directie in hun 
administratieve werkzaamheden.  
 

Conciërge 
De conciërge voert alle voorkomende, ondersteunende werkzaamheden uit. Hiertoe 
behoren o.a. het reproductiewerk, het verzorgen van thee/ melk bij de lunch, kleine 
reparaties en dagelijks onderhoud in en rond de school. 
 
Schoonmaak (dienst) 
Op onze locatie in Deurne werkt een interieurverzorgster die in vaste dienst is. Onze locatie 
in Someren wordt schoongemaakt door een bedrijf.  
  
Schoolmaatschappelijk werker 
Aan de school is via MEE een schoolmaatschappelijk werkende verbonden. Het werk op onze 
school bestaat met name uit contacten met kinderen, ouders en onderwijzend personeel. De 
nadruk ligt op het welbevinden van de kinderen hier op school. Dat wil zeggen dat 
begeleiding van thuissituaties niet primair aan de orde is.  
Deelname aan de leerlingenbespreking, huisbezoeken en gesprekken voeren met 
kinderen/leerkrachten/ouders behoort tot het takenpakket.  
 

Stagiaires 
Studenten vanuit de Pedagogische Hogeschool, het R.O.C., opleiding Logopedie, HBO 
Pedagogiek etc. kunnen het gehele jaar door stage lopen op de Brigantijn. 
Dat varieert van 1 of 2 dagen per week tot volledige stageweken. De studenten van de 
Pedagogische Hogeschool en de opleiding Logopedie mogen, onder verantwoordelijkheid 
van de groepsleerkracht of logopedist(e) les geven.  
Wanneer het een Lio- begeleiding betreft (Leraar in Opleiding) mag deze student ook 
lesgeven bij afwezigheid van de leerkracht. Hiervoor worden ook bewust stageweken 
ingepland.  
De studenten van het R.O.C. lopen gedurende een half jaar fulltime stage (vooral in de 
onderbouwgroepen). Zij hebben echter géén lesgevende taak maar assisteren in de groep en 
ook hier blijft de leerkracht eindverantwoordelijk.  
 
 
 
Leef! 

Zowel in Deurne als in Someren is Leef! actief. Vanuit Leef! komen medewerkers een aantal 
keren naar school om ondersteuning te verlenen bij sport en spel programma’s. Dit kan zijn 
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tijdens de pauzes, gymlessen, ondersteuning bij de voorbereiding van de musical of op het 
kamp. De ondersteuning wordt verleend in overleg met de school en de medewerker van 
Leef!. 
Meer informatie vindt u op: 
www.leefdeurne.nl 

 
 
4.  Vakantie en vrije dagen 
 
 2018-2019 
 
Vakanties Data 

Herfstvakantie Ma 15-10-2018 tm vrij 19-10-2018 

Kerstvakantie Ma 24-12-2018 tm vrij 04-01-2019 

Voorjaars/carnavalsvakantie Ma 4-03-2019 tm vrij 08-03-2019 

Paasmaandag Ma 22-04-2019 

Meivakantie Ma 22-04-2019 tm vrij 03-05-2019 

Hemelvaart D0 30-05-2019 en vrijdag 31-05-2019 

Pinkstermaandag Ma 10-06-2019 

Laatste schooldag  Vr 05-07-2019 12.15 uur 

Zomervakantie Ma 08-07-2019 tm vrij 16-08-2019 

 
  

BRIGANTIJN studiedag  Maandag 5-11-2018 

BRIGANTIJN studiedag  Donderdag 6-12-2018 

BRIGANTIJN studiedag (wg) Maandag 14-01-2019 

PRODAS studiedag Woensdag 20-03-2019 

BRIGANTIJN studiedag  Dinsdag 14-05-2019 

BRIGANTIJN studiedag (groepen) Woensdag 19-06-2019 

 
 
Start schooljaar 2019-2018 op maandag 19 augustus 2019 
 
 
 
4.2 Schooltijden 
 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 
van 08.45u tot 12.15u en van 13.00u tot 14.45u 
 
Woensdag:  
van 08.45u tot 12.15u     
 
 
 
 

 

http://www.leefdeurne.nl/


 21 

Pauzes: 
Van 10.15u tot 10.30 u ( Deurne) en van 10.30u tot 10.45u ( Someren) hebben de 
kinderen/leerkrachten pauze. 
Van 12.15u tot 13.00u uur is er middagpauze. 
 
 
Wij verzoeken u de kinderen niet té vroeg naar school te sturen. Een kwartier vóór aanvang 
van de lessen mogen de kinderen de speelplaats op. Voor die tijd is er geen toezicht. 
 
4.3 Lesrooster 
Het lesrooster op De Brigantijn besteedt aandacht aan de vakken: 
 
- Bewegingsonderwijs - Engelse taal  - Sociale redzaamheid 
- Nederlandse taal  - Kennisgebieden - Gezond gedrag 
- Rekenen en wiskunde - Expressievakken - Catechese 
       - Cultuur  
 
Schrijven en lezen horen bij Nederlandse taal. Bij de kennisgebieden wordt in elk geval 
aandacht besteed aan aardrijkskunde, geschiedenis, de natuur waaronder biologie, 
maatschappelijke verhoudingen waaronder staatsinrichting, techniek, verkeer, geestelijke 
stromingen en burgerschap en sociale integratie. 
Bij de expressievakken wordt in elk geval aandacht besteed aan tekenen, muziek, 
handvaardigheid, spel en beweging. 
 
4.4 Niet lesgebonden activiteiten 
Naast alle les gebonden activiteiten voortvloeiend uit het bovenstaande rooster vinden er 
ook elk jaar diverse niet les gebonden activiteiten plaats zoals: 
  - kerstviering 

- excursies 
- carnaval    
- paasviering 
- sportdag 
- de Brigantijndag 

  - schoolverlatersavond 
  - musical 
  - open podium  

 
 
 

Meestal wordt u bij de diverse activiteiten via de Nieuwsbrief of het ouderportaal  
geïnformeerd omtrent datum en activiteit. 
Voor zover mogelijk worden zij bovendien ruim van tevoren in de jaarplanning vastgelegd. 
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Het zal duidelijk zijn dat de locatie Deurne met andere plaatselijke activiteiten te maken 
heeft dan de locatie Someren. Hierdoor ontstaan er wel eens verschillen in het aanbod. Dit 
betreft echter nooit de basisvakken. 
 
5. VOORTGEZET ONDERWIJS 
 
 

  
 
 
5.1 Advies Voortgezet Onderwijs 
Voor de schoolverlaters is het laatste jaar een spannend jaar. Welke vorm van voortgezet 
onderwijs zal het worden? Van de school mag u een gedegen advies verwachten. Wat is een 
gedegen advies, hoe komt dat tot stand en hoe is de communicatie? 
 
In de voorlaatste groep mag u van de school al een indicatie verwachten. Het kan nog 
globaal zijn, maar de hoofdlijn is er. In het definitieve advies dient altijd een uitkomst van 
een objectieve toets verwerkt te zijn. Voor veel scholen kan dat al gebeuren na afname van 
de entreetoets. Overigens geven de CITO-toetsen die gebruikt worden voor het 
leerlingvolgsysteem ook voldoende objectieve onderbouwing. Bovendien is in het advies ook 
de mening verwerkt van de leerkrachten van de laatste twee groepen. Zij zijn de specialisten 
die uw kind elke dag op school meemaken.  
Wanneer u zich niet kunt vinden in het advies gaat u in gesprek met leerkracht en directie. 
Komt u er dan nog niet uit dan kunt u binnen 14 dagen in beroep gaan bij het bestuur van 
Prodas (zie website). De procedure die de school gevolgd heeft wordt dan getoetst.  
 
 
Voortgezet onderwijs 
U bent vrij om uw kind aan te melden waar u wilt. Het VO advies dat door ons gegeven is, is 
in principe leidend voor toelating van de leerling. Elke school voor voortgezet onderwijs 
heeft het recht om te gaan met het advies van de speciale school voor basisonderwijs zoals 
de school denkt dat het goed is. Wij stimuleren het voortgezet onderwijs hun 
toelatingsprocedure goed met ouders en aanstaande leerlingen te communiceren. 
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Informatie 
Voor de kinderen worden er vaak proeflessen gehouden om kennis te kunnen maken met de 
school voor voortgezet onderwijs. Als ouder kunt u ook informatie verkrijgen via open dagen 
en de kwaliteitskaarten die de inspectie van onderwijs publiceert (www.owinsp.nl) van alle 
scholen voor voortgezet onderwijs. U kunt ook een gids met kwaliteitskaarten via de scholen 
bestellen. 
 
De meeste kinderen gaan naar het Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (VMBO), 
al of niet met leerwegondersteuning. Voor kinderen die gebaat zijn bij vooral praktisch leren 
is er Praktijkonderwijs. 
Het komt soms ook voor dat leerlingen naar het VMBO-S/HAVO doorstromen. 
 
5.2 Eindresultaten doorstroming voortgezet vervolgonderwijs 2016-2017    
De uitstroomresultaten van de Brigantijn zijn goed te noemen. Dat de leerlingen adviezen 
kunnen krijgen die passen bij hun mogelijkheden en ontwikkeling bereiken we door middel 
van: 
-de goed en gedegen geschoolde leerkracht (Master EN). 
-de zorgstructuur van de school.  
-de grote aandacht voor structuur binnen de school en in ons onderwijs.  
-de eenduidige afspraken en beperkte strategieën die aangeboden worden. 
-het gebruik van de goede methodes. 
-veel aandacht voor de didactiek. 
-uit te gaan van een ontwikkelingsperspectief per leerling. 
-hoge verwachtingen te benoemen en na te streven. 
De leerlingen hebben vorderingen gemaakt overeenkomstig de verwachting, voortkomend 
uit dat ontwikkelingsperspectief. 
Dit resultaat is bereikt door bovengenoemde factoren en door het werken in niveaugroepen 
waar de passende pedagogische en didactische begeleiding ingezet wordt. 
 
Adviezen in schooljaar 2017-2018: 
 
Voortgezet Speciaal Onderwijs:  Aantal   Percentage 
Praktijk onderwijs   3  9,3 % 
VMBO PRO/VMBO   4  12,5 % 
VMBO BB    20  62,5 % 
VMBO K    4  12,5 % 
VMBO G /TL    1   3,2 % 
 
Inmiddels is er een analyse te maken van de resultaten en aan de hand daarvan zal een 
vergelijking plaatsvinden met landelijke uitstroomresultaten. Tevens zal er een vergelijking 
gemaakt worden met de andere SBO scholen in de regio. 
De resultaten hiervan zullen openbaar gemaakt worden zodat u zich op hoogte kunt stellen 
van de kwantiteit en de kwaliteit van uitstroom bij de Brigantijn. 
Zie ook onderstaande tabel met daarin de landelijke uitstroomgegevens van het schooljaar  
2016-2017 

 
 
 

http://www.owinsp.nl/
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De Brigantijn blijft haar oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs volgen via rapportages. 
Elk jaar worden bij het doorspreken van de nieuw aan te melden leerlingen ook de 
vorderingen van de oud-leerlingen doorgesproken. 
 
 

 
6. OUDERS EN SCHOOL 
 
De school van nu heeft duidelijk een meer omvattende taak dan vroeger. Naast het 
begeleiden van het kind in de leerstof, ligt er ook een taak in het aanpassen aan de snel 
veranderende samenleving, het aansluiten op de opvoeding thuis en het begeleiden naar de 
volwassenheid van het kind. 
Dat is voor een school alleen mogelijk als er goed contact bestaat met de ouders en met aan 
thuis en school gerelateerde instanties. 
 
Problemen blijken vaak zeer snel op te lossen in goed overleg. Contacten tussen de ouders 
en de school behoeven dan ook niet beperkt te blijven tot de officiële ouderavonden. De 
schooldeuren staan ook op andere dagen open en men kan natuurlijk telefonisch contact 
zoeken met de groepsleerkracht of via de mail informatie delen. 
 
 
 
 
 
 
 
6.1 GGD Brabant-Zuidoost 
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 verzorger 
gaat u voor het beste voor uw kind, zodat hij of zij kan opgroeien in een veilige en 
stimulerende omgeving. Maar 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. De jeugdverpleegkundige neemt deel aan de zorgstructuur van de 
school. 
 
Wat kunnen zij voor u en uw kind betekenen?  
Tijdens de schoolperiode krijgen u en uw kind een uitnodiging van het team 
Jeugdgezondheid. De medewerkers van het team kijken naar de lichamelijke, psychische en 
sociale ontwikkeling van de leerling. Denk aan groei, motoriek, leefstijl, spraak en taal, maar 
ook aan schoolverzuim en gedrag. Misschien heeft u zelf vragen? Tijdens het onderzoek kunt 
u die stellen.  
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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. Een lastige eter aan tafel? Zijn die driftbuien van 
mijn kind normaal en hoe kan ik daar het best mee omgaan?  
Voor dit soort vragen kunt u terecht bij het team Jeugdgezondheid. Praten met een 
deskundige van Jeugdgezondheid biedt vaak nieuwe inzichten en helpt u verder. 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 website 
www.informatiediehelpt.nl  De informatie is ontwikkeld door de Stichting Opvoeden.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 inentingen tegen DTP (Difterie, Tetanus 
en Polio) en BMR (Bof, Mazelen en Rode hond). Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 worden 
de vaccinatie tegen HPV (baarmoederhalskanker) aangeboden. In het najaar 2018 wordt ook 
gestart met de vaccinaties tegen meningokokken ACWY. In 2018 worden hiervoor alle 
kinderen opgeroepen die zijn geboren tussen 1 mei en 31 december 2004. De GGD verstuurt 
de uitnodigingen en vaccineert op een aantal centrale locaties in de regio. Meer info op 
www.bmr-dtpprik.nl, www.hpvprik.nl of www.rijksvaccinatieprogramma.nl. 
Altijd welkom 
Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken voor een gezondheidsonderzoek of gesprek? U 
kunt altijd contact opnemen met de sector Jeugdgezondheid.  
 

 Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders en klik op de button “Ik heb een vraag” 

 Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag van 8.30 

tot 17.00 uur.  

 
De GGD doet meer: 

 De GGD helpt scholen bij projecten over bijvoorbeeld overgewicht, genotmiddelen, 

pesten en seksualiteit.   

 Medewerkers van de GGD kijken of de school schoon en veilig is en geven hierbij 

advies. 

 Zij verzorgen voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen voor ouders, scholen en 

kinderen. 

 Ze ondersteunen scholen om hoofdluis te voorkomen en te bestrijden 

http://www.informatiediehelpt.nl/
http://www.bmr-dtpprik.nl/
http://www.hpvprik.nl/
http://www.rijksvaccinatieprogramma.nl/
http://www.ggdbzo.nl/ouders
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 Elke 4 jaar doet de GGD een groot onderzoek naar de gezondheid van alle kinderen 

van 0 t/m 11 jaar en van 12 t/m 17 jaar. Met de resultaten uit deze onderzoeken 

kunnen onder andere gemeenten en scholen hun beleid en activiteiten ontwikkelen.  

 

6.2 Medezeggenschapsraad 
De medezeggenschapsraad (M.R.) is een door de wet voorgeschreven overlegorgaan tussen 
de Raad van Bestuur, de ouders en de teamleden. Dit houdt in dat: 
De M.R. altijd het recht heeft om de Raad van Bestuur van advies te dienen over zaken de 
school aangaande (gevraagd-ongevraagd). 
De Raad van Bestuur sommige besluiten niet mag nemen voordat de M.R. daarvoor advies 
heeft gegeven.  
Belangrijke besluiten alleen maar door de Raad van Bestuur genomen kunnen worden nadat 
de M.R. daarmee ingestemd heeft. 
 
De M.R.-vergaderingen zijn in principe openbaar. Om de twee jaar moeten er nieuwe 
verkiezingen voor de M.R. gehouden worden. 
Naast de medezeggenschapsraad per school bestaat er ook nog een gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (G.M.R.) van alle scholen binnen de Raad van Bestuur, bestaande uit 
12 leden (6 ouders en 6 personeelsleden). 
 

6.3 De oudervereniging  
Onze zeer gewaardeerde oudervereniging organiseert adviseert en assisteert bij zowel 
buitenschoolse activiteiten als bij activiteiten op school. De oudervereniging bepaalt mede 
hoe invulling kan worden gegeven aan bovengenoemde activiteiten en assisteert daar waar 
nodig, al dan niet met behulp van ouders die zich hiervoor hebben opgegeven. De 
oudervereniging vergadert ongeveer vijf keer per jaar om de geplande activiteiten tijdig te 
kunnen organiseren en voor te bereiden. Op de Brigantijn zijn twee ouderverenigingen, één 
voor de locatie Deurne en één voor de locatie Someren. Deze werken onafhankelijk van 
elkaar, maar hebben wel overleg over de invulling, zodat er toch zoveel mogelijk een 
eenduidig beleid kan worden gevoerd. Financiën van de oudervereniging staan los van de 
financiën van de school. De oudervereniging is van de ouders en niet een onderdeel van de 
school zelf. 
Om enige financiële armslag te hebben vraagt de oudervereniging een vrijwillige 
ouderbijdrage. Dit betreft een bedrag van € 22,50. Kinderen die tussentijds op school 
komen, betalen naar evenredigheid. De bijdrage is vrijwillig en wordt geïnd in de maand 
oktober. 
Dit bedrag wordt besteed aan bijv. Sint Nicolaas, carnaval, kerstviering, enz. 
Betaling ouderbijdrage (O.v.v. Naam + Groep van kind): 
Rekeningnummer van de oudervereniging te Deurne:  NL88RABO0170.839.915 
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Rekeningnummer van de oudervereniging te Someren: NL77RABO0346.649.412 
 
6.4 Inloopavond 
In september  vindt er een inloopavond of "open avond" plaats. Men kan dan vrijblijvend 
een kijkje komen nemen in onze school. Ouders, familieleden, vrienden en vriendinnen, 
leerkrachten van de basisscholen, iedereen is welkom om eens kennis te komen maken met 
de school, de klas en de leerkracht. 
 
 
6.5 Ouderavonden  
Om de schoolvorderingen te bespreken vindt er drie maal per jaar een ouderavond plaats. 
Aan het begin van het schooljaar worden de ouders uitgenodigd om over hun kind te komen 
vertellen. Tijdens deze omgekeerde oudergesprekken vinden we de inbreng van de 
leerlingen heel belangrijk. Leerlingen worden dus uitgenodigd om vanaf M4 hier mee naar 
toe te komen. Er wordt dan door de leerkracht ook informatie gegeven over hun kind en het 
programma in de klas. Uiteraard is er ook gelegenheid om vragen te stellen. 
In januari/februari en juni worden ook de uitslagen van de schoolvorderingen-toetsen 
besproken. 
Verder kan er nog een algemene ouderavond georganiseerd worden wanneer speciale zaken 
(zoals het leerlingvolgsysteem of het vervolgonderwijs) hier om vragen. 
 
6.6 Ouders op school 
De school maakt graag gebruik van de extra hulp van ouders. Hierbij denken we dan aan het 
inzetten bij de handvaardigheid- en technieklessen. Voor het vervoer van de leerlingen, bijv. 
bij excursies doen wij ook graag een beroep op de ouders met hun eigen auto. Verder 
kunnen ouders ook gevraagd worden een helpende hand te bieden bij niet lesgebonden 
activiteiten als speurtocht, avondvierdaagse, schoolkamp, etc. 
 
6.7 Contactpersonen 
 

Klachten  
Als ouder kunt u ontevreden zijn over bepaalde zaken op school. We gaan er vanuit dat we 
de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u van harte uit bij 
ontevredenheid, de leerkracht en de schoolleiding aan te spreken. 
 
Als u er met de leerkracht en de schoolleiding niet uitkomt en de klacht naar uw mening niet 
naar behoren is opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan het schoolbestuur of een klacht 
indienen bij de klachtencommissie. 
 
Schoolbestuur 

 Stichting PRODAS 
Heikamperweg 7 
5725 AZ Asten-Heusden 
Tel. (0493) 670 603 
E-mail info@prodas.n 

Of: klachtencommissie Onderwijsgeschillen:      

mailto:info@prodas.nl


 28 

Postbus 85191 
3508  AD Utrecht     
info@onderwijsgeschillen.nl 

       Tel: 030 - 280 9590 
    

De volledige klachtenregeling, waarin de procedure klachtbehandeling beschreven staat, ligt 
ter inzage bij de schoolleiding. 
 
Klachten ongewenst gedrag 
Bij klachten over ongewenste gedrag op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, 
discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op de 
ondersteuning door de vertrouwenspersoon op school. De vertrouwenspersoon luistert naar 
u, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met de 
externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in de klachtprocedure. 
 
Contactgegevens interne vertrouwenspersoon 

 Locatie Someren: mevrouw Miriam Grosfeld 
0493-493138 
Email: miriam.grosfeld@prodas.nl 

 

 Locatie Deurne: mevrouw Monique de Greef 
            0493-312587 
            Email: monique.degreef@prodas.nl 

 
De school kent ook een externe vertrouwenspersoon. U kunt de externe 
vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige van buiten de school. De externe 
vertrouwenspersoon begeleidt u bij het wegnemen van uw klacht.  
 
Contactgegevens externe vertrouwenspersoon 

 Naam: Drs Irma van Hezewijk  

 Telefoon: 06-54647212 

 E-mail: irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl 
 
Vertrouwensinspecteur 
Voor een onafhankelijk advies in geval van een klacht, kunt u ook contact opnemen met de 
een van de vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie via telefoonnummer  
0900-111 3111 (lokaal tarief) weekdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.  
 
Onafhankelijk onderzoek 
Klachten over ongewenst gedrag, die u door de school naar uw beleving onvoldoende is 
opgelost, kunt u voorleggen aan de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon kan u in het 
klachttraject begeleiden. 
 
Klachtenregeling en seksuele intimidatie. 

Onderwijspersoneel heeft een wettelijke plicht om melding te doen bij het bevoegd gezag 

van een mogelijk zedenmisdrijf (seksueel misbruik). Die is verplicht aangifte te doen bij de 

mailto:info@onderwijsgeschillen.nl?subject=Contact%20Onderwijsgeschillen


 29 

politie als er een redelijk vermoeden is van een strafbaar feit. Tevens is men verplicht de 

meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld te volgen. 

 
 
 
 
Meld- en aangifteplicht voor het onderwijs per 1-7-1999 
 
Personeelslid / Interne vertrouwenspersoon 
 
   
Geringste vermoeden van zedenmisdrijf  
(ontucht, aanranding, verkrachting, kinderporno, grooming) 
 
    
Slachtoffer is een minderjarige leerling 
 
    
Verdachte is een met taken belaste persoon 
 
    
Melden bij het bevoegd gezag 
 
 
Overleg met vertrouwensinspecteur 
( 0900 111 3 111) 
 
Redelijk vermoeden van een strafbaar feit 
 
Informeren van (ouders van ) klager en aangeklaagde 
 
 
Aangifte bij justitie / politie 
 
 
6.8 Zorg voor jeugd 
Als SBO de Brigantijn zijn wij aangesloten op het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Zorg 
voor Jeugd is bedoeld om problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 – 23 jaar in 
een vroegtijdig stadium te signaleren en vervolgens de coördinatie van zorg te organiseren. 
Op deze manier moeten risico’s met kinderen en jongeren worden voorkomen en kan in het 
belang van de jeugdige en zijn ouders/verzorgers hulp beter op elkaar worden afgestemd. 
 
Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd is beschikbaar gesteld door de gemeente. De 
gemeente heeft vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) namelijk de taak om 
problemen bij jeugdigen te signaleren en coördinatie van zorg te organiseren. 
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Binnen onze organisatie kan de directeur of de IB-er zorgsignalen afgeven in Zorg voor 
Jeugd. Zo’n signaal geven zij alleen af, nadat zij de jeugdige en/of zijn ouders/verzorgers 
hierover hebben geïnformeerd. Bij het afgeven van een signaal wordt geen inhoudelijke 
informatie geregistreerd. In het systeem komt alleen te staan dat er zorgen zijn over een 
jeugdige. Als er twee of meer signalen in het systeem staan over dezelfde jeugdige, dan 
wordt automatisch een ketencoördinator aangewezen. Deze ketencoördinator is een 
professional van een hulpverleningsorganisatie. Hij/zij inventariseert wat er aan de hand is 
met de jeugdige en of het nodig is om in overleg met betrokken partijen een 
hulpverleningsplan op te stellen. Op www.zorgvoorjeugd.nu vindt u meer informatie over 
Zorg voor Jeugd. 
 
 
 
 
 
7. Stichting PRODAS                                                                             

 
 
De Stichting PRODAS is het bestuur voor 26 basisscholen in de regio Deurne, Asten en 
Someren. Met in totaal ruim 5000 leerlingen en 500 medewerkers is PRODAS een van de 
grotere schoolbesturen van Nederland. PRODAS wil bijdragen aan het geluk en de 
ontwikkeling van kinderen in de regio en doet dat door te streven naar een hoge kwaliteit 
van onderwijs. Het bestuurskantoor is een kleine, efficiënte organisatie die de juiste 
voorwaarden creëert voor de scholen. Zo zorgt PRODAS voor het financiële en materiële 
beleid, de hoofdlijnen van het personeelsbeleid, scholing en training, vervangingspool, 
gebouwbeleid, verzekeringen en ICT. Maar ook voor zaken als ‘aandacht voor 
hoogbegaafden’ via de Plusklassen en innovatieve werkwijzen om bijvoorbeeld invulling te 
geven aan de 21st century skills.  
 
Stichting PRODAS vindt het belangrijk dat elke school de ruimte en verantwoordelijkheid 
heeft om het onderwijs zelf vorm te geven. De aangesloten scholen hebben ieder hun eigen 
visie, identiteit, onderwijsconcept en doelstellingen. Ze voeren hun eigen onderwijskundig 
beleid. Dat gebeurt natuurlijk wel binnen gestelde beleidskaders en gezamenlijke waarden. 
Zo moet iedere school zich richten op zelfverantwoordelijkheid, werken vanuit waarden en 
normen, zich profileren als lerende organisatie en innovatief en pro-actief handelen.  
 
Voor de ouders is de school het aanspreekpunt. Stichting PRODAS werkt achter de schermen 
en zorgt ervoor dat de scholen zich maximaal kunnen richten op het verzorgen van 
kwalitatief goed onderwijs aan de kinderen in de regio. Want dat is waar het om draait! 
 

Kijk voor meer informatie ook eens op http://www.prodas.nl 
 
 

http://www.zorgvoorjeugd.nu/
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Inleiding 

Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs van kracht geworden. Schoolbesturen 
hebben sindsdien zorgplicht. Alle kinderen moeten een plek krijgen op een school die past 
bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Dat is 
het uitgangspunt van passend onderwijs. Vaak zal die plek op de school zijn waar ouders hun 
kind aanmelden. Maar soms is dat niet mogelijk en moet er een andere reguliere of speciale 
school worden gevonden, die de begeleiding waar het kind behoefte aan heeft wel kan 
bieden. De wet geeft dan ook bepaalde voorschriften op het terrein van het toelaten, 
schorsen en verwijderen van leerlingen. 
Dit beleid bevat de regels en gedragscodes van de Stichting Prodas met betrekking tot het 
aannemen van leerlingen door scholen van de Stichting en met betrekking tot schorsing en 
verwijdering van leerlingen. Dit beleid past binnen de kaders van de wet- en regelgeving, 
waaronder ook die van passend onderwijs.  
- In hoofdstuk 1 van dit beleidsdocument komt de aanmelding van een kind als leerling op 
een school van Prodas in het algemeen aan de orde en wordt stil gestaan bij enkele 
begrippen in het kader van passend onderwijs. Het hoofdstuk sluit af met de 
toelatingsprocedure. 
- Hoofdstuk 2 beschrijft de verschillende opties die zich in het kader van de besluitvorming 
over de aanmelding van een kind als leerling kunnen voordoen. Ook komt in dit hoofdstuk 
het begrip ‘ontwikkelingsperspectief’ aan de orde. 
- Hoofdstuk 3 is gewijd aan schorsing, respectievelijk de verwijdering van een leerling. 
- In hoofdstuk 4 wordt informatie gegeven over de Landelijke Geschillencommissie passend 
onderwijs waar ouders een geschil over de (weigering van) toelating of verwijdering van een 
leerling aanhangig kunnen maken. 
 
1. Aanmelding 

1.1 Algemeen 

Voor het toelatingsbeleid van Prodas geldt als uitgangspunt de keuzevrijheid van ouders. Zij 
zoeken een school die het beste aansluit bij hun eigen opvattingen en ideeën over goed 
onderwijs en die zij het beste vinden aansluiten bij de aard en het karakter van hun kind. Het 
niet honoreren van een aanmelding wordt tot een minimum beperkt.  
In principe zijn alle leerlingen welkom op een van de scholen van Stichting Prodas. Er wordt 
geen onderscheid gemaakt op grond van levensbeschouwing, cultuur of handicap. Maar 
soms kan er reden zijn waarom een school een kind niet als leerling kan toelaten. Afhankelijk 
van de reden waarom een school weigert om een kind als leerling toe te laten, kan de school 
in kwestie dan de zorgplicht hebben om een andere school te vinden die wel bereid is om 
het kind als leerling toe te laten.  
 
1.2 Zorgplicht 

In het kader van passend onderwijs heeft een school zorgplicht als de toelating van een kind 
dat extra ondersteuning behoeft, wordt geweigerd omdat de ondersteuning niet past binnen 
het ondersteuningsprofiel van de school. In dat geval vindt de weigering om het kind toe te 
laten op de school niet plaats dan nadat de school, na overleg met de ouders en met in 
achtneming van de 
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ondersteuningsbehoefte van de leerling, er voor heeft zorg gedragen dat een andere school 
bereid is de leerling toe te laten. 
(Noot: Onder ‘extra ondersteuning’ wordt in dit beleid niet verstaan ondersteuning ter 
bevordering van de beheersing van de Nederlandse taal met het oog op het voorkomen en 
bestrijden van onderwijsachterstanden). 
Bij Prodas zijn de mogelijkheden van de individuele basisschool bepalend voor de toelating 
van kinderen. Dat brengt mee dat - als er geen andere weigeringsgrond is dan in het kader 
van de zorgplicht  (zie hoofdstuk 1.3) - de school bekijkt of de aanmelding een kind betreft 
dat extra ondersteuning behoeft.  
 
De volgende opties zijn denkbaar: 
 
      1. Als het kind geen extra ondersteuning behoeft, wordt het toegelaten tot de school. 

2. Als het kind extra ondersteuning behoeft, welke ondersteuning past binnen het 
ondersteuningsprofiel van de school en er is overeenstemming over het 
ontwikkelingsperspectief met de ouders, wordt het toegelaten tot de school. 
3. Als het kind extra ondersteuning behoeft, welke ondersteuning in principe past binnen 
het ondersteuningsprofiel van de school maar de school en de ouders kunnen geen 
overeenstemming bereiken over het ontwikkelingsperspectief is er sprake van een 
geschil dat aan de Geschillencommissie passend onderwijs wordt voorgelegd (zie 
hoofdstuk 4). 
4. Als het kind extra ondersteuning behoeft die niet past binnen het 
ondersteuningsprofiel van de school dan wel waarvoor maatregelen moeten worden 
gepleegd die redelijkerwijs niet kunnen worden gevergd van de school, vindt de 
weigering niet plaats dan nadat de school, na overleg met de ouders en met in 
achtneming van de ondersteuningsbehoefte van de leerling, er voor heeft zorg gedragen 
dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. 
5. Als de school na plaatsing van de leerling handelingsverlegen in de 
ondersteuningsbehoefte van de leerling blijkt te zijn, heeft de school zes weken de tijd 
om dit aan ouders kenbaar te maken. Vervolgens heeft de school de plicht met de 
ouders op zoek te gaan naar een andere school die de ondersteuning, passend bij de 
behoefte van de leerling, kan bieden. 

 
1.3 Weigeringsgronden anders dan in het kader van zorgplicht 

In bepaalde situaties kan de school weigeren om een kind als leerling toe te laten, zonder 
dat er sprake is van zorgplicht. Dat is het geval bij de volgende specifieke weigeringsgronden. 
De school weigert een kind als leerling toe te laten omdat er op de school geen plaatsruimte 
beschikbaar is. Hierbij wordt gekeken naar: 
 
- de capaciteiten van het team in relatie tot de gewenste zorg van het kind 
- de groepsgrootte 
- de groepssamenstelling 
-de beschikbare huisvesting 
-de beschikbare personeelsformatie 
- De school weigert een kind als leerling toe te laten als de ouders, desgevraagd, weigeren 
om de grondslag van het onderwijs op de school te onderschrijven. 
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- De school weigert een kind dat de leeftijd van 5 jaar nog niet heeft bereikt, als leerling toe 
te laten als het kind nog niet zindelijk is. 
 
1.4 Toelatingsleeftijd en aanmeldingstijdstip 

Om als leerling op een school te kunnen worden toegelaten moet een kind de leeftijd van 4 
jaar hebben bereikt.  
Ouders kunnen hun kind, vanaf de dag waarop het de leeftijd van 3 jaar heeft bereikt, 
schriftelijk aanmelden bij een school van Prodas via het aanmeldingsformulier. Zij dienen dat 
minimaal 10 weken voordat het kind zou moeten starten te doen, tenzij er zwaarwegende 
redenen zijn waardoor dat niet mogelijk is. 
 
1.5 Ouderbijdrage 

De toelating op een school van Prodas is niet afhankelijk van een financiële bijdrage van 
ouders. 
Het al dan niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage is geen reden het kind niet toe te 
laten c.q. te laten verwijderen. Wel kan er een vrijwillige bijdrage door de oudervereniging 
aan de ouders worden gevraagd. 
 
1.6 Procedure bij Toelating 

In deze toelatingsprocedure zijn de wettelijke bepalingen betreffende de aanmelding van 
leerlingen opgenomen. 
a. Ouders kunnen hun kind, vanaf de dag waarop het de leeftijd van 3 jaar heeft bereikt, 
schriftelijk aanmelden bij een school via het aanmeldingsformulier. Zij dienen dat minimaal 
10 weken voordat het kind zou moeten starten te doen, tenzij er zwaarwegende redenen 
zijn waardoor dat niet mogelijk is. 
b. Indien de ouders niet in staat zijn om de aanmelding op schrift te stellen, wordt het 
aanmeldformulier tijdens het intakegesprek samen ingevuld. 
c. Bij de aanmelding maken de ouders alle relevante informatie over hun kind kenbaar, ook 
gegevens betreffende stoornissen of handicaps van het kind of (te verwachten) beperkingen 
in de onderwijsparticipatie. Tevens geven de ouders aan of het kind bij meerdere scholen is 
aangemeld, 
en zo ja, welke de eerste school van aanmelding is. (Op de eerste school van aanmelding rust 
namelijk de zorgplicht). 
d. Aanmelding is mogelijk gedurende het schooljaar. 
e. Ouders die hun kind aanmelden ontvangen een bevestiging en een uitnodiging voor een 
intakegesprek. 
f. Het intakegesprek vindt plaats met een vertegenwoordiger van de school, waarbij de 
ouders ook de schoolgids (digitaal) krijgen.   
g. De schoolleiding van de school bepaalt of het aangemelde kind een kind betreft dat extra 
ondersteuning behoeft of dat nader onderzoek gewenst is. Onder extra ondersteuning 
wordt niet verstaan ondersteuning ter bevordering van de beheersing van de Nederlandse 
taal met het oog op het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden.    
h. De schoolleiding kan de ouders om aanvullende informatie vragen die betrekking heeft op 
de ondersteuning. Deze informatie wordt, binnen vier weken na aanmelding, schriftelijk 
gevraagd, waarbij de ouders in de gelegenheid worden gesteld om binnen twee weken na 
kennisgeving de aanmelding aan te vullen. 
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i. Nader onderzoek kan pas plaatsvinden nadat ouders daarvoor toestemming hebben 
verleend. Als de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn en de ouders in 
gelegenheid zijn gesteld om deze informatie aan te vullen maar dat niet c.q. in onvoldoende 
mate hebben gedaan, kan de school besluiten om een aanmelding niet in behandeling te 
nemen.  



 37 

 
2. Opties na aanmelding 

2.1 Besluitvorming omtrent toelating 

In deze fase wordt een besluit genomen over de in behandeling neming, de (tijdelijke) 
toelating, de weigering en het ontwikkelingsperspectief. De school beslist in principe binnen 
6 weken na ontvangst van de aanmelding of het kind als leerling wordt toegelaten. Indien de 
beslissing niet binnen de termijn van 6 weken kan worden gegeven, dan deelt de 
schoolleiding dit mede aan de ouders en noemt daarbij de termijn waarbinnen de beslissing 
wel tegemoet kan worden gezien. Deze termijn ligt uiterlijk 10 weken na de aanmelding van 
het kind. 
Er zijn verschillende opties mogelijk: 
- De aanmelding wordt niet in behandeling genomen. 
- Het kind behoeft geen extra ondersteuning en wordt toegelaten tot de school  
- Het kind behoeft extra ondersteuning welke ondersteuning past binnen het 
ondersteuningsprofiel van de school en er is overeenstemming over het 
ontwikkelingsperspectief met de ouders: het kind wordt het toegelaten tot de school. 
- Het kind behoeft extra ondersteuning welke ondersteuning in principe past binnen het 
ondersteuningsprofiel van de school maar de school en de ouders kunnen geen 
overeenstemming bereiken over de inhoud van het ontwikkelingsperspectief met de ouders: 
het geschil wordt voorgelegd aan de Geschillencommissie passend onderwijs. 
- De school acht nader onderzoek van het kind nodig. 
- Het kind behoeft extra ondersteuning, welke ondersteuning niet past binnen het 
ondersteuningsprofiel van de school. In dat geval vindt de weigering niet plaats dan nadat de 
school, na overleg met de ouders en met in achtneming van de ondersteuningsbehoefte van 
de leerling het kind, er voor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling 
toe te laten. 
- Het kind staat op meer dan één school ingeschreven. 
 
2.2 Niet behandelen aanmelding en tijdelijke toelating 

Ouders moeten bij de aanmelding alle relevante informatie over hun kind kenbaar maken, 
ook (te verwachten) beperkingen in de onderwijsparticipatie. Als een school van oordeel is 
dat de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn, worden de ouders in de 
gelegenheid gesteld deze informatie binnen twee weken aan te vullen. Om binnen de 
maximale termijn van tien weken te blijven, maakt de school het verzoek om nadere 
informatie bij voorkeur uiterlijk vier weken na aanmelding kenbaar aan de ouders. 
De volgende opties zijn mogelijk: 
- Wanneer de school de totale termijn van tien weken overschrijdt en het kind heeft de 
toelatingsleeftijd voor het onderwijs bereikt, dan wordt het kind (tijdelijk) geplaatst en 
ingeschreven. Dit wordt schriftelijk aan de ouders bericht. 
- Indien de aanvulling op de aanmelding onvoldoende is voor de beoordeling van de 
aanmelding en de voorbereiding van de toelatingsbeslissing, of de daarvoor verstrekte 
termijn is ongebruikt verstreken, dan kan de school binnen vier weken, na de aan de ouders 
gestelde termijn voor aanvulling, het besluit nemen om de aanmelding niet te behandelen. 
Dit besluit wordt schriftelijk aan de ouders bericht. In deze situatie is er voor de school geen 
zorgplicht. 
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In het schriftelijke besluit dan wel via de mail worden ouders gewezen op de mogelijkheid 
om binnen zes weken bij het bestuur van Prodas schriftelijk bezwaar te maken tegen het 
besluit. 
Van een besluit tot niet in behandeling neming van een aanmelding zendt de school een 
kopie naar het bestuur. 
 

2.3 Toelating leerling 

Als een kind als leerling op een school wordt toegelaten dan bevestigt de school dit 
schriftelijk dan wel via de mail aan de ouders. 
Het aangemelde kind wordt, wanneer het kind minimaal de leeftijd van 3 jaar en 10 
maanden heeft bereikt, voorafgaande aan de definitieve plaatsing in de gelegenheid gesteld 
gedurende een aantal dagdelen kennis te maken met de school, de groep en de 
groepsleerkracht. 
Plaatsing van leerlingen kan geschieden vanaf het moment waarop het kind 4 jaar is 
geworden. 
Gedurende de laatste 8 weken van het schooljaar worden in principe geen leerlingen meer 
geplaatst. 
Wanneer de leerling afkomstig is van een andere basisschool wordt de leerling pas 
ingeschreven na ontvangst van een bericht van uitschrijving van de school van herkomst. De 
directeur van de ontvangende school stuurt vervolgens een bewijs van inschrijving naar de 
school van herkomst. 
De school van herkomst is verplicht een onderwijskundig rapport van de leerling aan te 
leveren. 
 
2.4 Ontwikkelingsperspectief 

Voor een kind dat extra ondersteuning nodig heeft dat past binnen het 
ondersteuningsprofiel van de school, en dus (tenzij er een weigeringsgrond anders dan in 
het kader van de zorgplicht is) toegelaten wordt, stelt de school een 
ontwikkelingsperspectief met een passend leertraject op. Hierin staat beschreven wat het 
verwachte uitstroomniveau van het kind is, dus naar welke onderwijsdoelen gestreefd 
wordt, en de onderbouwing daarvan. Ook wordt hierin beschreven welke ondersteuning en 
begeleiding het kind nodig heeft en hoe die wordt aangeboden. Er worden dus vervangende 
onderwijsdoelen beschreven. 
De school gebruikt voor het opstellen van het ontwikkelingsperspectief met een passend 
leertraject o.a. de medische gegevens, informatie over eerder verleende hulp en 
ondersteuning en, indien beschikbaar, behaalde leerresultaten. Er wordt gekeken naar de 
thuissituatie en er worden eventueel aanvullende observaties of onderzoek verricht. Voor 
nader onderzoek moeten ouders toestemming geven. Via het samenwerkingsverband kan 
mogelijk een extern deskundige worden ingeschakeld. 
Voor kinderen die ondersteuning krijgen die in het reguliere (basis) ondersteuningsaanbod 
zit, zoals begeleiding bij dyslexie of kortdurende remedial teaching, wordt geen 
ontwikkelingsperspectief met eigen leerlijn opgesteld. 
De school voert op overeenstemming gericht overleg met de ouders over het opstellen van 
het ontwikkelingsperspectief met een passend leertraject. Het ontwikkelingsperspectief met 
passend leertraject wordt uiteindelijk door de ouders en de school vastgesteld en 
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ondertekend. Het ontwikkelingsperspectief met passend leertraject wordt regelmatig, 
tenminste jaarlijks, met de ouders geëvalueerd. 
Als de ouders en de school het niet eens kunnen worden over de inhoud van het 
ontwikkelingsperspectief met passend leertraject, dan is er een geschil dat kan worden 
voorgelegd aan de Commissie Passend Onderwijs. Omdat zo’n procedure tijd kost, is de kans 
groot dat de inschrijvingstermijn van maximaal tien weken overschreden wordt. Als dat het 
geval is, en het betreft een kind dat de toelatingsleeftijd voor het onderwijs bereikt heeft, 
dan wordt het kind (tijdelijk) geplaatst en ingeschreven. Dit besluit wordt schriftelijk aan de 
ouders medegedeeld. 
 
2.5 Weigering toelaten leerling 

Als een school een kind voor wie het de zorgplicht heeft, als leerling wil weigeren, dan gaat 
de school op zoek naar een andere school die wel een passend onderwijsaanbod kan bieden 
en die het kind ook kan en wil plaatsen. Onder een andere school kan ook een school voor 
speciaal (basis) onderwijs worden verstaan.  
In het schriftelijke besluit om een kind te weigeren, vermeldt de school duidelijk 
beargumenteerd: 
1. de grond tot weigering; 
2. welke andere school voor het kind gevonden is dat wèl een passend onderwijsaanbod kan 
bieden en waar het kind kan worden geplaatst; ouders worden uitgenodigd om over het 
gevonden alternatief te komen overleggen; 
3. de mogelijkheid die de ouders hebben om binnen zes weken na ontvangst van het besluit 
bij het bestuur schriftelijk bezwaar te maken tegen het besluit. 
 
Ad 1. De grond tot weigering. 
De grond tot weigering van een kind wordt door de school in het besluit duidelijk 
beargumenteerd. 
Onderdeel daarvan zijn in elk geval ook de door de school gemaakt afwegingen tussen het 
individuele belang van het kind en het algemeen belang van de school. Bij deze afwegingen 
is ook het schoolondersteuningsprofiel van de school meegewogen. 
Gronden tot weigering zijn: 
- Wanneer de ondersteuning die het kind nodig heeft niet past binnen het 
ondersteuningsprofiel van de school, de school het kind geen passend onderwijsprogramma 
kan bieden, of plaatsing een onevenredige belasting is voor de school. De school heeft de 
zorgplicht voor het kind. 
- Wanneer de leerling op grond van zijn gedrag een bedreiging vormt voor de veiligheid van 
andere leerlingen. De school heeft de zorgplicht voor het kind. 
- In het geval er geen plaatsingsruimte op de school is. Als de school of de groep waar het 
kind voor is aangemeld, blijkens het aannamebeleid en ondersteuningsprofiel van de school 
vol is, heeft de school geen opnameplicht noch de zorgplicht voor het kind. 
- De aanmelding wordt geweigerd als ouders desgevraagd de grondslag van de school 
weigeren te respecteren. Het gaat dan zowel om de  religieuze/levensbeschouwelijke 
identiteit als om de onderwijskundige grondslag. De school heeft in dit geval geen zorgplicht 
voor het kind. 
- Wanneer de ouders niet aan de informatieplicht hebben voldaan. 
 
Ad 2. Ander passend onderwijsaanbod 
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Het betreft de andere school, zo mogelijk binnen het samenwerkingsverband, die gevonden 
is, die een passend onderwijsaanbod kan bieden en die het kind ook kan plaatsen. Onder 
een andere school wordt ook een school voor het speciaal (basis) onderwijs verstaan. De 
ouders worden uitgenodigd om over het gevonden alternatief te overleggen. 
Voor de toelating van een kind tot het speciaal (basis) onderwijs is een 
toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Helmond-
Peelland PO 30-08 nodig. Alleen basisscholen of zorginstellingen kunnen een kind 
aanmelden bij de toelatingscommissie van het samenwerkingsverband. Ouders kunnen dit 
zelf niet. 
Als het samenwerkingsverband geen toelaatbaarheidsverklaring afgeeft, moet de school 
waar de leerling is aangemeld of geplaatst op zoek naar een andere passende plek voor het 
kind. De zorgplicht blijft bij de aanmeldingsschool of de school waar de leerling al zit. 
 
Ad 3. Bezwaarprocedure 
Ouders kunnen binnen zes weken bij het bestuur schriftelijk bezwaar maken tegen het 
besluit tot weigering en een besluit tot niet in behandeling nemen van de aanmelding. Ook 
kunnen ouders bij weigering gelijktijdig met een bezwaarprocedure het geschil aanhangig 
maken bij de Geschillencommissie passend onderwijs.  
 
Bezwaarprocedure: 
- In het schriftelijke besluit tot weigering of het besluit tot niet in behandeling nemen van de 
aanmelding wordt de ouders gewezen op de mogelijkheid om binnen zes weken na het 
kenbaar maken van het besluit, schriftelijk bezwaar te maken bij het bestuur. 
- De school stuurt een kopie van het besluit om het kind te weigeren naar het bestuur. 
- Binnen drie werkdagen na ontvangst van het bezwaarschrift stuurt het bestuur een 
ontvangstbevestiging. Als de bescheiden en gegevens ontoereikend zijn, verzoekt het 
bestuur de ouders aanvullende informatie te verstrekken. 
- Het bestuur neemt geen beslissing dan nadat de ouders en de directie van de school 
gehoord zijn. 
- Binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift neemt het bestuur een besluit. 
- Als een geschil tot weigering aanhangig is gemaakt bij de Geschillencommissie passend 
onderwijs en de ouders hebben ook bij het bestuur bezwaar gemaakt tegen de beslissing 
over de toelating, dan neemt het bestuur de beslissing op bezwaar niet dan nadat de 
commissie heeft geoordeeld. De termijn voor het nemen van de beslissing op bezwaar wordt 
tijdelijk onderbroken tot de dag waarop de commissie een oordeel heeft uitgebracht. 
 
3. Schorsen en verwijderen 

De invoering van passend onderwijs, en de daarmee gepaard gaande wetswijzigingen, 
hebben ook consequenties gehad voor de procedure van schorsen en verwijderen. Schorsen 
in het primair onderwijs heeft sindsdien een wettelijke grondslag en is aan bepaalde 
voorwaarden verbonden. 
- Een leerling kan, met opgave van redenen, voor een periode van ten hoogste één week 
worden geschorst. 
- Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders bekend gemaakt. Een afschrift van 
een schorsingsbesluit wordt toegezonden aan het bestuur. 
- Van een schorsing voor een periode van langer dan één dag wordt de Inspectie, met 
opgave van redenen, geïnformeerd. 
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- Een leerling mag niet definitief van school verwijderd worden voordat de directie c.q. het 
bestuur er zorg voor heeft gedragen dat de leerling op een andere school ingeschreven kan 
worden. Er is dus voor deze leerling een zorgplicht. 
- Bij verwijdering kunnen ouders niet alleen bezwaar maken bij het bestuur maar ze kunnen 
het geschil ook aanhangig te maken bij de Geschillencommissie passend onderwijs. 
Een beslissing tot schorsing of verwijdering moet met de uiterste zorgvuldigheid worden 
genomen. Daarbij wordt ook beoordeeld of de maatregel in verhouding staat tot de 
overtreding c.q. de problematiek die aanleiding heeft gegeven tot het overwegen van een 
besluit tot schorsing of verwijdering. 
 
3.1 Schorsing 

Schorsing is aan de orde wanneer de directie van de school bij ernstig wangedrag van een 
leerling onmiddellijk moet optreden en er tijd nodig is voor het zoeken naar een oplossing, 
of indien een leerling herhaaldelijk een schoolregel of een algemeen gangbare regel heeft 
overtreden. 
Ernstig wangedrag van een leerling kan bijvoorbeeld zijn diefstal, bedreiging, geweld of 
mishandeling. De leerling misdraagt zich zo, dat sprake is van verstoring van de rust, orde of 
veiligheid op school. Een leerling kan op grond van de wet maximaal één week worden 
geschorst.  
 
 
Procedure voor schorsing: 
- De directeur schorst de leerling namens het bestuur indien er sprake is van voldoende 
gegronde redenen. 
- De directeur kan een leerling voor een periode van ten hoogste vijf schooldagen (één 
week) schorsen. De leerling is hierna in beginsel weer toelaatbaar. 
- De directeur deelt het besluit tot schorsing schriftelijk aan de ouders mee. Vermeld wordt: 
a. de aanleiding of reden; 
b. wanneer overleg met de ouders is gevoerd; 
c. de maatregel (in dit geval de schorsing); 
d. de ingangsdatum van de schorsing; 
e. de duur van de schorsing; 
f. wijze waarop de school maatregelen neemt om te voorkomen dat de leerling een 
onderwijsachterstand oploopt gedurende de schorsing; 
g. een afspraak voor een vervolgtraject, waarin afspraken worden gemaakt gericht op 
verbetering en voorwaarden van toelating van de leerling op de school; 
h. de consequentie bij herhaling; 
i. de mogelijkheid tot bezwaar. 
- Van het schriftelijke besluit tot schorsing wordt altijd een kopie gestuurd naar het bestuur. 
- Bij schorsing voor een periode langer dan één dag stuurt de directeur een kopie van het         
schriftelijke besluit tot schorsing naar de Inspectie van het Onderwijs. 
- Schorsing van een leerling vindt in principe pas plaats na contact met de ouders en de 
groepsleerkracht en – afhankelijk van de situatie – de leerling. 
- De school stelt de leerling in staat, bijvoorbeeld door het opgeven van huiswerk, te 
voorkomen dat deze een achterstand oploopt. 
 



 42 

3.2 Verwijdering 

Verwijdering is een maatregel bij zodanig ernstig wangedrag dat de directie van de school 
c.q. het bevoegd gezag concludeert dat de relatie tussen school en leerling en/of ouders 
onherstelbaar verstoord is. Verwijdering kan ook plaatsvinden vanwege wangedrag van 
ouders van leerlingen. 
Verwijdering van een leerling is een ordemaatregel die slechts in het uiterste geval genomen 
wordt. De procedure wordt, samen met de directeur van de school, voorbereid door het 
bestuur. 
De uiteindelijke beslissing wordt genomen door het bestuur. 
 
Procedure voor verwijdering: 
- De directeur verzoekt het bestuur beargumenteerd een procedure tot verwijderen te 
starten en maakt daartoe voor het bestuur een schriftelijk rapport op. 
- Het bestuur hoort zo snel mogelijk de directeur en (eventueel) de 
groepsleerkracht(en) van de leerling. Indien daartoe aanleiding is kan het bestuur ook 
andere teamleden van de school horen. 
- Het bestuur deelt de ouders zo snel mogelijk schriftelijk het voornemen tot verwijdering 
van de leerling mee. Tegelijkertijd worden de ouders uitgenodigd de problematiek met het 
bestuur te bespreken. 
- De Inspectie van het Onderwijs wordt van het voornemen in kennis gesteld. 
- Indien het bestuur overweegt niet in te gaan op het verzoek tot verwijdering wordt er, 
alvorens een definitief besluit wordt genomen, eerst overleg gepleegd met de directeur van 
de school. 
Een leerling mag niet definitief van school verwijderd worden voordat de directie c.q. het 
bestuur er zorg voor heeft gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. 
Onder andere school kan ook worden verstaan een school voor speciaal (basis) onderwijs. 
Het bestuur maakt het besluit tot verwijdering, met daarin opgenomen de naam van de 
school die het kind kan en wil plaatsen, onder welke voorwaarden en de mogelijkheid voor 
ouders om binnen 6 weken tegen het besluit bezwaar te maken, schriftelijk aan de ouders 
kenbaar. Ouders worden door de directie van de school uitgenodigd om over het gevonden 
alternatief te komen praten. 
Wanneer ouders tegen de beslissing bezwaar maken, beslist het bestuur binnen 4 weken na 
ontvangst van het bezwaarschrift. Het bestuur hoort de ouders, voordat het een beslissing 
neemt. De beslissing tot verwijdering wordt kenbaar gemaakt aan de Inspectie van het 
Onderwijs en de leerplichtambtenaar. 
 
 
 
 



 43 

 
 
4. Geschillencommissie passend onderwijs 

De Geschillencommissie passend onderwijs (formeel ‘de tijdelijke geschillencommissie 
Toelating en Verwijdering’ ) is een landelijke commissie van deskundigen die op 1 augustus 
2014 van start is gegaan. 
Ouders kunnen bij deze commissie een geschil aanhangig maken over: 
- (weigering van) toelating van een leerling die extra ondersteuning nodig heeft; 
- verwijdering van een leerling; 
- de vaststelling en bijstelling van het ontwikkelingsperspectief voor een leerling die extra 
ondersteuning nodig heeft. 
De commissie doet binnen tien weken uitspraak over een geschil dat is voorgelegd. Bij haar 
oordeel houdt de commissie ook rekening met het schoolprofiel en het ondersteuningsplan. 
Dit betekent niet dat alleen het schoolprofiel bepalend is. Op grond van de Wet gelijke 
behandeling op grond van handicap of chronische ziekte zijn scholen namelijk ook gehouden 
om voor leerlingen met een handicap of chronische ziekte doeltreffende maatregelen te 
plegen, tenzij die redelijkerwijs niet kunnen worden gevergd van de school. 
Als een geschil aanhangig is gemaakt bij de commissie en de ouders ook bij het bestuur 
bezwaar hebben gemaakt tegen de beslissing over de toelating of de verwijdering, dan 
neemt het bestuur de beslissing op bezwaar niet dan nadat de commissie heeft geoordeeld. 
Als een ouder na een uitspraak van de geschillencommissie alsnog naar de rechter stapt, dan 
neemt de rechter het oordeel van de geschillencommissie mee bij diens afweging. 
De adressering van de Geschillencommissie passend onderwijs luidt:  
 
Geschillencommissie passend onderwijs,  
p/a Stichting Onderwijsgeschillen,  
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht 
telefoon 030 – 280 95 90, 
e-mail: info@onderwijsgeschillen.nl. 
 
Zie voor meer informatie over de tijdelijke Geschillencommissie Toelating en Verwijdering 
https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/geschillencommissie-passend-onderwijs-gpo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
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8. AFSPRAKEN, TIPS DAGELIJKSE PRAKTIJK 
 

Afmelden       
Wanneer een leerling wegens ziekte of andere redenen niet op school kan komen moet dat 
tussen 08.00 en 08.45 uur aan school worden doorgegeven. Dit kan telefonisch of per e-mail 
(brigantijn-s@prodas.nl voor Someren en brigantijn-d@prodas.nl voor Deurne) en via 
ouderportaal. Het is niet toegestaan de leerling zonder toestemming van de directie thuis te 
houden. Wel kunt u in bijzondere omstandigheden gebruik maken van de wettelijke 
verlofregeling. (zie bijzonder verlof)  
 
Bewegingsonderwijs 
De kinderen hebben hiervoor nodig een gymbroek, T-shirt, gymschoenen en een handdoek. 
Het is niet toegestaan gymschoenen die buiten gedragen worden ook in de gymzaal te 
dragen.  
Het dragen van sieraden en piercings tijdens de gymles is verboden. Dit ter voorkoming van 
het oplopen van (kleine of grotere) verwondingen bij de drager/ draagster of bij een van de 
medeleerlingen. Misschien is het daarom verstandig om uw kind op gymdagen niet al te veel 
sieraden te laten dragen. Dit voorkomt in ieder geval de kans op kwijtraken of dat ze kapot 
gaan (zaken waar de school overigens weinig aan kan doen). 
 
Brigantijndag 
Ieder jaar willen we tijdens ‘de Brigantijndag’ een leuke dagactiviteit houden met de 
kinderen. In overleg met de oudervereniging en het team wordt bepaald hoe deze dag eruit 
gaat zien. U hoort hier in de loop van het schooljaar meer over. Ook een schoolreis behoort 
tot de mogelijkheden op zo’n dag. Er zal ook voor deze dag mogelijk een extra bijdrage 
gevraagd gaan worden, afhankelijk van wat er georganiseerd wordt. 
 
Bijzonder verlof  
Voor kinderen vanaf 4 jaar tot het einde van de basisschool kan verlof buiten de officiële 
schoolvakanties alleen worden toegestaan wanneer er sprake is van bijzondere 
omstandigheden, t.w.: 
- Vervullen van godsdienstige of levensbeschouwelijke verplichtingen. Dit moet vooraf 
gemeld worden aan de directeur van de school. 
- Als wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders/verzorgers vakantie 
tijdens geen enkele schoolvakantie mogelijk is. Hier zijn wel bepaalde voorwaarden aan (zie 
folder en het bericht hierover op onze site). 
- 12½-, 25-, 40-, of 50 -jarig jubileum (huwelijk) van (over)(groot)ouders en jubilea in verband 
met het werk van de ouders: 1 dag / 2 dagen. 

mailto:brigantijn-s@prodas.nl
mailto:brigantijn-d@prodas.nl
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-  Huwelijk van een naast familielid: 1 dag / 2 dagen. 
- Bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- en aan 
verwanten tot en met de 3e graad en bij overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met 4e 
graad.  
 
Verlofaanvragen bij bovenstaande situaties worden altijd individueel beoordeeld. Er kunnen 
ook andere omstandigheden zijn waarbij u verlof wilt aanvragen. De algemene regel hierbij 
is dat verlof wordt verleend als een kennelijk onredelijke situatie voorkomen kan worden. 
   
Alleen in voornoemde gevallen mag de directie bij wijze van uitzondering buitengewoon 
verlof verlenen. Wanneer u meent dat uw kind in aanmerking komt voor buitengewoon 
verlof, moet u dit volgens de wettelijke verlofregeling aanvragen. 
 
Wij verzoeken u het verzoek om buitengewoon verlof tijdig in te dienen. Over een verlof van 
meer dan 10 dagen mag de directie niet alleen beslissen. In dit geval hebben wij goedkeuring 
nodig van de leerplichtwetambtenaar. Voor alle duidelijkheid wijzen wij u op het volgende: 
Op school en op onze website is een aanvraagformulier buitengewoon verlof beschikbaar. 
Indien u zonder toestemming van de directeur uw kind(eren) niet naar school laat gaan, 
maakt u zich schuldig aan ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht 
ongeoorloofd schoolverzuim te melden aan de leerplichtambtenaar van de betreffende 
gemeente. Deze zal dan de nodige stappen ondernemen. 
 
Wij hopen echter dat het niet zover hoeft te komen en dat u zich houdt aan de 
schoolvakanties van uw kind(eren). De hierboven genoemde regeling geldt voor alle 
basisscholen in de gemeente Asten, Deurne, Someren en is mede tot stand gekomen in 
samenwerking met deze gemeenten. 
 
Buitenschoolse opvang (bso) 
Voor basisscholen geldt de verplichting om een vorm van buitenschoolse opvang aan te 
kunnen bieden. Voor de speciale scholen voor basisonderwijs geldt deze verplichting nog 
niet, maar wij trekken samen met een aantal basisscholen op om al snel een bso-aanbod te 
kunnen doen indien een vraag zich voordoet. Op onze locatie in Deurne zijn we gestart met 
de naschoolse opvang van kinderen door ‘Sportstuif’.  
Dure spullen……niet op school 
De school is niet verzekerd voor spullen die kinderen mee naar school nemen. 
Daarom de volgende afspraken: 
 
 

Mobiele telefoon  
Het gebruik van een mobiele telefoon wordt op school niet toegestaan. Dit om het verstoren 
van de lessen en eventuele beschadigingen aan de telefoontjes, o.a. tijdens de pauzes, te 
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voorkomen. De telefoons moeten uitgezet worden gedurende de periode dat uw kind op 
school is.  
Als u als ouder uw kind wilt bellen dan kan dit altijd via onze schooltelefoon: 
Locatie Someren: 0493-493138 / Locatie Deurne 0493-312587 
Uw kind kan hiervan ook gebruik maken als het naar huis wil of moet bellen.  
Wij hopen dat u voor het door ons gekozen standpunt begrip kunt opbrengen. 
Verder raden wij u aan om altijd een verzekering af te sluiten tegen schade en diefstal. 
 
Contact onderhouden met de eigen woonomgeving 
We stellen het erg op prijs als de leerlingen meedoen aan plaatselijke festiviteiten voor de 
jeugd. Ook bijzondere gebeurtenissen op hun “oude” school blijven onder de aandacht. 
Tevens stimuleren wij deelname aan clubs en verenigingen. 
 

Fruit 
We zijn van mening dat het eten zo gezond mogelijk moet zijn en stellen dan ook voor het 
drinken te beperken tot de melk of thee die we op school aanbieden.  
Wij wijzen u extra op het belang van die gezonde voeding. Dit is ook de reden waarom wij als 
school aan het schoolgruiten meedoen. Op deze manier eet elke leerling tenminste 
tweemaal per week fruit. Natuurlijk is ons doel dat alle kinderen dagelijks gezond eten en 
daarbij hun portie fruit nuttigen. Ook de ouderraad deelt deze mening.  
Schoolgruiten houdt het volgende in: voor de kleine pauze (10.15-10.30 uur) wordt er, op 
dinsdag en donderdag uitsluitend groente en/of fruit meegenomen. 
Als we worden ingeloot voor het EU programma dat loopt van ongeveer begin november tot 
aan de meivakantie, krijgen de kinderen tijdens deze periode op de overige 3 dagen 
schoolfruit vanuit het EU schoolprogramma.  

 
 

Huiswerk 
Wanneer het kind extra gemotiveerd is om een bepaald doel te halen, bijv. de 
tafeldiploma's, kan/ mag het kind er thuis extra aan werken. Ook kan het voorkomen dat er 
gekozen wordt voor een extra training ten aanzien van een bepaald leerstofonderdeel. 
Natuurlijk houden we goed in de gaten hoe het kind hier op reageert. 
In de middenbouw en de bovenbouw kan het natuurlijk voorkomen dat er een keer voor een 
proefwerk geleerd moet worden. En in de schoolverlatersgroepen wordt ook met huiswerk 
gewerkt ter voorbereiding op het vervolgonderwijs. Hiervoor wordt tevens gebruik gemaakt 
van een agenda die door school wordt aangeschaft. 
Bij logopedie komt huiswerk vaker voor middels kleine oefeningen die ouders dan samen 
met hun kind kunnen doen. Dit vindt altijd plaats in overleg met de ouders. 
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Kalender 
Hierop worden de voornaamste activiteiten van het schooljaar vermeld. Belangrijke data en 
gebeurtenissen worden herhaald in de maandelijkse nieuwsbrieven. De kalender kunt u 
vinden op de website. Ook werken we met ingang van dit schooljaar met het ouderportaal. 
Via het ouderportaal wordt u op de hoogte gehouden van allerlei ontwikkelingen in de 
groep(en) van uw kind (eren). Op onze facebookpagina vindt u regelmatig korte verslagen 
van gehouden activiteiten, soms ook met enkele foto’s. 
 
 

Kermis        
De kinderen van de Brigantijn hebben met de plaatselijke kermis geen vrij. Ook niet wanneer 
de school waarop ze voorheen gezeten hebben studiedag(en) heeft gepland.  
Iedere school is vrij in het plannen van de studiedagen. Sommige scholen kiezen ervoor om 
dat juist tijdens de kermis te doen. Voor ons echter geen reden om ‘onze’ kinderen dan ook 
vrij te geven; wij hebben immers onze eigen studiedagen.Wij rekenen op uw begrip. 
 
Kleding 
Wanneer kinderen kleding dragen met daarop discriminerende of seksueel getinte 
opmerkingen/verwijzingen, zullen de kinderen en hun ouders hierop worden aangesproken. 
Kinderen krijgen in voorkomende gevallen tot het eind van de schooldag een vervangend 
kledingstuk van school aan. 
 
 
Lesuitval 
Wanneer door afwezigheid van de leerkracht (bijv. ziekte) de lessen uitvallen, zal eerst 
geprobeerd worden om vervanging te krijgen via Stichting Prodas. Wanneer daar geen 
leerkrachten meer beschikbaar zijn zal gekeken worden naar interne oplossingen.  
Wanneer ook dat geen oplossing biedt zullen conform de regels van het bestuur de kinderen 
thuis gehouden moeten worden. Dat betekent dat eerst de ouders geïnformeerd worden en 
dat vervolgens (meestal een dag later) de kinderen thuis gehouden worden. Wij vinden dit 
heel vervelend en zullen ons uiterste best doen om dit tot een minimum te beperken. Helaas 
hebben wij de beschikbaarheid van gediplomeerde leerkrachten niet in de hand. 
 
 

Op tijd naar bed 
De school kan en wil niet dicteren wanneer de ouders hun kind naar bed laten gaan. 
Wel willen we er op aandringen dat het niet te laat wordt. Voldoende slaap heeft een kind 
nu eenmaal nodig, onvoldoende slaap kan de schoolprestaties beïnvloeden in negatieve zin. 
 

Overblijven 
In de middagpauze blijven nagenoeg alle kinderen op school en eten daar onder toezicht van 
de leerkracht gezamenlijk in de klas.  
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De resterende tijd gaan de kinderen naar de speelplaats of, als het regent, naar de klas om 
daar te spelen. 
De kinderen brengen hun eigen lunchpakket mee, voor thee wordt gezorgd. Voor het 
overblijven wordt een bijdrage gevraagd van € 15,00 per jaar. Dit geld wordt ook besteed 
aan bekers, verwarming en verlichting lokalen, overblijfspelletjes e.d. Indien u dit wenst, kan 
de school ook voor melk zorgen, maar hieraan zijn extra kosten (€45,00) verbonden.  
 
Procedure schoolgids 
Elk schooljaar wordt opnieuw een schoolgids samengesteld. Deze schoolgids behoeft de 
instemming van de M.R., voordat deze verstuurd wordt naar de inspectie en verder digitaal 
verspreid wordt aan ouders, instellingen en overige belangstellenden. 
De schoolgids is op onze website te lezen. 
 
Schoolbenodigdheden 
Het kind hoeft geen speciale materialen mee naar school te nemen. 
Schriften, schrijfmaterialen, gum enz. worden door de school gratis verstrekt. Bij opzettelijke 
beschadiging van spullen zijn de kosten voor rekening van de ouders.  
Dit geldt natuurlijk ook voor het schoolmeubilair en voor allerlei speelmateriaal voor op de 
speelplaats. Het is dan ook belangrijk dat de kinderen door ouders en school op hun 
verantwoordelijkheid gewezen worden. 
 
Schoolbibliotheek 
De school beschikt over een bibliotheek die speciaal voor de leeslessen op school gebruikt 
wordt. Hieruit worden slechts in specifieke gevallen boeken geleend (bijv. bij 
leesondersteuning). In Deurne is een bibliotheek op school van  bibliotheek Helmond-Peel 
gevestigd. 
 
De school kan u tevens adviseren welke boeken geschikt zijn om uw kind te laten lezen 
wanneer u zelf boeken wilt gaan lenen bij de openbare bibliotheek. 
Het moge duidelijk zijn dat wij als school u willen adviseren het lezen zoveel mogelijk te 
stimuleren, het is en blijft een zeer belangrijke voorwaarde tot leren. 
 
Schoolkamp 
Ieder jaar gaan de schoolverlaters van beide locaties aan het eind van het schooljaar op 
schoolkamp. De kosten liggen in de buurt van 45 euro. Ouders wordt gevraagd om deze 
bijdrage te voldoen, hoewel ook deze bijdrage valt onder de vrijwillige bijdrage . De 
betreffende ouders horen hier t.z.t. meer over.  
 
Schorsing/ verwijdering 
 
Schorsing valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Uit het oogpunt van 
zorgvuldigheid worden echter de volgende richtlijnen gehanteerd omdat de beslissing tot 
schorsing een eventuele rechterlijke toetsing moet kunnen doorstaan. 
De Raad van Bestuur kan een leerling voor een beperkte periode schorsen, nooit voor 
onbepaalde tijd. 
Schorsing vindt in principe pas plaats na overleg met de leerling, de ouders, de 
groepsleerkracht en de directeur. 
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De Raad van Bestuur deelt het besluit tot schorsing schriftelijk aan de ouders mee. In dit 
besluit wordt vermeld de reden voor schorsing, de aanvang en de tijdsduur en eventueel 
andere genomen maatregelen. 
De school stelt de leerling in staat, bijv. door het opgeven van huiswerk, te voorkomen dat 
deze een achterstand oploopt. 
De Raad van Bestuur stelt de inspectie in kennis van de schorsing en de reden daarvoor. 
Op school is een beleidsstuk schorsing aanwezig. 
 
Verwijdering: Voor het verwijderen van leerlingen zijn van toepassing artikel 40 lid 1, eerste 
volzin en lid 5 en 6 en artikel 63 lid 2 en 3. Daarnaast is artikel 18 van de leerplichtwet 1969 
nog van belang. Deze artikelen zijn opvraagbaar bij de school of te vinden op het Internet: 
www.onderwijsmanagement.nl  
 
De verwijdering van leerlingen: (art. 40, 58 en 63 van de WPO) 
De beslissing tot verwijdering berust bij het bevoegd gezag. Voordat tot verwijdering wordt 
overgegaan zal: 
-de Raad van Bestuur de betrokken leraar horen; 
-definitieve verwijdering vindt pas plaats nadat de Raad van Bestuur ervoor heeft gezorgd 
dat een andere school of instelling bereid is de leerling toe te laten; 
-indien 8 weken zonder succes is gezocht naar een zodanige school of instelling kan, in 
afwijking van bovenstaande, overgegaan worden tot definitieve verwijdering; 
-een beslissing omtrent de verwijdering wordt schriftelijk met redenen omkleed aan de 
ouders uitgereikt of toegezonden; 
-binnen 6 weken na de mededeling kunnen de ouders schriftelijk hun bezwaren kenbaar 
maken bij de Raad van Bestuur; 
-binnen 4 weken na ontvangst van het bezwaar beslist de Raad van Bestuur, na de ouders 
gehoord te hebben. 
Verwijdering is alleen mogelijk als er sprake is van ernstig wangedrag en/of ernstige 
verstoring van de rust en de veiligheid op school.  
Op school is een beleidsstuk verwijdering aanwezig. 
 
Sponsoring 
In het basisonderwijs is sponsoring mogelijk, hier zijn echter wel voorwaarden aan 
verbonden. Hiervoor verwijzen wij naar het landelijk convenant sponsoring POVO. Voor elke 
passende sponsoring zullen we een officieel sponsorcontract opstellen.  
 

Veiligheid  
De veiligheid van uw kind staat constant in de belangstelling van het schoolteam en de M.R. 
Er wordt veel gedaan om onveilige situaties te vermijden. Toch is het risico, bijvoorbeeld een 

http://www.onderwijsmanagement.nl/
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ongeval, altijd aanwezig. De school heeft voor dergelijke calamiteiten afspraken gemaakt 
met brandweer en het huisartsencentrum. 
De school voldoet op beide locaties aan alle veiligheidsnormen en heeft ten gevolge daarvan 
een geldige gebruikersvergunning. 
Op beide locaties is een erkend preventiemedewerker aanwezig. Deze coördineert het 
veiligheidsbeleid en maakt RI&E’s (risico-inventarisaties). Voor de uitvoering worden de 
teamleden ingezet. 
In het team is een aantal leerkrachten opgeleid om in voorkomende gevallen handelend op 
te treden (EHBO‘ers, Bedrijfs Hulp Verleners: BHV). Eén van de belangrijkste taken van de 
BHV’er is het voorkomen van paniek. Zonder uw hulp en begrip kunnen BHV’ers hun werk 
echter niet doen. Vandaar dat wij uw aandacht vragen voor het volgende: 
Bij calamiteiten weet het schoolteam hoe te handelen. In iedere ruimte hangt een 
vluchtroute naar de dichtstbijzijnde uitgang. Indien nodig zal uw kind naar een veilige 
verzamelplaats buiten de school worden gebracht. Daar zal elke leerkracht een 
inventarisatie maken van de aanwezige kinderen. In overleg met de hulpdiensten wordt uw 
kind dan naar een plaats gebracht waar u uw kind kunt ophalen. We noemen dit een 
ontruiming. 
 
 
Wanneer zich een brand of een ongeval op school voordoet, houd u dan aan de volgende 
regels’: 
Blijf van het schoolterrein. Ga NOOIT het gebouw binnen. 
Houd de toegangswegen naar de school vrij voor de professionele hulpdiensten: brandweer, 
ambulance, politie. 
Neem uw kind nooit mee zonder dat de leerkracht dat weet (inventarisatie). 
Volg de instructies van het schoolteam altijd op. 
Volg, indien aanwezig, de instructies van de professionele hulpdiensten altijd op. 
 
Jaarlijks oefent het schoolteam met uw kind de ontruimingsprocedure. Een deskundige 
adviseert om de procedure te verbeteren. De BHV’ers van onze school volgen jaarlijks 
herhalingslessen om ook de levensreddende handelingen te blijven oefenen. 
Als u meent een onveilige situatie op school aan te treffen, geef dit door aan een van de 
teamleden. Indien nodig kunnen dan maatregelen worden genomen. Op die manier werken 
we samen aan een veilige school. 
Inmiddels beschikt de school op beide locaties over een preventiemedewerker. Hierdoor zal 
het begrip veiligheid in de breedste zin van het woord een nadrukkelijkere plaats op de 
agenda hebben. 
 

Verboden     
Het is verboden om gevaarlijke spullen zoals bijv. zakmessen, lucifers of aanstekers, mee 
naar school te nemen. Ook wordt dringend afgeraden om kostbare zaken mee te brengen. 
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Zorg dat kostbare zaken in ieder geval goed verzekerd zijn (mochten ze toch op school 
belanden…). 
 
Verjaardagen  
Jarige kinderen mogen natuurlijk trakteren. Ouders hoeven hier niet zelf voor te zorgen. Op 
deze manier houden we de grootte van de traktaties en de kosten die hiermee gepaard gaan 
in de hand.  
Voor de jarige leerkracht liever geen gekochte cadeautjes, een zelfgemaakte tekening of iets 
dergelijks vinden we daarentegen altijd fijn om te krijgen. 
 
Leerlingvervoer 
Het leerlingvervoer wordt nog slechts beperkt geregeld door de gemeentes. Het dient 
aangevraagd te worden via een formulier dat op de gemeente verkrijgbaar is. Voor de 
ouders zijn hieraan kosten verbonden. De gemeente bericht waar en wanneer het kind in de 
bus of taxi kan stappen. Bij eventuele vragen/problemen omtrent de aanvraag kunt u ook 
altijd contact opnemen met de directeur. Het spreekt voor zich dat wij er van uitgaan dat u 
uw kind aanspreekt omtrent zijn gedrag tijdens het vervoer. 
Mocht u klachten hebben over het vervoer neemt u dan contact op met het vervoersbedrijf, 
met de school of de gemeente. 
Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het afmelden bij de taxi wanneer uw kind geen 
gebruik maakt van taxivervoer. Dit geldt dus in geval van ziekte, maar ook bij studiedagen en 
andere gelegenheden dat de taxi niet nodig is. 
De grote parkeerplaats in Someren is bedoeld voor de taxi’s en ouders.  
In Deurne kan de kiss en ridestrook aan de Schelde gebruikt worden. Ook kunt u parkeren op 
de daarvoor bestemde parkeervakken op het parkeerterrein. 
Bij vertrek van de taxi naar huis is er toezicht door een surveillant. De kinderen, maar ook de 
ouders die hun kind zelf met de auto op komen halen, worden geacht de aanwijzingen van 
de surveillant op te volgen. 
Wanneer een kind 10 jaar is, wordt in overleg met de gemeente bepaald of hij/zij nog in 
aanmerking komt voor vervoer. De school heeft hier vooraf contact over met de ouders. 
 
Wanneer een leerling om de een of andere reden de bus/taxi heeft gemist, verzoeken wij de 
ouders ervoor zorg te dragen dat het kind alsnog op school komt. 
 
De kinderen die met de fiets komen gebruiken: 
voor de locatie Someren: de ingang aan de Beerze. 
voor de locatie Deurne: de ingang aan de Schelde. 
Alle fietsen worden gestald in de fietsenstalling. 
Het is, uiteraard, niet toegestaan op de speelplaats te fietsen! 
 
Een kwartier vóór aanvang van de lessen mogen de kinderen op de speelplaats. Voor die tijd 
is er geen toezicht.  

 
Verzekering 
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De school heeft voor alle leerlingen, personeel, stagiaires, vrijwilligers en ouder-
participanten de volgende verzekeringen afgesloten: 
 
Aansprakelijkheidsverzekering 
De aansprakelijkheidsverzekering van de school garandeert gedupeerden dat schade, 
waarvoor de school of de hierboven genoemde verzekerden wettelijk aansprakelijk zijn, ook 
daadwerkelijk wordt vergoed. De persoonlijke aansprakelijkheid van de verzekerden is 
echter uitsluitend meeverzekerd, indien en voor zover de schade niet op hun eigen 
particuliere aansprakelijkheidsverzekering verhaalbaar blijkt. 
De school aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het verlies, beschadiging of diefstal van 
eigendommen van de leerlingen. 
 
De wettelijke aansprakelijkheid van ouderraden is meeverzekerd. Voor ouderraden met 
eigen rechtspersoonlijkheid geldt deze dekking echter uitsluitend als zij als zodanig zijn 
aangemeld. 
 
Ongevallenverzekering 
Deze verzekering biedt voor ongevallen in binnen- en buitenland dekking tijdens: 
hun verblijf in schoolgebouwen en op de daarbij behorende terreinen; 
door de school georganiseerde activiteiten; 
het gaan naar en komen van de plaats waar de lessen of activiteiten plaatsvinden, mits dit 
gaan en komen geschiedt via de kortste route en binnen de normale tijd die nodig is om 
bedoelde route af te leggen. 
 
Verzekerd zijn uitkeringen bij overlijden, blijvende invaliditeit en voor kosten van genees- of 
tandheelkundige hulp. De verzekering van de school vergoedt uitsluitend kosten voor 
genees- of tandheelkundige hulp voor zover die niet door de eigen zorgverzekering wroden 
vergoed. Daarom dienen die kosten eerst bij de eigen zorgverzekeraar te worden 
gedeclareerd. 
 
De afhandeling van alle schadegevallen is door de school uitbesteed aan het onafhankelijke 
servicebureau   
 
Aon Nederland  |  Aon Risk Solutions 
Bonnikerplein 18-26  |  2201 XA Noordwijk   
t. +31 (0)71 364 31 73   
 
9.SLOTWOORD 
Het komt regelmatig voor dat de kinderen nog contact houden als ze onze school eenmaal 
verlaten hebben. Ze komen hun rapport laten zien of zomaar eens een praatje maken. 
Na het voortgezet onderwijs sta je dan vaak versteld van wat ze bereikt hebben, zowel in het 
plaatsje dat ze moeten veroveren op onze arbeidsmarkt als in de vorm van nog verdere 
ontwikkeling.  
Als team van de Brigantijn zijn we dan vaak trots dat we voor deze leerlingen ons steentje 
hebben mogen bijdragen. 
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10.NAMEN EN ADRESSEN 
___________________________________________________________ 
Bestuur 

Stichting PRODAS (Primair Onderwijs Deurne Asten Someren) 
Secretariaatsadres: 
Heikamperweg 7 
5725 AZ Asten-Heusden 
Tel.: 0493-670603 
 
 

Medezeggenschapsraad (MR): 

Oudergeleding: 
Helga van Loon 
Evelyn Reynen  

Saskia Hendrix 
Wendy Kanters 
 

Personeelsgeleding: 
Willemien Geers  
Rob Claessens 
Miriam Grosfeld 
Lieke van Erp 
 
 
Oudervereniging locatie Someren 

Hannie Vink                              c.vink46@kpnplanet.nl                     voorzitter 
Patricia Ceelen                        patriciaceelen@hotmail.com            secretariaat  
Iphi van Seccelen 
Frijanne van Otterdijk 

mailto:c.vink46@kpnplanet.nl
mailto:patriciaceelen@hotmail.com
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Wendy Kanters 
Annemiek Goovers  
Ryonne Veens  
Bankrekeningnummer Ouderraad Someren:  NL77RABO0346.649.412 
 
Oudervereniging locatie Deurne 

Janne Jacobs   jannejacobs@outlook.com        voorzitter/penningmeester 
Christel Volman  akitaweb.info@planet.nl              secretariaat 
Cindy Brounen   
Yvonne van Dam 
Lianne Verbeek 
Ilse Munsters 
Elke Koolen              
 
Bankrekeningnummer Ouderraad Deurne: NL88RABO0170.839.915 

Psycholoog 

Peter Duits peter.duits@prodas.nl 
 

Schoolarts 

Marja Schuil GGD Zuidoost Brabant 
locatie Someren Ceresstraat 3 
 5721 ZJ Asten 0493-692733 
 
Mevr. Marja. v.d. Elzen Zandbosweg 127 
locatie Deurne 5751 CD Deurne 0493-314812 
 

Bureau Jeugdzorg Brabant, vestiging Helmond 

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Zuid-Oost Brabant 
Sobriëtasplein 102 
5701 MJ Helmond                  0492-508400 

Schoolmaatschappelijk werk 

 p/a MEE Helmond 
 Baroniehof 169a 
 5709 HL Helmond 0492-328000 
___________________________________________________________ 
Kinderfysiotherapie 

Someren:  
Carla de Rooij p/a Fysiotherapie Vissers 
 Postelpark 15 
 5711 JE Someren 0493-492289 
 kinderfysiotherapie.someren@gmail.com 
 
 
Eline van de Weijer p/a Fysiotherapiepraktijk Campanula 

mailto:jannejacobs@outlook.com
mailto:akitaweb.info@planet.nl
mailto:kinderfysiotherapie.someren@gmail.com
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 Floralaan 22   
   5721CV Asten   
                                                               0493-692510  
   fysio@fysiotherapie-asten.nl 

Deurne: 
Eefke Bongers Stationsplein 9 
 5751 JN Deurne  0493-318651 
 kind@fysiomix.nl 
 
Inspectie van het onderwijs 
Info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl 
Vragen over onderwijs:  
0800-8051 (gratis) 
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek 
geweld:  Meldpunt vertrouwensinspecteur van het onderwijs 
Tel: 0900-1113111 (lokaal tarief) 
 
  

PERSONEEL  

Naam E-mailadres/ telefoon Functie Locatie 

 
Carola vd Akker carola.vandenakker@prodas.nl  leerkracht/IB  Deurne 
 
Marlie Bankers marlie.bankers@prodas.nl leerkracht Deurne 
 
Elly Beekers elly.beekers@prodas.nl huish. dienst  Deurne 
 
Jori Beeren jori.beeren@prodas.nl  leerkracht Deurne 
 
Elle van den Boomen  elle.vandenboomen@prodas.nl leerkracht Someren 
 
Karin van den Bosch karin.vandenbosch@prodas.nl leerkracht Deurne  
 
Nicole van Bree nicole.vanbree@prodas.nl leerkracht Someren 
 
Auke Buijssen auke.buijssen@prodas.nl leerkracht  Someren 
 
Rob Claessens rob.claessens@prodas.nl leerkracht Someren 
 
Rob Daniels rob.daniels@prodas.nl conciërge Deurne 
 
Hélène Dieteren helene.dieteren@prodas.nl R.T. Someren 
   
Peter Duits peter.duits@prodas.nl psycholoog  D/S 
 
Jill van Dijk jill.vandijk@prodas.nl leerkracht Someren 
 
Laura Driessen laura.driessen@prodas.nl  leerkracht Deurne 
 
Lieke van Erp lieke.vanerp@prodas.nl leerkracht D/S 
 

mailto:fysio@fysiotherapie-asten.nl
mailto:kind@fysiomix.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
mailto:carola.vandenakker@prodas.nl
mailto:marlie.bankers@prodas.nl
mailto:elly.beekers@prodas.nl
mailto:jori.beeren@prodas.nl
mailto:elle.vandenboomen@prodas.nl
mailto:karin.vandenbosch@prodas.nl
mailto:nicole.vanbree@prodas.nl
mailto:auke.buijssen@prodas.nl
mailto:rob.claessens@prodas.nl
mailto:rob.daniels@prodas.nl
mailto:helene.dieteren@prodas.nl
mailto:peter.duits@prodas.nl
mailto:jill.vandijk@prodas.nl
mailto:laura.driessen@prodas.nl
mailto:lieke.vanerp@prodas.nl


 56 

Willemien Geers willemien.geers@prodas.nl  leerkracht Someren 
 
Monique de Greef monique.degreef@prodas.nl  leerkracht/I.B.  Deurne 
 
Miriam Grosfeld miriam.grosfeld@prodas.nl logopediste  Someren 
 
Lijanne van Hees-Barten lijanne.vanhees@prodas.nl  leerkracht Someren 
 
Louise vd Heijden louise.vanderheijden@prodas.nl  autismebegeleider  Someren 
 
Willy Hoebergen willy.hoebergen@prodas.nl concierge  Someren 
 
Rida v.d. Kam rida.vandekam@prodas.nl intern begeleider Someren 
 
Peter Kirkels peter.kirkels@prodas.nl  leerkracht  Deurne 
 
Rian Kuepers rian.kuepers@prodas.nl administratie Deurne 
 
Nellie Leenders nellie.leenders@prodas.nl onderwijsassistent Someren 
 
Jan van Lierop jan.vanlierop@prodas.nl conciërge  Someren 
 
Marjon van der Looij marjon.vanderlooij@prodas.nl locatieleider Someren 
 
Geri Marinussen geri.marinussen@prodas.nl logopediste  D / S 
 
Hilde van Pelt hilde.vanpelt@prodas.nl leerkracht Someren 
 
Fleur Poell fleur.poell@prodas.nl leerkracht Someren 
 
Suzanne Pieters suzanne.pieters@prodas.nl autismebegeleider Someren 
   
Maud Retera maud.retera@prodas.nl leerkracht Someren
  
Lynn Spiertz lynn.spiertz@prodas.nl leerkracht Someren 
 
Aquilien van Stiphout aquilien.vanstiphout@prodas.nl leerkracht/R.T. Deurne 
 
Truus Vinken truus.vinken@prodas.nl administratie Someren 
 
Marga vd Wallen marga.vanderwallen@prodas.nl muziek  D / S 
 
Anne-Marije Werts annemarije.werts@prodas.nl leerkracht Deurne 
 
 

 

mailto:willemien.geers@prodas.nl
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mailto:lijanne.vanhees@prodas.nl
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mailto:jan.vanlierop@prodas.nl
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