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Een woord vooraf
Voor u ligt de schoolgids van SALTO-school De Bergen. Er staat informatie in voor
alle mensen die op een of andere manier bij onze school betrokken zijn. De gids is
ook bedoeld voor ouders die voor hun kind een school moeten kiezen. We hopen dat
deze gids kan helpen bij het maken van een goede, weloverwogen keuze. De
schoolgids wordt overhandigd bij het aanmelden van uw kind, daarna kunt u jaarlijks
de vernieuwde schoolgids downloaden van onze website.
In de loop van het jaar worden ouders en medewerkers verder op de hoogte
gehouden d.m.v. het ouderportaal (ouderinformatie app).
Bewaar deze gids goed, de informatie in deze gids is voor schooljaar 2020-2021
vastgesteld. In ons jaarboekje vindt u relevante informatie die jaarlijks aangepast
wordt. Mochten er vragen zijn waarop u in dit boekje geen antwoord vindt of mocht u
aanvullingen hebben, dan kunt u altijd met één van ons contact opnemen.
Namens het team en de medezeggenschapsraad,
Maurice Driessens
Directeur
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1 Zakelijk
1.1 Adresgegevens
SALTO Basisschool DE BERGEN
Bezoekadres:
Postadres:

Schouwbroekseweg 7
5616 NV Eindhoven

Telefoon:
E-mail:
Website:

Postbus 6246
5600 HE Eindhoven
040 - 2528883
info@bs-bergen.nl
www.bs-bergen.nl

Directeur
WND directeur

Maurice Driessens
Harm Wilms

1.2 Bestuursvorm
SALTO-school de Bergen valt onder het bevoegd gezag van de Stichting Algemeen
Toegankelijk Onderwijs (SALTO), Odysseuslaan 2, 5631JM te Eindhoven,
www.salto-eindhoven.nl. Naast de naam van het bestuur, staan de letters SALTO ook
voor Samen Actief Leren Talenten Ontwikkelen. Dat is de visie van SALTO.
Elk kind heeft talenten! Wij helpen kinderen om deze talenten te ontdekken en te
ontplooien. Onze competente leerkrachten leren en ondersteunen kinderen zodat ze
vol zelfvertrouwen, met lef, discipline en hard werken deze talenten kunnen inzetten.
Dat doen we in een veilige leeromgeving, met een passende didactiek en met
aandacht voor een gezonde leefstijl. Samen met de ouders voelen wij ons
verantwoordelijk voor en werken wij aan de ontwikkeling van het kind. Dit alles vormt
DE basis om te leren voor het leven! #SALTO
Onze strategische speerpunten hebben we gekoppeld aan de beginletters van
SALTO. Ze geven aan waar we ons de komende jaren op willen richten en wat dat
betekent voor onze stakeholders. Deze speerpunten staan uiteraard niet op zichzelf.
Ze haken nadrukkelijk ineen en vormen met elkaar een samenhangend geheel dat
ons SALTO-DNA kenmerkt.
Onze strategische speerpunten zijn:
- Samen duurzaam ontwikkelen en veranderen
- Actief leiderschap
- Leren voor het leven
- Toekomstgericht leren en ontwikkelen
- Ontwikkelen van een internationale leer- en leefgemeenschap
De speerpunten staan in het koersplan van SALTO uitgewerkt. Dit kunt u inzien op de
website van SALTO, www.salto-eindhoven.nl.
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1.3 De samenstelling van en functies binnen het team
Directeur

Maurice Driessens

Waarnemend directeur

Harm Wilms

Interne begeleider

Harm Wilms

Coördinator ICT

Belinda Coolen

Groepsleerkrachten

Belinda Coolen
Lisanne Dirksen
Geert van den Eertwegh
Jan van Geffen
Jacqueline Goedegebure
Frits van der Kloet
Mirian Lenaerts
Babs Senden
Tanja Snijer
Harm Wilms

Vakleerkracht bewegingsonderwijs

Floris Riewald

Conciërge

Jos Heijnen

Enkele dagen per week zijn er mogelijk stagiaires van de opleiding
onderwijsassistenten en/of van de opleiding Fontys hogeschool (leerkracht) of
Hogeschool de Kempel (leerkracht) op school aanwezig.

1.4 De groepen
De school heeft ongeveer 170 leerlingen verdeeld over 7 groepen. Drie
combinatiegroepen 2x 1-2, 3-4 en de groepen 5 t/m 8. De groepsgrootte is tussen de
20 en 30 leerlingen.
Omdat de instroomprognose van leerlingen ieder jaar kan verschillen, is het mogelijk
dat er in de aankomende jaren groepen gecombineerd of gesplitst kunnen worden.
De Bergen hanteert namelijk geen wachtlijst.

1.5 Aannamebeleid
Belangstellende ouders kunnen zich ruim oriënteren op de gang van zaken binnen
onze school. Wij vinden die oriëntatie van belang omdat niet alleen de kinderen, maar
ook de ouders een veilig gevoel moeten hebben bij de school die hun kind gaat
bezoeken. Wanneer uw kind nog geen 3 jaar is en u heeft interesse in onze school
kunt u uw kind aanmelden. Echter vanaf 3 jaar is een aanmelding officieel.
Gedurende het schooljaar worden er informatiemiddagen georganiseerd. Tijdens
deze middagen krijgt u een rondleiding door de school en wordt u geïnformeerd over
de gang van zaken op school. Er is dan ook gelegenheid om uw vragen te stellen. De
rondleiding wordt verzorgd door de directeur van de school samen met de
locatieleider van Korein. De aanmelddata vindt u op onze website www.bs-bergen.nl
U kunt zich via mail en/of telefonisch aanmelden om deel te nemen aan een
informatiemiddag. In de regel wordt hier 45 minuten voor uitgetrokken. Er worden ook
middagen in het Engels verzorgd.
In ons aannamebeleid handelen wij volgens de Wet Passend Onderwijs:
Ouders kunnen hun kind aanmelden bij de basisschool van hun keuze. Hierbij
kunnen ouders aangeven of zij vermoeden dat hun kind extra ondersteuning nodig
heeft. De school bekijkt vervolgens of zij het kind passend onderwijs kan bieden. Als
dat niet zo is, moet de school (of het schoolbestuur) in overleg met de ouders een
passende plek op een andere school zoeken. Dit valt onder de zorgplicht van de
school.
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De zorgplicht van een school betekent niet dat de school ieder kind moet aannemen.
Maar wel dat de school ouders moet helpen bij het vinden van een passende plek,
het liefst in de buurt. Dat kan op de eigen school zijn, maar ook op een andere
basisschool of een school voor speciaal (basis)onderwijs (SBO).
Het zoeken naar een geschikte plek duurt in principe niet langer dan zes weken,
gerekend vanaf het moment van aanmelding. De school mag deze termijn eenmaal
verlengen met vier weken. Het vinden van een passende plek duurt dus nooit langer
dan tien schoolweken.
Kinderen gaan naar school vanaf het moment dat ze vier jaar worden. Ze starten op
de dag na hun vierde verjaardag. Tot vier weken voor het einde van het schooljaar
stromen kinderen in. Zijn ze binnen de laatste vier weken jarig, dan starten ze aan het
begin van het nieuwe schooljaar.
3-Jarigen mogen in overleg met de leerkracht 5 ochtenden komen wennen.
Van iedereen die zijn of haar kind op onze school aanmeldt, verwachten wij dat hij of
zij de doelstellingen van het openbaar onderwijs in het algemeen, de doelstellingen
van onze school en de door ons gehanteerde gedragsregels onderschrijft.
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1.6 Extra activiteiten
Schoolreis
Voor de leerlingen uit de groepen 1 t/m 6 is er jaarlijks in de maanden mei of juni een
schoolreis.
Excursies
Door het jaar heen worden er diverse excursies gemaakt naar bedrijven, parken of
andere scholen. Deze excursies dienen ter ondersteuning van het lesprogramma of
zijn gericht op voorlichting. Afgelopen schooljaar hebben we o.a. een bezoek
gebracht aan verschillende VO scholen, het Erfgoedhuis en een bejaardenhuis.
Culturele vorming
Als onderdeel van culturele vorming zien alle leerlingen minstens een keer per jaar
een toneelvoorstelling en/of bezoeken een museum of een muziekvoorstelling.
Schooljaar 2019-2020 hebben we o.a. een project dramatische expressie gedraaid
met het Centrum voor de Kunsten Eindhoven (CKE) en hebben we een echt
belevingstheater op bezoek gehad.
Schoolkamp
Jaarlijks wordt in de maanden mei of juni voor de leerlingen van de groepen 7 en 8
een gezamenlijk schoolkamp georganiseerd.
Sport
De school biedt de leerlingen maandelijks na school een sport/spelaanbod dat
verzorgd wordt door de sportdocent van de school. Leerlingen kunnen hier vrij aan
deelnemen. Ook worden leerlingen op de hoogte gehouden van allerlei
sportactiviteiten door middel van het Eindhovens initiatief ‘Kies je sport’. Verder heeft
iedere groep elke week een vast moment om te gymmen.
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1.7 De begeleiding en inzet van stagiaires
De school heeft vaste afspraken met de Fontys hogeschool en hogeschool de
Kempel over de toelating van stagiaires van de opleiding leraar basisonderwijs. Wij
verdelen die plaatsen over alle leerjaren en laten studenten van alle studiejaren toe.
De studenten leren bij ons op school hun praktijk. Zij geven lessen, lessenseries en
voeren stageopdrachten uit. Ze staan onder begeleiding van de groepsleerkrachten
en hun inzet is een aanvulling op het werk van de groepsleerkracht.
Binnen onze school hebben wij ook de mogelijkheid om een Lio-stagiaire (leraar in
opleiding) aan te nemen. Dit gaat door middel van een sollicitatieprocedure.
Soms is er vraag vanuit het middelbaar of hoger beroepsonderwijs naar andere
stageplaatsen. Per geval wordt dan bekeken of school en opleiding iets voor elkaar
kunnen betekenen.

1.8 Informatievoorziening aan ouders
Schoolgids
Hier staat informatie in voor alle mensen die op een of andere manier bij onze school
betrokken zijn. De gids is ook bedoeld voor ouders die voor hun kind een school
kiezen.
Schoolplan
Meer gedetailleerde en onderwijs-technische informatie staat in het schoolplan. Dit is
het verantwoordingsdocument van de school naar het bestuur en de rijksinspectie.
Het schoolplan ligt bij de directie ter inzage.
Ouderportaal
Via het ouderportaal worden ouders geïnformeerd over activiteiten die in de groepen
en/of op school plaatsvinden. Elk gezin ontvangt aan het begin van het schooljaar
een fysiek exemplaar van de schoolkalender met daarin belangrijke data.
Website
De website van de school is met name ingericht voor ouders die op zoek zijn naar
een school voor hun kind. Op de website staat de schoolgids en een link naar het
ouderportaal.
Prikborden
Bij beide ingangen van de school hangen prikborden waarop relevante informatie
voor ouders en kinderen wordt opgehangen.
Algemene ouderavond voor ouders van kinderen op de Bergen
Aan het begin van elk schooljaar organiseren we een algemene ouderavond. Deze
avond bestaat uit een algemeen gedeelte en een gedeelte in de groep van uw kind.
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1.9 Inspraak
Medezeggenschapsraad (MR)
Aan de school is een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden. De
Medezeggenschapsraad is een wettelijk verplicht orgaan, waarmee de inspraak van
ouders en personeel in de school geregeld is. Tussen de leden moet een
evenwichtige verdeling zijn van ouders en leerkrachten. Dit is wettelijk vastgesteld. In
de MR wordt in gezamenlijk overleg tussen ouders en teamleden het schoolbeleid
besproken. De MR heeft medezeggenschap bij beleidsvorming. De zeggenschap ligt
uiteindelijk bij het schoolbestuur en de directie van de school.
Vergaderdata
De vergaderdata van de MR en de namen en functies van de MR-leden staan in de
kalender vermeld. De vergaderingen zijn openbaar en kunnen als toehoorder bezocht
worden door niet MR-leden.
Notulen
De notulen van de MR-vergaderingen worden gepubliceerd in het ouderportaal
(boekenkast).
Oudergeleding van de MR
De zittingstermijn van de oudergeleding is drie jaar en de leden zijn tweemaal
herkiesbaar. De ouders worden over de verkiezingen door de MR ingelicht. Elke
geleding van de MR, d.w.z. teamleden en ouders, heeft bepaalde instemmings- en
adviesbevoegdheden. In het reglement staat precies omschreven over welke zaken
één of beide geledingen adviseren of waarvoor hun instemming nodig is. Dit
reglement ligt voor belangstellenden op school bij de directie ter inzage en is te
vinden in de boekenkast op het ouderportaal.
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Naast de MR is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de GMR.
De GMR is een orgaan waarin, zowel ouders als teamleden van SALTO-scholen
zitting hebben. Per school kan een ouder- en/of teamlid vertegenwoordigd zijn. De
GMR bespreekt schooloverstijgende zaken die alle SALTO-scholen in Eindhoven
aangaan en geeft adviezen aan de voorzitter van het College van Bestuur. De GMR
heeft soms instemmingsrecht en soms adviesrecht.
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1.10 Ouderactiviteiten
Ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid nemen op onze school een belangrijke
plaats in. Wij gaan met ouders o.a. het gesprek aan tijdens de jaarlijkse
startgesprekken, rapportgesprekken en tijdens de dagelijkse inloop. Ouders en/of
verzorgers van onze leerlingen worden ruimschoots in de gelegenheid gesteld mee te
denken en mee te werken aan allerlei activiteiten die de school aangaan.
Zij verlenen o.a. hulp bij onderstaande activiteiten:
Individuele hulp bij festiviteiten, het schoolkamp, bibliotheek en de
hoofdluizencontrole. Iedere klas heeft een of twee klassenouders. De functie van een
klassenouder is om een aantal praktische zaken binnen een klas soepeler te laten
verlopen, zowel voor de ouders als voor de leerkrachten. De klassenouder
functioneert als een schakel tussen leerkracht en overige ouders.
De directie stelt jaarlijks vast aan welke (buitenschoolse) activiteiten de school deel
gaat nemen. Dit gebeurt in overleg met het team. Het is voor de school en de
teamleden ondoenlijk om aan alle (buitenschoolse) activiteiten in Eindhoven deel te
nemen. Vandaar dat er bewust vooraf keuzes gemaakt worden.

1.11 Oudervereniging (OV)
Deze vereniging bestaat uit ouders die zich vooral praktisch willen inzetten voor de
school. Zij houden zich onder andere (samen met de leerkrachten) bezig met de
organisatie van: Sinterklaas, Carnaval, het zomerfeest en de schoolfotograaf. Bij al
deze activiteiten kunnen ouders als hulpouder actief zijn. Tevens wil de OV de
contacten tussen ouders en leerkrachten bevorderen. De vergaderdata van de OV
worden aan het begin van het schooljaar binnen de OV vastgesteld. Heeft u
belangstelling om deze bij te wonen? Dan kunt u via de school contact opnemen met
de oudervereniging.

1.12 Informatie voor (gescheiden) ouders
Om goed samen te kunnen werken en het beste te kunnen doen voor uw kind, is het
delen van informatie van belang. School informeert u daarom over zaken, zoals:
rapporten, nieuwsbrieven, voortgangsrapportages, de schoolgids, ouderavonden en
verzoeken om toestemming voor onderzoek of begeleiding. Wij verwachten van u dat
u ons tijdig en naar waarheid informeert over belangrijke ontwikkelingen die van
invloed kunnen zijn op het welzijn of het onderwijsleerproces van uw kind(eren). Ook
wijzigingen van adresgegevens en/of telefoonnummers horen we graag tijdig van u.
In geval van echtscheiding informeert u de school over wie ouderlijk gezag heeft over
het kind, door een kopie af te geven van documenten van de rechtbank waarin dit
staat aangegeven. Ouders van kinderen met gescheiden ouders worden door de
school zo veel als mogelijk op een gelijke wijze en op een gelijk tijdstip geïnformeerd.
Als u alleen bent belast met het ouderlijk gezag, verwachten wij dat u de informatie
van de school doorgeeft aan de ouder die niet met het ouderlijk gezag belast is. In
geval van voogdijschap vindt de informatieverstrekking aan de gezinsvoogd op
eenzelfde wijze plaats als aan ouders met ouderlijk gezag.
Als een ouder zonder ouderlijk gezag informatie van de school wenst over de
ontwikkeling van zijn/haar kind, kan dit aangeven worden bij de directeur. De
directeur geeft aan de ouder zonder gezag alleen informatie over de
schoolontwikkeling van het kind. Daarnaast kan de directeur informatie weigeren te
geven, wanneer hij/zij dit in het belang van het kind noodzakelijk vindt.
De school verstrekt geen informatie aan anderen, tenzij de ouder(s) met ouderlijk
gezag hiervoor toestemming verleent/verlenen. Het liefst verstrekken we deze
informatie alleen als u zelf ook aanwezig bent bij het gesprek.
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Meer informatie vindt u in het SALTO-protocol ‘Informatieverstrekking aan
gescheiden ouders’. Deze vindt u op de website van SALTO (https://www.saltoeindhoven.nl/nl/ouders/regelingen).
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2 Onderwijs
2.1 Missie en visie
Missie:
In een veilige schoolomgeving bieden we de kinderen uitgebreid en veelzijdig
onderwijs aan, waardoor ze actief de noodzakelijke kennis, vaardigheden en houding
leren om zich optimaal te ontwikkelen.
Visie:
Bij ons op school:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Is een veilige, inspirerende en op ontwikkeling gerichte omgeving.
Hebben alle kinderen gelijke kansen.
Leren de kinderen zelf verantwoordelijkheid te dragen.
Krijgen de kinderen veelzijdig onderwijs en de aandacht die ze nodig hebben.
Zowel op cognitief, sociaal/emotioneel, creatief, als op motorisch gebied.
Staan structuur, regelmaat en actieve leerprocessen centraal.
Staan spelen, leren en samenwerken in het teken van respect hebben voor
elkaar en rekening houden met elkaar.
Werken wij met kinderen en ook met ouders.
Betrekken wij de ouders actief bij de school.
Leren mensen van en met elkaar.

2.2 Waar is de school goed in
Kinderen komen naar school om te leren, op vele gebieden en op allerlei manieren,
met en van elkaar. Als school bieden wij de kinderen hiertoe de mogelijkheden; we
stimuleren hen, dagen hen uit, bemoedigen en helpen hen.
Onze school wil voor uw kind het beste onderwijs realiseren. Wij doen dit met behulp
van het groepsdynamisch onderwijs (GDO), omdat we daarmee de beste resultaten
behalen. Wij vinden een goed pedagogisch klimaat een voorwaarde om te kunnen
komen tot een optimale ontwikkeling. Dit realiseren wij door de kinderen duidelijkheid,
structuur en regelmaat te bieden. Deze kaders worden binnen GDO duidelijk gesteld
en vereisen een goede afstemming binnen het team.
Om de sociale omgang met elkaar te verbeteren staan drie omgangsregels centraal:
• We gaan correct met elkaar om
• We gaan prettig met elkaar om
• Ik verbeter de omgang met elkaar
Wekelijks wordt in de sociokring met de kinderen besproken hoe wij de omgang met
elkaar kunnen verbeteren. Vanuit deze kring worden door kinderen verbeterpunten
geformuleerd, waar die week aan wordt gewerkt. Na een week worden deze
besproken en geëvalueerd in de kring. Deze werkwijze zorgt voor een goed en prettig
sociaal klimaat op de Bergen waar wij trots op zijn. Dit komt onder andere naar voren
uit de quickscan tevredenheid die door ouders en leerlingen is ingevuld.
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2.2.1 Groepsdynamisch Onderwijs (GDO)
Hieronder geven we beknopt weer wat het betekent om een groepsdynamische
school te zijn.
Wat wil onze school?
We geven dit weer met behulp van het groepsdynamisch symbool: het klavertje vier.

De school wil op de eerste plaats kindwaardig onderwijs. Dit wil zeggen: onderwijs
dat recht doet aan ieder kind op school. Belangrijke aspecten hiervan zijn: ieder kind
hoort bij de groep, ieder kind is gemotiveerd om te leren en het onderwijs is
afgestemd op de mogelijkheden van uw kind.
Om dit te bereiken willen wij:
• Samen een lerend team zijn.
• Dat ieder kind zich sociaal veilig voelt op school.
• Dat elke groep zichtbaar actief aan het leren is.
• Dat ieder kind verantwoordelijk is voor zijn eigen leren met hoge
opbrengsten.
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Op welke manier geeft groepsdynamisch onderwijs het kindwaardig onderwijs
vorm?
Wij gebruiken de volgende aanpakken:
Sterk Team
Een afgestemd team op gedragsniveau is het fundament van goed onderwijs.
Belangrijke aspecten van Sterk Team zijn:
• visie op samenwerking
• een professionele lerende cultuur
• spelregels van de professionele cultuur
• het bouwoverleg als het hart van samen leren
Sociaal Sterke Groep
Sociaal Sterke Groep is een effectieve gemeenschappelijke socialiseringsaanpak
voor de hele school.
Belangrijke onderdelen zijn:
• effectieve conflicthantering
• socio-kring
• het naar binnen- en buitengaan van kinderen
• spelverrijking
Full Speed Leren
Door een rechtvaardige taaktoedeling en het rechtvaardig belonen van kinderen gaan
alle kinderen gemotiveerd werken. Belangrijke aspecten zijn:
• alle kinderen werken full-speed
• leerstof en zelfsturing op maat
• gemotiveerd sociaal leren
Rijke Oogst
Is een aanpak om opbrengstgericht te werken waarbij de kwaliteit van het personeel,
het gedrag van leerlingen en een goede didactische aanpak voorwaardelijk zijn voor
hoge opbrengsten. Een Sterk Team, Sociaal Sterke Groep en Full Speed Leren zijn
concretiseringen van deze aanpak.
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2.3 Methoden
In de Wet Primair Onderwijs (WPO) staat welke vak- en vormingsgebieden
aangeboden moeten worden. In de groepen 1 en 2 komen deze leergebieden in
thema’s aan de orde. Vanaf groep 3 wordt het onderwijs in vakgebieden
aangeboden. Hiervoor gebruiken wij methodes die aan de kerndoelen (WPO)
voldoen.
Op onze school gebruiken wij moderne lesmethoden. De methoden hebben allen,
naast de verplichte basisstof, ook herhalingsstof en verdiepingsstof voor de leerlingen
die dit nodig hebben. Er kan in elk leerjaar op verschillende niveaus gewerkt worden.
Er is een doorlopende leerlijn van groep 1 t/m groep 8.
Taal / lezen

Groep 1 en 2
Groep 3
Groep 4 t/m 8

Groep 4 t/m 6
Schrijven
Rekenen
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Natuuronderwijs
Verkeer

Engels
Bewegingsonderwijs
Sociaal-emotionele
ontwikkeling

Groep 1 t/m 6
Groep 1 en 2
Groep 3 t/m 8
Groep 3 t/m 8
Groep 3 t/m 8
Groep 1-2
Groep 3 t/m 8
Groep 1 t/m 4
Groep 5 t/m 8
Groep 7
Groep 7 en 8
Groep 1 en 2
Groep 3 t/m 8
Groep 1 t/m 8

Kleuterplein als bronnenboek (Bb)
Veilig Leren Lezen
Taal Actief, een methode met
woordenschat en spelling.
Nieuwsbegrip een methode voor
begrijpend lezen
Estafette, een methode voor
voortgezet technisch lezen
Pennenstreken
Kleuterplein (Bb) en Pluspunt
Pluspunt
De genoemde vakgebieden komen
aan bod binnen het International
Early Years-programma (IPC EY)
Primary Curriculum (IPC)
Rondje verkeer
Verkeerskrant van VVN
Neemt ook deel aan het
verkeersexamen
Stepping Stones
Basislessen bewegingsonderwijs in
de speelzaal
Basislessen bewegingsonderwijs
GDO werkwijze, Kinderen en hun
sociale talenten

2.4 Zelfstandig werken

Wij willen als school de zelfstandigheid van de leerlingen bevorderen. Dit doen we
onder andere met behulp van de weektaak. Tijdens de weektaak gebruiken we op
school een verkeerslicht. De kleuren van het verkeerslicht geven aan of de leerlingen
aan de leerkracht en/of hun medeleerlingen hulp mogen vragen. Bij rood zijn de
kinderen stil en mogen zij de leerkracht en hun medeleerlingen niet storen. Bij geel
mag er zachtjes overlegd worden binnen het groepje en mag de leerkracht niet
gestoord worden. De groene kleur wordt gebruikt tijdens de uitleg van de weektaak.
Tijdens de tijd dat de leerlingen aan de leerkracht geen hulp mogen vragen, geeft de
leerkracht extra aandacht aan leerlingen die dat nodig hebben. Mocht een leerling
toch een vraag hebben als hij de leerkracht niet mag storen, dan kan hij de vraag aan
zijn medeleerlingen stellen uit het groepje. Heeft hij dan nog geen antwoord, dan kan
hij zijn vraag op een blaadje schrijven en in de vragendoos doen. Als er vragen in de
vragendoos liggen, roept de leerkracht het kind naar de hulptafel. Als er meerder
vragen over hetzelfde onderwerp in de vragendoos liggen, legt de leerkracht de
kwestie klassikaal uit voor die kinderen die het betreft.
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2.5 Expressieactiviteiten
Op meerdere momenten in het jaar zijn er vieringen in de vorm van een
tentoonstelling of een open podium. Deze vieringen kunnen een weerspiegeling zijn
van de voorafgaande periode. Ouders zijn van harte welkom deze vieringen bij te
wonen.
Culturele educatie vinden wij erg belangrijk; het
gaat om aandacht voor diverse vormen van kunst
en om kennismaking met andere samenlevingen
en hun gewoontes en gebruiken. Alle groepen
doen hier aan mee. Hierbij maken we onder
andere gebruik van de diensten van het Centrum
voor de Kunsten Eindhoven (CKE). Er zijn ook
activiteiten waar kinderen na schooltijd aan deel
kunnen nemen.

2.6 ICT onderwijs
Het ICT onderwijs op De Bergen probeert kinderen zoveel mogelijk voor te bereiden
op het leven in de digitale 21ste eeuw. Kinderen die wij nu op school hebben zullen
later misschien wel beroepen hebben die nu nog niet bestaan! Daarnaast vinden veel
sociale contacten plaats via digitale media. Het is dus van het grootste belang dat we
kinderen hier zo goed mogelijk mee leren omgaan. De Bergen is toegerust met
moderne materialen om het ICT-onderwijs goed vorm te geven. We beschikken over
digitale schoolborden, touchscreens en vele computers. Daarnaast maken we
intensief gebruik van tablets van de stichting Snappet. Alle kinderen in de groepen 4
t/m 8 werken tijdens rekenen op een tablet/snappet. In de groepen 5 t/m 8 wordt
woordenschat en spelling ook op de snappet verwerkt. Deze tablets geven ons prima
mogelijkheden om in te spelen op de leerbehoeftes van individuele kinderen. We
volgen leerprocessen op de voet en daarmee sluiten we direct aan bij het persoonlijk
niveau van de leerlingen. Kinderen zelf hebben ook meer inzicht in hun eigen
leerproces. En niet onbelangrijk: het verhoogt de motivatie en het leerplezier! Wij
hechten ook veel waarde aan de fijne motoriek en het schrijven en daarom is de tijd
dat kinderen met hun tablet werken beperkt tot bepaalde vakken en verspreid over de
lesdag.
Aangezien de kinderen in aanraking komen met het internet werkt onze
netwerkbeheerder met een proxy server inclusief content filter. Hiermee worden sites
geblokkeerd waar woorden in voorkomen die niet bestemd zijn voor kinderen. Indien
kinderen toevallig op sites komen die niet voor hen geschikt zijn, moeten ze dit
melden bij de leerkracht. Op deze manier leren wij de kinderen op een verantwoorde
wijze met het internet om te gaan. Mocht er een bepaalde site tussendoor glippen,
dan melden wij dit bij onze netwerkbeheerder.

2.7 International Primary Curriculum (IPC)

Om onze leerlingen goed voor te bereiden op de 21ste eeuw en de vaardigheden
werken wij voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur met het
Internationaal Primary Curriculum (IPC)
Het International Primary Curriculum (IPC) is een eigentijds curriculum voor het
basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarin leren centraal staat. We zijn ervan overtuigd
dat kinderen op hun best leren door boeiende, actieve en zinvolle lessen. Het IPC
helpt de school en de leerkracht hierbij.
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Onze kinderen komen continue in aanraking met enorme hoeveelheden informatie in
verschillende vormen. Daarbij krijgen ze te maken met allerlei verschillen tussen
mensen en tussen (sub)culturen.
Dit vraagt om ander onderwijs. Onderwijs waarbij er naast kennis ook aandacht is
voor vaardigheden en inzicht. IPC biedt een combinatie tussen relevante kennis,
vaardigheden en inzicht, waardoor kinderen beter leren omgaan met de complexiteit
van de 21ste eeuw.
Voor de groepen 1-2 is er het IPC Early Years-programma (IPC EY). IPC EY is
gebaseerd op kenmerken van de ontwikkeling van het kind in de kleuterfase.
Ontwikkelingen die bij jonge kinderen plaatsvinden tijdens de kleuterfase van 4 tot 6
jaar zijn die van:
• impliciet (onbewust) naar expliciet (bewust) leren
• ik-gericht naar samen
• handelend en manipulerend naar gericht en vooraf bedacht
IPC EY hanteert als uitgangspunt dat een rijke leeromgeving ondersteunend is aan
de brede ontwikkeling van het kind.
Het leerproces binnen elk thema verloopt volgens een vaststaande structuur die het
leerproces ondersteunt. Deze structuur is te herkennen in de groepen 3 t/m 8.
Waarde(n)vol leren
Met IPC werken leerlingen aan hun zelfvertrouwen en ontdekken ze volop hun eigen
talenten. Het is daarbij onmisbaar dat kinderen ook begrip voor elkaar leren hebben.
Ze leren zich verplaatsen in de belevingswereld van hun klasgenootjes en in die van
andere mensen, dichtbij en ver weg. Leren over normen en waarden – waarde(n)vol
leren – is daarbij onmisbaar.
Leren met het IPC-curriculum
Het IPC-curriculum is een digitaal curriculum dat werkt met duidelijk omschreven
leerdoelen en thema’s die we units noemen. Elke unit sluit aan op de emotionele en
geestelijke ontwikkeling van het kind en is zo opgebouwd dat de focus op het
leerproces ligt. Het IPC-curriculum wordt met regelmaat geüpdatet met oog voor
actualiteit en de laatste stand van zaken in de wetenschap.
Vaste structuur
De units hebben een vaste structuur. Leren staat in het
IPC-curriculum centraal. Elke unit wordt op een
inspirerende manier geopend. De opening is bedoeld
om kinderen betrokken en enthousiast te maken. Dan
volgt de ‘kennisoogst’. Welke kennis is al aanwezig bij
de kinderen? Er wordt onder meer gewerkt met
mindmaps (visuele schema’s) die helpen kinderen in te
zien wat ze al weten van een onderwerp.
Dan volgt een uitleg door de leraar met oog voor ‘the
big picture’. Eenmaal klaar zijn de kinderen voldoende
uitgerust om op onderzoek uit te gaan en hun
bevindingen te verwerken. De leerkracht is de coach en
in de buurt om waar nodig te helpen. Uiteindelijk sluiten
we het thema af waarbij de leeropbrengst gevierd
wordt.

2.8 Brainportschool
SALTOschool de Bergen ligt midden in de Brainport regio Eindhoven.
De Brainport regio maakte de afgelopen decennia een enorme transitie door. De
wijze waarop er binnen de Brainport regio wordt gewerkt laat zien dat kennis delen
leidt tot kennis vermenigvuldiging.
Vanuit het onderwijs is bovenstaande gedachte opgepakt. De Brainport Scholen zijn
een samenwerkingsverband aangegaan met als missie om onderwijs aan te bieden
dat leerlingen klaarmaakt voor de wereld van vandaag en morgen waarin een lerend
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leven essentieel is. De scholen richten zich daarbij sterk op de omgeving waarin de
school staat en werken samen met externe partijen binnen deze regio bij de
vormgeving van dit onderwijs.
Het doel van het samenwerkingsverband is om deze gezamenlijke missie door te
vertalen in het onderwijs en in de organisatie van de scholen.
Sinds het Kennisfestival ‘Leren in Brainport’ in november 2017 werkt De Bergen,
samen met zes andere basisscholen in de regio, aan de ontwikkeling van de school
aan de hand van de vijf pijlers van Brainport:
1. 3O-leren; Ondernemend, Onderzoekend en Ontwerpend leren.
2. Contextrijke leeromgeving; het onderwijs wordt vormgegeven in samenwerking met
de omgeving.
3. Internationalisering; ontwikkeling van wereldburgerschap.
4. Professionalisering onderwijsteams.
5. Samenwerking; het delen van good practices.
In juni 2019 is SALTO-school de Bergen door de Commissie van toezicht en de
kerngroep van Brainport officieel benoemd als Brainportschool. Alle bovengenoemde
pijlers komen terug in onze aanpak van de zaakvakken m.b.v. het International
Primary Curriculum (IPC). Het komende schooljaar zullen IPC en de vijf pijlers van
Brainport nog meer verankerd worden in ons onderwijs.
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2.9 Resultaten van het onderwijs
2.9.1 Onderwijsinspectie
De inspectie van het onderwijs brengt vierjaarlijks een bezoek aan onze school. De
school wordt dan doorgelicht op een achttal onderwijskundige elementen. De andere
jaren bestaat het toezicht uit een risicoanalyse en een eventueel onderzoek in het
kader van het onderwijsverslag of themaonderzoeken. Tijdens dit onderzoek worden
o.a. de speerpunten besproken die uit eerder inspectieonderzoek zijn voortgekomen.
Het inspectierapport staat gepubliceerd op de website van de onderwijsinspectie.
In maart 2020 is onze school bezocht door de onderwijsinspectie in het kader van het
thema-onderzoek didactisch handelen.
De directie heeft een gesprek gehad met de inspecteur en er zijn diverse klassen
bezocht. Met de leerkrachten, directie, Adviseur Kwaliteit en Beleid van SALTO en
het College van Bestuur is er een nabespreking geweest.
De inspecteur geeft ons terug dat er in de school rust en orde waarneembaar is, in
deze omgeving zijn de kinderen taakgericht bezig. Onze leerkrachten weten goed
waar ze mee bezig zijn en zijn afgestemd op elkaar, zowel op pedagogisch als
didactisch vlak. Onze school heeft zijn ambities prima voor ogen en geeft er
structureel uitvoering aan. We hebben in onze manier van lesgeven met IPC een
uitdagende leeromgeving.
Kortom, we kregen terug dat we trots mogen zijn op onze school. De resultaten die
de kinderen behalen zijn prima.
Van dit bezoek gaat de inspectie geen verslag publiceren maar de uitkomsten
worden meegenomen in de landelijke monitor over de kwaliteit van het onderwijs.

2.9.2 Uitstroom SBO SO V(s)O
De school evalueert systematisch de leeropbrengsten. Deze evaluatie vindt in ieder
geval plaats na iedere afname van de landelijke toetsen(cito). Verder vindt de
evaluatie van het onderwijsleerproces plaats met behulp van de kwaliteitskaarten van
Cees Bos. Deze werkwijze is systematisch en cyclisch. De verbeterpunten die uit de
evaluatie naar voren komen, worden verwerkt in de jaarplanning / meerjarenplanning.
Het afgelopen schooljaar hebben wij één leerling verwezen naar het S(B)O (speciaal
(basis) onderwijs). Onze groep 8 leerlingen zijn naar de volgende typen van
Voortgezet Onderwijs uitgestroomd:
Schooltype

Aantal
leerlingen

VMBO-B

3

VMBO-K

3

VMBO-T

7

VMBO-T/HAVO

2

HAVO

3

VWO

5
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2.9.3 Scores Route-8
Basisscholen nemen ieder jaar tussen half april en half mei een eindtoets af. Op de
Bergen wordt de Route-8 toets afgenomen. Het resultaat van de eindtoets, gegevens
uit het leerlingvolgsysteem en de kind kenmerken bepalen het advies voor het
Voortgezet Onderwijs.
Het schooladvies is leidend voor de overgang naar het voortgezet onderwijs.
In de onderstaande tabel ziet u de groepsgemiddelden van de uitslagen van de
Route-8 eindtoets van de afgelopen drie schooljaren.
Jaar

Route 8

2018/2019

216,4

2017/2018

214,8

2016/2017

209,8

Route-8 is een adaptieve toets die wij in 2 ochtenden bij de kinderen digitaal
afnemen. Route-8 rapporteert over de domeinen taal en rekenen. Het scorerapport
geeft per domein en per deeltoets aan wat het bijbehorende niveau van de leerling is.
Ook is er een totaalscore voor de domeinen taal en rekenen (Taal totaal en Rekenen
totaal). De score wordt weergegeven met een schaal van 100 tot 300.
Het domein taal bestaat uit vijf deeltoetsen: leesvaardigheid, taalverzorging,
woordenschat, begrippenlijst en luistervaardigheid. Het domein rekenen bestaat uit
vier deeltoetsen: getallen, verhoudingen, meten & meetkunde en verbanden.
Route-8 hanteert de volgende schaalverdeling:
Advies
Standaardscore
______________________________________________________
Praktijkonderwijs (Pro)/Basisberoepsgerichte leerweg (BBL)
Basisberoepsgerichte leerweg (BBL)/Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)
Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) Theoretische leerweg (TL)
Theoretische leerweg (TL)/ Havo
Havo/ VWO
VWO
>

100 - 118
119 - 171
172 - 196
197 - 223
224 - 246
247 - 300

Als het advies van Route-8 hoger uitvalt dan het schooladvies, nemen we het
schooladvies in heroverweging.
Schooljaar 2019-2020:
In afgelopen schooljaar is er geen eindtoets afgenomen in het basisonderwijs i.v.m.
het coronavirus.

2.9.4 Schoolontwikkeling
De kwaliteit van ons onderwijs vereist voortdurende aandacht. De keuze van goede
methoden, scholing van het personeel en het volgen van de resultaten van de
leerlingen nemen hier een belangrijke plaats in.
SALTO-school De Bergen is een lerende organisatie. We zijn steeds in ontwikkeling
en we doen dit planmatig. Voor een periode van 4 jaar is er een schoolplan en per
schooljaar worden jaarplannen gemaakt. Deze plannen komen tot stand met behulp
van een aantal instrumenten. U kunt hierbij denken aan trendanalyses, een
tevredenheidonderzoek (ouders, leerlingen en personeel), kwaliteitskaarten en
inspectierapportages. Bij alle verbeteringen staan de leerlingen en onze visie
centraal. Zie paragraaf 2.3.7 voor de speerpunten.
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2.9.5 Scholing van leerkrachten
Aangezien het onderwijs en de school constant in beweging is, wordt het personeel in
de gelegenheid gesteld om hun kennis en vaardigheden te verdiepen en/of uit te
breiden.
Samen Actief Leren Talenten Ontwikkelen, dáár staat SALTO voor.
Met de inzet van de SALTO Talent Manager richten wij ons op de toekomst, op het
ontwikkelen van talenten. De Talent Manager biedt leerkrachten een platform voor
het ontwikkelen van hun talenten. SALTO organiseert trainingen op basis van
bestaande of nog te ontwikkelen talenten. Leerkrachten kunnen zich inschrijven op
het gevarieerde aanbod, dat aansluit bij henzelf en de ontwikkeling binnen de school.

2.9.6 Jaarverslag 2019-2020
Het jaarplan van de Bergen sluit aan bij het strategisch beleidskader van SALTO.
Hierin komen o.a. punten als 21ste eeuwse vaardigheden, zorg voor leerlingen,
gezonde school en professionalisering van leerkrachten aan de orde. Voor verdere
informatie verwijzen wij u naar https://www.saltoeindhoven.nl/nl/over_salto/strategisch_beleidskader
Het afgelopen schooljaar hebben we n.a.v. de jaarplannen het volgende bereikt:
•
•
•

•

•

•

•
•
•

Binnen IPC hebben we een kwaliteitsslag gemaakt naar meer verdieping. In
de groepen 5 t/m 8 is er gestart met de opzet van een portfolio gericht op
IPC-vaardigheden. Hier zit een logische opbouw in van groep 5 naar groep 8.
De Bergen is sinds dit schooljaar officieel 1 van de 8 Brainport scholen in de
regio.
Binnen verschillende groepen is er nauw samengewerkt met de i-coach van
SALTO. Er is onder begeleiding van de i-coach een aanzet gemaakt richting
gepersonaliseerd leren m.b.v. de snappet op het gebied van rekenen. Verder
is er gericht gekeken naar het inzetten van digitale hulpmiddelen in de
onderbouw. Vooral gericht op woordenschatonderwijs.
Voor woordenschat onderwijs is in de groepen 1-2 samen met de
peuterspeelzaal een pilot gestart met het programma LOGO 3000
(woordenschat uitbreiding vooral gericht op anderstaligen) gezien de
toename van expat kinderen in de school.
Dit schooljaar hebben we vanuit SALTO een onderwijsassistente gehad voor
drie dagen per week. Zij is ingezet voor begeleiding in de combinatiegroep 23 en in groep 1. Verder is zij in de middagen ingezet voor werkdruk
vermindering.
Het sport- en spelaanbod op De Bergen is gecontinueerd. Elke groep op
school krijgt wekelijks les van de sportdocent. Het maandelijkse
buitenschools sporten en dagelijks tussenschools sporten is voortgezet.
Verder is met behulp van een stagiaire van Fontys gekeken naar
spelbevordering tijdens de middagpauze
Binnen de kwaliteitscyclus (WMK) zijn quickscans en vragenlijsten uitgezet
onder leerlingen en personeel. Hierop wordt voldoende tot goed gescoord.
De aandachtspunten worden meegenomen in het komende jaarplan.
Leerkrachten hebben zich het afgelopen jaar verder bekwaamd middels de
SALTO-academie.
Er zijn drie studiedagen geweest samen met Korein om GDO te updaten. Zo
is de doorgaande lijn van peuterspeelzaal naar basisschool naar BSO nog
meer zichtbaar.
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•

We zijn gestart met een leerlingenraad met leerlingen uit de groepen 6,7 en
8. Zij zijn gekozen door leerlingen uit hun eigen groepen. Zij hebben een 4-tal
vergaderingen gehad met de directie.

2.9.7 Speerpunten
Onze speerpunten voor het nieuwe schooljaar zijn op het moment van verschijnen
van deze schoolgids nog niet concreet en volledig besproken. Alle speerpunten
zullen liggen op het gebied van 21ste eeuwse vaardigheden en IPC wordt verder
verankerd in het onderwijs. Daarnaast zal er ook voortdurend aandacht zijn voor
sport en gezond gedrag en het borgen van de Groeps Dynamische aanpak in teamen bouwoverleggen. Ook zal het woordenschatonderwijs in de onderbouw een flinke
boost krijgen m.b.v. LOGO 3000.

2.10 Roosters
2.10.1

Schooltijden

De schooltijden zijn voor alle groepen als volgt:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8.45 – 12.00 en 12.45 – 14.50 uur
8.45 – 12.00 en 12.45 – 14.50 uur
8.45 – 12.25 uur
8.45 – 12.00 en 12.45 – 14.50 uur
8.45 – 12.00 en 12.45 – 14.50 uur

Op school hebben wij een continurooster. De kinderen blijven in de klas over. Meer
informatie hierover vindt u in hoofdstuk 4.
Voor de meest recente schooltijden, vrije dagen voor de onderbouw en studiedagen
van het huidige schooljaar, verwijzen wij u naar de schoolkalender van dit schooljaar.
De leerlingen moeten in 8 schooljaren ten minste 7520 uren onderwijs ontvangen.
Binnen SALTO werken alle scholen volgens het 940 uren model en een 25-urige
werkweek.
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2.10.2

De aanvang en het einde van de schooltijd

We openen de schooldeur dagelijks om 8.25u. Alle ouders van de groepen 1 t/m 8
mogen op alle dagen met hun kind ’s ochtends mee de school inlopen. De kinderen
van de groepen 1 t/m 4 maken gebruik van de ingang aan de speelplaats. De
groepen 5 t/m 8 gaan via de ingang bij de kinderopvang naar binnen. Dit voorkomt
drukte op de trappen naar boven.
Als de kinderen binnenkomen begroeten ze de leerkracht bij de deur. Als er dingen te
vertellen zijn, dan is daar de mogelijkheid voor. De leerkracht is er voor de kinderen.
Daarna gaan de kinderen met het werk beginnen. Als u iets te melden heeft aan de
leerkracht, dan verzoeken we u dit kort aan te geven en indien nodig een afspraak te
plannen of een mededeling op een briefje te schrijven. Bij de kleutergroepen 1-2 ligt
hiervoor een agenda bij de deur van de klas waar u uw boodschap in kunt schrijven.
Na schooltijd heeft de leerkracht tijd om met u een afspraak te maken over vragen die
u heeft.
Vóór schooltijd is er toezicht op de speelplaats. De lessen starten om 8.45u, uw kind
dient dan binnen te zijn. Als om 8.40u de bel gaat moeten alle ouders de school
verlaten, zodat we echt om 8.45 met het lesprogramma kunnen beginnen. Mocht u
nog even iets met een andere ouder willen bespreken, dan vragen wij u dit buiten de
school te doen. Wij rekenen erop dat iedereen hierin zijn/haar verantwoordelijkheid
neemt.
Aan het einde van de schooldag komen de groepen 1 t/m 4 via de ingang aan de
speelplaats naar buiten. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 komen via de ingang bij
de kinderopvang naar buiten.
Mocht uw kind door iemand anders worden opgehaald, dan moet u dit doorgeven aan
de leerkracht van uw kind.

2.10.3

Vakantierooster

De vakanties van het lopende schooljaar vindt u terug in onze schoolkalender en op
het ouderportaal.

Vakantierooster schooljaar 2020-2021
19 oktober 2020 t/m 23 oktober
21 december 2020 t/m 1 januari 2021
15 februari 2021 t/m 19 februari
5 april 2021
27 april 2021
3 mei 2021 t/m 14 mei 2021
24 mei 2021
21 juni 2021 t/m 25 juni 2021
t/m 8
26 juli 2021 t/m 3 september 2021

herfstvakantie
kerstvakantie
voorjaarsvakantie
2e Paasdag
Koningsdag
meivakantie (13 mei Hemelvaart)
2e Pinksterdag
extra vrije week voor de groepen 1
zomervakantie
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3 Zorg
3.1 Zorg voor de kinderen
SALTO-school De Bergen en Korein vormen samen het Spilcentrum. Ons
Spilcentrum biedt de kinderen van 0 tot 12 jaar de mogelijkheid om zich op een
natuurlijke wijze te ontwikkelen van spelen naar leren. In één doorgaande lijn en
vanuit een doordacht pedagogisch plan doorlopen ze het complete traject van
kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en basisonderwijs. In ons spilcentrum werken het
basisonderwijs en peuterspeelzaal nauw samen. Zo ontstaat een speel- en
leerklimaat dat een evenwichtige ontwikkeling van kinderen stimuleert. Eventuele
achterstanden en problemen worden vroeg gesignaleerd en adequaat aangepakt. De
samenwerking met alle instellingen die zich bezighouden met ouder/kindzorg,
jeugdgezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en schoolmaatschappelijk werk
zorgt ervoor dat kinderen de zorg en aandacht krijgen die ze verdienen. Viermaal per
jaar is er een breed spilzorgteamoverleg gepland.
De school neemt deel aan de activiteiten van het samenwerkingsverband Eindhoven
(WSNS). Het samenwerkingsverband streeft ernaar door de goede samenwerking
tussen regulier en speciaal basisonderwijs zoveel mogelijk kinderen zo dicht mogelijk
bij huis passend onderwijs te bieden.

3.2 Voortgang en rapportage
De voortgang van het leren van de kinderen wordt nauwlettend gevolgd.
Vorderingen worden vastgelegd in de registratiemap, het digitale leerlingdossier
(Parnassys) en het CITO leerlingvolgsysteem (LOVS). De ontwikkeling van de
kleuters wordt ook vastgelegd in het observatie- en registratiesysteem KIJK!. De
leerlingen krijgen pas een rapport als ze langer dan een half jaar naar school gaan.
De rapporten voor de kleuters geven een ontwikkelingsstadium van de kinderen aan
en zijn niet bedoeld om prestatiegerichte informatie te geven. Deze verzameling van
gegevens geeft een duidelijk beeld van de ontwikkeling van de betreffende leerling op
een bepaald vakgebied.
Leerlingen krijgen drie keer per jaar, eind november, medio maart en einde
schooljaar een rapport. De leerkracht bespreekt het rapport van november en maart
met de ouders. Bij het laatste rapport vindt er alleen een gesprek plaats op
uitdrukkelijk verzoek van ouders of leerkracht. Mocht er tussentijds aanleiding zijn of
wilt u anderszins op de hoogte gebracht worden, dan kunt u altijd contact opnemen
met de groepsleerkracht.
De gegevens van de leerling worden bijgehouden in het leerlingendossier en zijn
strikt vertrouwelijk. De ouders kunnen inzage krijgen in het leerlingendossier van hun
eigen kind(eren).
Op SALTO-school De Bergen worden de volgende middelen gebruikt om de
leerprestaties van de kinderen te volgen:
•
•
•

KIJK! kindvolgsysteem 0 tot 7 jaar (groep 1/2)
Het CITO leerlingvolgsysteem voor de groepen 2 t/m 8
Methodegebonden toetsen

De toetsen van het CITO worden volgens de toetskalender van het CITO afgenomen.
Minimaal 3x per schooljaar vindt er een gesprek plaats tussen IB-er en
groepsleerkracht om de kinderen van de groep te bespreken. De eerste bespreking
vindt in het begin van het schooljaar plaats en de andere twee na de toetsrondes van
CITO. Als er meerdere contacten nodig zijn, worden er afspraken gemaakt met de
individuele leerkracht.
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Indien nodig wordt een individuele leerling met de orthopedagoog van SALTO
besproken. Er zijn 6 momenten per jaar waarop dit kan. Na de eerste toetsronde van
CITO worden de uitslagen in het zorgteam besproken (directie en IB-er) en worden er
analyses gemaakt.

3.3 Zorg voor de relatie school en omgeving
Onze school werkt samen met de GGD Brabant-Zuidoost, team
Jeugdgezondheidszorg. Dit team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige,
assistente, psycholoog en een preventiemedewerker.

3.3.1 Contactmomenten
Tijdens de basisschoolperiode komen u en uw kind in groep 2 en in groep 7 in
contact met de medewerkers van het team Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Het team
Jeugdgezondheidszorg besteedt aandacht aan de lichamelijke, psychische en sociale
ontwikkeling van uw kind. Afhankelijk van de leeftijd en ontwikkelingsfase ligt de
nadruk steeds op andere gezondheidsaspecten, zoals groei, motoriek, leefstijl,
spraak en taal, maar ook schoolverzuim en gedrag.
Bij een onderzoek door team JGZ worden de resultaten altijd na afloop met u en/of
uw kind besproken, zo nodig aangevuld met advies. De ouders zijn bij een onderzoek
aanwezig. Betrouwbare en actuele informatie over opgroeien en opvoeden vindt u op
de website www.informatiediehelpt.nl

3.3.2 Zorgen bij zorgen
Iedere ouder, verzorger of begeleider heeft wel eens vragen over de gezondheid of
ontwikkeling van zijn of haar kind. Denk bijvoorbeeld aan groei- of gehoorproblemen,
slaap- en eetproblemen, moeilijk gedrag of vragen over de opvoeding. Alle ouders,
leerlingen, maar ook de school kunnen met dit soort vragen altijd terecht bij
medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg. Het kan ook zijn dat u vragen heeft
over de opvoeding van uw kind. Dan kunt u terecht bij een medewerkster van WijEindhoven. Zij is één à twee ochtenden per maand op school aanwezig. De juiste
dag krijgt u te horen via ons ouderportaal. Als de leerkracht of intern begeleider een
gesprek of onderzoek aanvraagt, is uiteraard de toestemming van de ouders nodig.
Afhankelijk van de vraag of het probleem, bekijkt de Jeugd en gezinswerker of verder
advies of onderzoek nodig is en door wie.

3.3.3 Een gezonde school
De GGD ondersteunt de school bij het realiseren van een veilig, gezond en
hygiënisch schoolklimaat, zoals het voorkomen en bestrijden van hoofdluis, uitvoeren
van projecten over een gezonde leefstijl of het meten van en adviseren over een
gezond binnenmilieu.
Vragen, informatie en contact
•
•
•

Stuur een e-mail naar: mijnkindendeggd@ggdbzo.nl
o Vermeld altijd de voor-en achternaam en geboortedatum van uw kind
Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders
Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag:
08.30u tot 17.00u.
GGD Brabant-Zuidoost
Postbus 810
5700 AV Helmond

Vestiging Eindhoven
Clausplein 10
5611XP Eindhoven
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3.4 De speciale zorg voor kinderen met specifieke
behoeften
Wij als leerkrachten van De Bergen willen de kinderen zo goed mogelijk begeleiden
tijdens hun schooljaren. Het gaat over een zo breed mogelijke vorm van goed
onderwijs voor in principe elk kind. Een meerbegaafde leerling krijgt uitdagende
leerstof aangeboden en een zwakkere leerling krijgt extra instructie, begeleiding of
specifieke oefenstof.
Als de geboden zorg niet het verwachte resultaat oplevert, wordt expertise
ingewonnen via externen en/of het expertisecentrum van SALTO. Zo nodig kan de
school gereserveerde zware ondersteuningsmiddelen aanvragen en vervolgens
inzetten. Dit gebeurt altijd in overleg met ouders.

3.5 Samenwerkingsverband en passend onderwijs
Binnen het samenwerkingsverband Eindhoven vallen alle speciale en reguliere
basisscholen uit Eindhoven, Best en Son & Breugel. Samen zorgen we ervoor dat
alle kinderen op de voor hen meest passende plaats onderwijs krijgen. Het liefst zo
thuisnabij mogelijk. Op de website van het samenwerkingsverband, www.poeindhoven.nl, vindt u hierover meer informatie.
Passend onderwijs houdt in dat wij, na de schriftelijke aanmelding van uw kind,
onderzoeken of wij de meest passende onderwijsplek voor uw kind zijn. Dat doen wij
door met u te praten over de kenmerken en de behoeften van uw kind. Ook vragen
wij informatie op bij de kinderopvang of bij de huidige school waar uw kind op zit.
Vanaf het moment dat uw kind op school is, zijn wij ervoor verantwoordelijk om het
onderwijs zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de onderwijsbehoeften van uw kind.
Elke school heeft andere ondersteuningsmogelijkheden, omdat scholen verschillen in
organisatie, visie, specialisaties, aanpak van de leerlingen, etc. Onze
ondersteuningsmogelijkheden staan in het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Deze
vindt u op de website van onze school.
Soms blijkt dat wij niet aan de onderwijsbehoeften van een kind tegemoet kunnen
komen. In dit geval gaan we het gesprek aan en onderzoeken we welke school dit
wel kan. Daarbij kijken we niet alleen naar speciale (basis)scholen, maar ook naar de
mogelijkheden van andere basisscholen. Tijdens de zoektocht naar de meest
passende school kunnen we advies vragen aan externen zoals: een ambulant
begeleider van de expertisedienst, de schakelfunctionaris passend onderwijs van het
schoolbestuur of een onderwijs(zorg)consulent.
Als een kind overstapt naar een school voor speciaal (basis)onderwijs wordt een
vastgestelde procedure gevolgd. Er wordt een toelaatbaarheidsverklaring en twee
deskundigenverklaringen opgesteld. Alle stappen die hiervoor noodzakelijk zijn,
bespreken wij met de ouders/verzorgers van het kind. De wensen en meningen van
alle partijen wegen mee, zodat gezamenlijk de best passende onderwijsplaats voor
het kind wordt gekozen en de overstap soepel verloopt. In het schooljaar 2019-2020
is één leerlingen door onze school verwezen naar het speciaal (basis)onderwijs.

3.6 Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Iedere basisschool dient een schoolondersteuningsprofiel (http://www.bsbergen.nl/debergen/about/schoolondersteuningsprofiel/) op te stellen. Hierin staat
beschreven hoe de school Passend Onderwijs invult, binnen haar onderwijs. Hierin
geeft de school aan waar haar grenzen liggen en welke ambities er zijn om zoveel
mogelijk leerlingen goed onderwijs te bieden. Dit SOP levert een bijdrage aan de
omslag van het denken in kind kenmerken, naar het denken in onderwijsbehoeften.
Het geeft verheldering in hoeverre de onderwijsbehoefte van een leerling past bij de
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mogelijkheden van de school. Op basis van het profiel kan uitgelegd worden wat de
school wel of niet voor kinderen kan betekenen.
Als ouders hun kind aanmelden bij de school, dient het ondersteuningsprofiel als
basis voor de afweging of een school de onderwijsondersteuning kan bieden
waaraan het kind behoefte heeft.
Met dit SOP geven we aan in welke bandbreedte basisschool De Bergen aan de
specifieke onderwijsbehoeften van een kind kan voldoen. De school laat aan ouder(s)
zien welke onderwijsondersteuning De Bergen kan bieden. Het gehele plan ligt ter
inzage bij de directeur van de school.

3.7 Begeleiding en overgang Primair Onderwijs (PO) naar
Voortgezet Onderwijs (VO).
De overgang van onze leerlingen naar het voortgezet onderwijs willen we zo goed
mogelijk begeleiden. Vandaar dat we werken volgens een vaste procedure.
Voorlichting aan ouders: de overgang van basisschool groep 7/8 naar
voortgezet onderwijs
•

Algemene ouderavond
Tijdens de algemene ouderavond in begin van het schooljaar ontvangen de
ouders van groep 7/8 extra info over de procedure PO-VO.

•

Tien minuten gesprekken
Middels deze gesprekken hebben ouders de mogelijkheid met de leerkracht
te spreken over de prestaties van hun kind en welke mogelijkheden er voor
hun kind zijn weggelegd in het voortgezet onderwijs. In groep 7 vindt het
“niveaubepalingsgesprek” plaats.

In groep 7
Het verzamelen van gegevens:
• In groep 7 wordt de Adaptieve Digitale Intelligentie Test (ADIT) afgenomen.
Dit instrument brengt de capaciteiten van de leerling in kaart. Het onderzoek
is groepsgewijs en wordt op school afgenomen. Onderdeel van de ADIT is
een vragenlijst naar de opvattingen en houding van de leerling die van
belang zijn voor het onderwijsleerproces (werkhouding, welbevinden en
zelfbeeld). Voorafgaand aan het onderzoek ontvangen alle ouders de
informatie over de toets en een toestemmingsformulier. Alleen met
schriftelijke toestemming van de ouders doet een leerling mee met dit
onderzoek. De uitslag wordt doorgesproken met de leerkracht, intern
begeleider en directeur. Daar waar nodig gebeurt dit met ondersteuning van
de orthopedagoog van SALTO.
• De schoolvorderingen worden gemeten met methodetoetsen en citotoetsen.
• De leerkracht verzamelt alle methode gebonden toetsen, citotoetsen en info
vanuit voorgaande rapportages gemaakt vanaf groep 6.
• De leerkracht geeft een persoonlijke beoordeling van de leerling en houdt
hierbij rekening met: didactische vorderingen, inzet, werkhouding,
zelfstandigheid, sociaal emotionele ontwikkeling, etc.
Door het gebruik van meerdere meetinstrumenten en diverse meetmomenten kan
verwacht worden van de leerkracht dat hij/zij een betere niveaubepaling kan afgeven
aan de kinderen en hun ouders.
Het definitief advies zal in groep 8 voor 1 maart plaatsvinden.
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In groep 8
Op basis van alle verzamelde gegevens (genoemd bij groep 7) en de gegevens van
het LOVS en de rapportages in groep 8 wordt er voor 1 maart een definitief
schooladvies voortgezet onderwijs gegeven. Deze datum is wettelijk vastgelegd.
Heroverweging advies
Een school is verplicht het advies van de leerling te heroverwegen als de leerling een
hogere adviseringsuitslag heeft behaald op de eindtoets. Alle eindtoetsen geven
namelijk een aanduiding van het advies. Heroverweging van het advies betekent
echter niet dat het advies altijd aangepast moet worden. Een heroverweging maken
wij zeer bewust. De overwegingen leggen wij vast in het schooladministratiesysteem
(Parnassys), zodat deze verantwoord kan worden indien ernaar wordt gevraagd.
Ouders zijn bij de heroverweging betrokken. In een op overeenstemming gericht
overleg wordt besloten of het advies naar boven wordt bijgesteld.

3.8 Protocol zittenblijven
De Bergen werkt met een protocol zittenblijven. In dit protocol staat beschreven hoe
we te werk gaan als we een doublure overwegen. Dit protocol ligt bij de directie ter
inzage.

3.9 Dyslexie
De school draagt zorg voor een adequate aanpak bij problemen in de ontwikkeling
van het lezen. De school werkt volgens het protocol dyslexie. Wanneer ouders en/of
school een dyslexieonderzoek wenselijk vinden wordt de volgende werkwijze
gevolgd:
• School signaleert problemen bij de leerling op het gebied van lezen en/of
spellen.
• School onderneemt de benodigde acties om de lees- en spellingontwikkeling
van de leerling op niveau te krijgen en bespreekt acties met ouders.
• School bouwt een leesdossier op dat voldoet aan de eisen voor het
aanvragen van een onderzoek naar Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)
en levert dat aan bij ouders met het advies om een gecontracteerde
aanbieder van dyslexiezorg te benaderen.
• Ouders kiezen een aanbieder van dyslexiezorg en gaan hier met het
leesdossier naar toe.
• De aanbieder van dyslexiezorg screent op volledigheid van het dossier,
• Indien volledig, dan stuurt de aanbieder een verzoek tot toewijzing voor
onderzoek en behandeling naar de betreffende gemeente.
• De gemeente stuurt de goedkeuring voor de zorg naar de aanbieder.
Wanneer bij de leerling EED is vastgesteld, kan de school verschillende
hulpmiddelen inzetten. Welke compenserende en dispenserende maatregelen
noodzakelijk zijn, hangt af van de problemen die het kind heeft. Dit zal vrijwel altijd in
overleg met een deskundige worden uitgezocht.
De school heeft de mogelijkheid het computerprogramma Claroread in te zetten voor
individuele leerlingen. Dit is een programma dat o.a. een voorleesfunctie heeft.
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4 Continurooster
SALTO-school De Bergen hanteert een continurooster. Dit houdt in dat alle kinderen
op school overblijven. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Er is tussen de middag
een pauze van 12.00u tot 12.40u. Om 12.40u gaat de bel en gaan de kinderen naar
binnen en starten de lessen om 12.45u. De leerkrachten houden tijdens de pauze
toezicht. Ouders die niet willen dat hun kind overblijft, moeten dit aan de leerkracht
van hun kind doorgeven.

4.1 Buitenschoolse opvang (BSO)
Wilt u als ouders het opvoeden van kinderen combineren met werken of studie? Dan
zijn er extra mogelijkheden voor kinderopvang buiten de schooltijden.
Buitenschoolse opvang is geen onderwijs. Het is vrije tijd voor de kinderen. Kinderen
kunnen zich op hun eigen wijze ontspannen en ontplooien door uiteenlopende
activiteiten zoals knutselen, lezen, muziek maken, toneel spelen, enz. De leiding
wordt gevormd door daarvoor opgeleide mensen. De groep bestaat uit maximaal 18
kinderen. Er is een BSO van Korein in de school gevestigd. De school maakt samen
met Korein deel uit van het Spilcentrum de Bergen.
Telefoonnummer BSO spilcentrum de Bergen 040-2931791
(alleen te bereiken tijdens openingstijden)
Voor verdere informatie omtrent aanname en kosten verwijzen wij u naar de centrale
organisatie Kinderopvang Eindhoven, te bereiken op telefoonnummer: 040-2510992
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5 Veiligheid borgen
Als een kind zich veilig voelt op school en in het omgaan met andere kinderen kan
het zich ook beter ontplooien. Een goede sfeer, een plezierig sociaal klimaat zijn
daarbij een voorwaarde.
Wij hanteren hier de werkwijze “beter omgaan met elkaar” voor. In de groepen wordt
wekelijks gesproken over het sociale klimaat in de klas. Wat gaat er goed en wat kan
er verbeterd worden. Het buitenspel, respect, normen, waarden, zelfbeeld etc. staan
hierbij centraal.
Daarnaast worden alle conflicten die er gespeeld hebben opgeschreven in een
logboekje. Door dit te doen kunnen wij patronen ontdekken en kinderen aanspreken
en bewust maken van hun gedrag.
Binnen SALTO is er een veiligheidsplan vastgesteld waarin over het thema veiligheid
uitvoerig zaken staan beschreven. Het SALTO veiligheidsplan ligt ter inzage op
school.

5.1 Internet en Social Media
Sociale media is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Hoewel dit medium
vele positieve kanten heeft, moeten we er ook voorzichtig en bewust mee omgaan.
Met één druk op de knop staat de informatie online, die niet makkelijk te verwijderen
is.
In het protocol Internet & Sociale Media staan de afspraken vermeld waaraan
leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en SALTO-medewerkers zich moeten houden.
Daarbij verwachten wij altijd dat iedereen zich aan de schoolregels en de normale
omgangsvormen houdt, bij het gebruik van internet, mail en sociale media. Het
protocol vindt u op de website van SALTO (https://www.saltoeindhoven.nl/nl/ouders/regelingen).
Als u opmerkt dat het protocol niet wordt nageleefd en negatieve gevolgen heeft voor
uw kind of voor de school, dan kunt u hiervan melding maken bij de groepsleerkracht
en/of het managementteam van de school. Samen bespreken we hoe de situatie
opgelost kan worden. Indien nodig neemt de school passende maatregelen.

5.2 Privacy
Om goed onderwijs te kunnen geven en activiteiten te kunnen organiseren, verwerkt
de school gegevens van uw kind. Denk hierbij aan contactgegevens,
schoolresultaten, voortgang van het onderwijs, gegevens over de ouderbijdrage, etc.
In het ‘Privacyreglement Leerlingengegevens’ van SALTO staat beschreven op welke
manier de school omgaat met deze gegevens. Ook staat hierin wie, welke gegevens
op welke manier mag inzien en aan welke andere organisaties, onder welke
voorwaarden, onze school gegevens van uw kind verstrekt.
De school slaat gegevens per leerling op in een leerlingdossier. U hebt als
ouder/verzorger recht op inzage in het leerlingdossier van uw kind. Als u dit wenst,
vraagt u aan de directeur van de school om inzage in het dossier van uw kind. Bij
goedkeuring van uw aanvraag, ontvangt u binnen vier weken een uitdraai van het
leerlingdossier. Wanneer u verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van
de gegevens van uw kind wenst, geeft u dit samen met de redenen waarom u dit wilt
aan bij de directeur. Het Privacyreglement staat op de website van SALTO
(https://www.salto-eindhoven.nl/nl/ouders/privacy).
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5.3 Foto’s en Video’s
Bij aanmelding van uw kind hebt u op het aanmeldformulier aangegeven of u
toestemming geeft voor het door de school maken en/of verspreiden van foto’s of
video’s. Het gaat daarbij om gelegenheden, zoals de schoolfotograaf of
schoolactiviteiten en het plaatsen van foto’s en/of video’s op de website van de
school, in de nieuwsbrief, schoolgids en/of op andere sociale media.
De keuze die u toen heeft gemaakt, kunt u op elk moment wijzigen door aan de
directeur van de school door te geven wat u wilt wijzigen en waarom u dit wilt. Als de
school foto’s of video’s van uw kind heeft geplaatst waar u het niet mee eens bent,
meldt u dit ook bij de directeur.
Sommige ouders/verzorgers geven geen toestemming voor het maken of verspreiden
van foto’s of video’s waarop hun kind te zien is. Daarom vragen we aan
ouders/verzorgers om geen foto’s of filmpjes te maken van schoolse activiteiten van
andere kinderen.
Als wij op andere momenten foto’s of video’s laat maken, informeren we u hierover
en vragen we aan u toestemming als dat nodig is. Meer informatie over hoe wij
omgaan met foto’s en video’s kunt u lezen in het SALTO-protocol “Foto’s en Video’s”
dat op de website van SALTO te vinden is (https://www.saltoeindhoven.nl/nl/ouders/regelingen).

5.4 Sociale Veiligheid
De Bergen heeft een schoolspecifiek Pestprotocol. Dit ligt ter inzage bij de directie
van de school. Alle ouders van De Bergen zijn in het bezit van het boekje Sociaal
Sterke groep. Hierin staat beschreven hoe de school de omgang tussen de kinderen
verbetert en hoe de school van elke groep een sociaal sterke groep maakt. De
conflictmeester en conflictjuf zien erop toe dat de afspraken van “prettig omgaan met
elkaar” worden nageleefd.
Alle scholen zijn bij wet verplicht de sociale veiligheid van het (de) kind(eren) te
monitoren. Op onze school doen wij dit door de leerlingen van groep 6, 7 en 8
eenmaal per jaar een vragenlijst in te laten vullen. Ook vragen wij elke twee jaar aan
u om een vragenlijst in te vullen. Wij analyseren deze resultaten en gebruiken de
input voor het bijstellen van ons beleid. De resultaten van onze school kunt u vinden
op de website www.scholenopdekaart.nl.
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5.5 Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt toegepast als de school
signalen heeft dat er mogelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling.
De meldcode bestaat uit vijf stappen. In stap 4 en 5 weegt de school af of een
melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is. Wanneer er sprake is van melding wordt u
altijd geïnformeerd. Meer informatie over de meldcode vindt u op
https://www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/kennisbank/meldcode-huiselijk-geweld-enkindermishandeling/. Vragen hierover kunt u onder andere stellen aan de
schoolcontactpersoon.

5.6 Arbobeleid / Risico Inventarisatie en Evaluatie
Vierjaarlijks neemt de school vragenlijsten af op het gebied van gebouwelijke en Arbo
Technische zaken. Dit gebeurt met behulp van vragenlijsten van de Arbo Unie. De
medezeggenschapsraad van school is in dit proces betrokken.
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5.7 Schoolverzekering
SALTO beschikt over een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering, waardoor
alle betrokkenen tijdens schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers)
verzekerd zijn. Deze verzekering wordt pas aangesproken als uw verzekering geen
dekking biedt en de schade is gekomen door schuld van de school. We raden u aan
om zelf een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, omdat:
1. de verzekering van SALTO niet alle schade vergoedt. Wij zijn alleen
aansprakelijk als de schade een gevolg is van het in gebreke blijven van de
school. Dit verband moet u aan kunnen tonen om in aanmerking te kunnen
komen voor vergoeding. Een voorbeeld waarbij de verzekering de schade
niet uitkeert, is wanneer tijdens de gymles of het buitenspelen de bril van uw
kind kapot is gegaan;
2. u zelf aansprakelijk bent voor schade die uw kind op school veroorzaakt.
De directeur kan u meer informatie geven over de verzekeringen van de school en
met u het gesprek aangaan over schade die ontstaan is.

6 Verzuimbeleid
6.1 Wat te doen als de leerling ziek is
Leerlingen zijn leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand volgend op hun vijfde
verjaardag. Vierjarigen zijn niet leerplichtig, maar wij beschouwen ze wel als zodanig.
Wij houden van onze leerlingen presentielijsten bij. Is uw kind ziek dan verzoeken wij
u dit voor aanvang van de lessen te melden. Dit kan telefonisch of via het
ouderportaal. Als uw kind te laat is of bijvoorbeeld naar de dokter of tandarts moet,
wilt u dit dan telefonisch of via het ouderportaal doorgeven. Bij bezoek aan de
tandarts of dokter laten wij uw kind niet alleen naar huis gaan, als wij geen bericht
hebben ontvangen. Als uw kind na 09.00 uur nog niet op school is, nemen wij
telefonisch contact met u op. Komt u of uw kind(eren) op school nadat de bel gegaan
is? Dan moet u gebruik maken van de hoofdingang aan de Schouwbroekseweg.
Wilt u buiten de vakantie een verlofdag, dan moet u dit aanvragen bij de directie.
Voor extra vakantie wordt in het algemeen geen verlof gegeven. Wij volgen de
wettelijke voorschriften voor het verlenen van verlof. Slechts in zeer dwingende
gevallen kan de directeur van de school hierop een uitzondering maken. Een
aanvraag kan worden voorgelegd aan de leerplichtambtenaar van de gemeente
Eindhoven.

6.2 Wat er gebeurt als de leerkracht ziek of afwezig is
1 dag geen vervanging
Groep 1: zij krijgen die dag les van de leerkracht uit groep 5.
De leerlingen uit groep 5 worden verdeeld over de groepen 4-6-7-8
Groep 2/3: zij krijgen die dag les van de leerkracht uit groep 6.
De leerlingen uit groep 6 worden verdeeld over de groepen 1-4-5-7-8
Groep 4 t/m 8:
zij worden verdeeld over de groepen 1- 5-6-7-8 / 1- 4-6-7-8 / 1- 4-5-7-8 / 1- 4-5-6-8 /
1- 4-5-6-7
2 dagen geen vervanging
De groep waarvan de leerkracht ziek is gaat naar huis.
Op dag 1 krijgen ouders hierover bericht via het ouderportaal.
3 dagen geen vervanging is:
In principe zijn de kinderen weer terug op school en is voor de rest van de week
vervanging geregeld. Mocht dit niet het geval zijn, dan starten we de procedure
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opnieuw. We beginnen dan met een andere groep, zodat niet elke keer dezelfde
groep belast wordt.
Elke leerkracht heeft een drietal programma’s in zijn haar klas waar kinderen 1 dag
mee vooruit kunnen.
Elke leerkracht heeft zijn haar groep verdeeld in groepjes van 4/5 leerlingen om te
verdelen over de overgebleven groepen. Op de lijst staat welk groepje leerlingen naar
welke groep gaat.
Bij het maken van het werkpakket kun je denken aan de volgende activiteiten:
Rekenen op de snappet: werkpakketten, werken in de plus (aangeven hoeveel
opdrachten).
Taal: schrijf- / stelopdracht (geef aan hoeveel woorden) met daaraan verbonden een
tekenopdracht.
Spelling: werkbladen uit het werkschrift, snappet, gekopieerde bladen uit een taalkist.
Begrijpend lezen: een citotekst van de oude cito bijv. of een andere tekst.
Tekenopdracht
Leesboek meenemen

6.3 Gronden van vrijstelling onderwijs
Als u verlof buiten de reguliere vakantie wilt, vraagt u dit aan bij de directeur van de
school. De school zal zich houden aan de wettelijke kaders zoals die zijn vastgesteld.
U dient een verlofaanvraag te doen via een officieel formulier dat u bij de directeur
van de school kunt krijgen of via de schoolsite kunt downloaden.
Er zijn verschillende redenen waarvoor u verlof buiten de schoolvakanties kunt
aanvragen:
1. Religieuze verplichtingen;
2. Huwelijken, jubilea of uitvaarten;
3. Medische omstandigheden;
4. Toptalenten sport en cultuur;
5. Vakantieverlof.
Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen
Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of
levensovertuiging, kunt u verlof aanvragen bij de directeur van de school. Als richtlijn
geldt hiervoor één dag vrij per verplichting.
Persoonlijke omstandigheden
Het kan zijn dat er persoonlijke of sociale verplichtingen zijn, zoals verhuizing,
huwelijken, jubilea of uitvaarten, waardoor u verlof voor uw kind aanvraagt. Op basis
van uw aanvraag en de omstandigheid, bepaalt de directeur de lengte van het verlof.
Het kan zijn dat u wordt gevraagd om een document aan te leveren als onderbouwing
voor uw verlofaanvraag.
Toptalenten sport en cultuur
Op hoog niveau presteren als toptalent op het gebied van sport of cultuur, valt soms
moeilijk te combineren met school. Als uw kind een status heeft gekregen bij de
sportbond of NOC*NSF en/of bekend zijn in het Olympisch Netwerk of op cultureel
niveau op het hoogste niveau presteert, kunt u een aanvraag voor minder dan 10
dagen indienen bij de directeur van de school. Een aanvraag voor meer dan 10
dagen kunt u indienen bij de leerplichtambtenaar. Deze is te bereiken op het
telefoonnummer 14040 of per mail leerplichtplus@eindhoven.nl.
In de aanvraag toont u de noodzaak aan van deelname aan trainingen en
wedstrijden/concoursen en geeft u de momenten en/of data van afwezigheid aan.
Lever daarbij ook documenten, zoals inschrijving voor evenementen,
statusverklaring, etc. aan ter onderbouwing van uw aanvraag.
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In alle gevallen stelt de school, in overleg met ouders en/of leerling, een
inhaalprogramma op, waarin staat opgenomen hoe uw kind de lesstof van de gemiste
lessen gaat inhalen. Het verleende verlof kan ingetrokken worden als de
schoolprestaties van het kind achteruitgaan of wanneer er op sociaal-emotioneel
gebied problemen ontstaan.
Vakantieverlof
Als u vanwege het werk van u of uw partner alleen buiten de schoolvakanties
vakantie kan opnemen, is het mogelijk om voor uw kind vakantieverlof aan te vragen.
Bij het indienen van de aanvraag voegt u een verklaring toe, waaruit de noodzaak
van het vakantieverlof blijkt. Als de noodzaak tot vakantieverlof niet uit de aanvraag
blijkt, kent de school geen verlof toe. De school kan maximaal eenmaal per jaar 10
dagen verlof verlenen. Voor de eerste twee weken van het schooljaar wordt geen
verlof verleend.
Verlof vierjarigen
Op school volgen wij een nauwgezet programma voor kinderen van groep 1 t/m 8.
Tot en met de leeftijd van 4 jaar is uw kind niet leerplichtig. Om de kinderen optimaal
te laten profiteren van het onderwijsaanbod op school is het erg belangrijk dat uw
kind de lessen volgt. Het is voor de leerkrachten onmogelijk kinderen die regelmatig
de school verzuimen, i.v.m. een extra dag vrij of een ingelaste vakantie, bij te
spijkeren. Met name woordenschat en taalontwikkeling is een rode draad in de
onderbouw met een strak omlijnd karakter. Wij verzoeken dan ook alle ouders van
onze nieuwe leerlingen om zeer terughoudend te zijn met het niet naar school
brengen van de 4-jarigen.
Indien blijkt dat uw kind echter ernstig vermoeid raakt als het pas naar school komt,
dan kunt u met de leerkracht afstemmen om voor een bepaalde periode een
aangepast rooster aan te houden. Hiervoor hoeft geen verlof aangevraagd te worden.
Dit gaat in goed onderling overleg.
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7 Geldelijke bijdragen
7.1 Ouderbijdrage
De hoogte van de ouderbijdrage is 25 euro per leerling. Van dit geld betalen we
bijvoorbeeld de kerstmaaltijd, cadeautjes voor Sinterklaas, carnaval, mogelijke
excursies, toneel- en filmvoorstellingen die niet voor vergoeding door de gemeente in
aanmerking komen. Ouders/verzorgers ontvangen voor de ouderbijdrage een factuur
met het verzoek deze op de rekening van de oudervereniging over te maken. De
ouderbijdrage is vrijwillig.
De schoolreisjes en het schoolkamp worden apart betaald. U krijgt daarover nader
bericht. De hoogte van de bijdrage voor de schoolreis in de groepen 1 tot en met 6
is 18 euro per leerling. De hoogte van de bijdrage voor het schoolkamp in groep 7
en 8 is 65 euro per leerling.
Als u op onoverkomelijke problemen stuit bij het voldoen van de vrijwillige
ouderbijdrage, dan kunt u contact opnemen met de directie om te bezien of er een
andere mogelijkheid gevonden kan worden, bijvoorbeeld gespreid betalen.
Stichting Leergeld
Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen kunnen meedoen aan activiteiten,
sportclubs, muziekverenigingen en voldoende spullen hebben om goed mee te
kunnen doen op school. Er zijn verschillende mogelijkheden om een steuntje in de
rug aan te vragen, zodat ook uw kind mee kan doen. Informatie hierover vindt u op
https://www.eindhoven.nl/inkomen-zorg-enonderwijs/inkomen/inkomensondersteuning/regelingen-voor-kinderen,
https://www.leergeld.nl/eindhoven/ en https://www.samenvoorallekinderen.nl/. Ook
kunt u een vraag stellen aan de intern begeleider van de school of de contactpersoon
van WIJeindhoven. Als u het fijn vindt, kunnen zij samen met u een aanvraag
indienen bij bijvoorbeeld Stichting leergeld of het Jeugdfonds sport & cultuur.

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

8.1 Klachtenregeling
Als u een probleem, kritische opmerking of klacht heeft over de school, verwachten
wij dat u deze binnen de school bespreekt. In onderling overleg met de persoon in
kwestie en/of de directeur van de school kunnen we samen tot een oplossing komen.
Als het ons niet lukt om samen tot een oplossing te komen, kunt u gebruik maken van
de klachtenregeling van SALTO of van de regeling ‘Omgaan met het vermoeden van
een misstand’. Beide regelingen kunt u vinden op de website van SALTO
(https://www.salto-eindhoven.nl/nl/ouders/regelingen). Als u vragen heeft over deze
regelingen of als u advies wilt over stappen die u kunt zetten, kunt u naar de
schoolcontactpersoon. Op onze school is/zijn dat: Dhr. J. van Geffen j.vangeffen@bsbergen.nl , Mevr. M. Lenaerts m.lenaerts@bs-bergen.nl tel: 040-2528883
Wanneer het u niet lukt om in samenwerking met de school tot een oplossing te
komen, dient u een schriftelijke klacht in bij SALTO. In uw klacht omschrijft u de
inhoud ervan, tegen wie deze gericht is en welke feiten en omstandigheden er
volgens u zijn voorgevallen. U vermeldt hierbij ook uw naam en contactgegevens. Uw
klacht kunt u richten aan: SALTO t.a.v. mevrouw M.R.A. Troost (ambtelijk secretaris
klachten), Odysseuslaan 2, 5631JM, Eindhoven. SALTO is telefonisch bereikbaar op
040-2606710.
Bij zaken zoals (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, langdurige en ernstige
pestproblematiek, discriminatie of geweld kunt u contact opnemen met de externe
vertrouwenspersoon, Irma van Hezewijk (06-54647212,
irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl). Wanneer de externe vertrouwenspersoon u
bijstaat, wordt dit doorgegeven aan de ambtelijk secretaris klachten van SALTO.
De vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs is te raadplegen bij
seksuele intimidatie, seksueel misbruik, psychisch en/of fysiek geweld, discriminatie
en radicalisering. Zij zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur)
bereikbaar op het nummer: 0900 1113111 (lokaal tarief).
SALTO is aangesloten bij stichting Onderwijsgeschillen,
https://onderwijsgeschillen.nl/. Dit is een onafhankelijk, landelijk orgaan waar u uw
klacht, rechtstreeks of nadat deze op bestuursniveau is behandeld, kunt indienen.
Stichting Onderwijsgeschillen bestaat uit drie onderdelen, namelijk: de Landelijke
Klachtencommissie (LKC), Geschillencommissie passend onderwijs en de
Commissie van Beroep. De contactgegevens van deze stichting zijn: Stichting
Onderwijsgeschillen, gebouw "Woudstede", Zwarte Woud 2, Postbus 85191, 3508
AD, Utrecht. Zij zijn telefonisch bereikbaar op 030 2809590 en per mail via
info@onderwijsgeschillen.nl.

8.2 Schorsings- en verwijderingsprocedure
Als u of uw kind in of rond de school de gedragsregels van school ernstig overtreedt
of als er sprake is van gedrag dat de veiligheid van de kinderen, de ouders en/of het
personeel van de school in gevaar brengt, maken wij dit gedrag direct bespreekbaar.
In sommige gevallen kan het gedrag aanleiding zijn voor het college van bestuur om
een kind te schorsen of te verwijderen van de school. Bij de uitvoering van deze
maatregelen volgt SALTO een procedure. Deze is beschreven in de regeling
‘Toelaten, Schorsen en Verwijderen’ en staat gepubliceerd op de website van SALTO
(https://www.salto-eindhoven.nl/nl/ouders/regelingen).
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9 Namen en adressen
Directie
Directeur

Maurice Driessens
tel.: 040 – 25 28 883

Waarnemend directeur

Harm Wilms
tel.: 040 – 25 28 883

Schoolbestuur
SALTO, Voorzitter College van Bestuur
Odysseuslaan 2
5631 JM Eindhoven
tel.: 040 – 2606710
Medezeggenschapsraad (MR)

De Inspecteur van het onderwijs

tel.: 040 – 25 28 883
e-mail: bergen_mr@salto-eindhoven.nl

e-mail: info@owinsp.nl
internet: www.onderwijsinspectie.nl
tel.: 088 – 66 96 060

Arts Jeugdgezondheidszorg

GGD Brabant-Zuidoost
tel.: 088 – 0031359

Welzijn Eindhoven

Beemdstraat 8
5652 AB Eindhoven
tel.: 040 – 2193300

Stichting Korein

Kanaaldijk Zuid 5-A
5613 LE Eindhoven
tel.: 040 – 2948940
Schouwbroekseweg 7

BSO / Peuterplaza Korein

5616 NV Eindhoven
tel.: 040 – 2931791
Postbus 6246
5600 HE Eindhoven

Overige namen en adressen
Oudervereniging

tel.: 040 – 25 28 883
e-mail: bergen_or@salto-eindhoven.nl
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10 Begrippenlijst
CKE

Centrum voor de Kunsten Eindhoven

3-O leren

Ondernemend Onderzoekend en Ontwerpend leren

ADIT

Adaptieve Digitale Intelligentietoets

Bb

Bronnenboek

BSO

Buitenschoolse Opvang

EED

Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

GDO

Groepsdynamisch Onderwijs

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GMR

Gemeenschappelijke Medenzeggenschapsraad
Gemeenschappelijke Vormen en Routines

GVR'S

ICT
IPC
IPC EY
JGZ
LIO
LKC
LOVS

Informatie-en Communicatie Technologie

MR

Medenzeggenschapsraad

NSCCT

Niet Schoolse Capaciteiten Test

OV

Oudervereniging

PO

Primair Onderwijs

Pro

Praktijkonderwijs

S(B)O

Speciaal (Basis)onderwijs

SO

Speciaal Onderwijs

SOP

Schoolondersteuningsprofiel

V(s)O

Voortgezet (speciaal) Onderwijs

VMBO-b

Basisberoepsgerichte leerweg

VMBO-k

Kaderberoepsgerichte leerweg

VMBO-t

Theoretische leerweg

VO

Voortgezet Onderwijs

VVN

Veilig Verkeer Nederland

WMK

Werken met kwaliteit

WPO

Wet Primair Onderwijs

International Primary Curriculum
International Primary Curriculum Early Years (gr. 1-2)
Jeugdgezondheidszorg
Leraar in Opleiding
Landelijke Klachtencommissie
Leerlingvolgsysteem
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