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Voorwoord                                                                              
 

 

Voor u ligt de nieuwe schoolgids voor het schooljaar 2018-2019 

Sinds januari 2017 zijn we Spilcentrum Reigerlaan. 

 

In deze gids kunt u lezen hoe we ons onderwijs vormgeven, wat onze manier van werken is, de sfeer op school 

maar ook wat we kinderen willen leren. Natuurlijk zult u ook diverse wetenswaardigheden en praktische 

informatie in deze gids tegen komen. 

Op de website van de school kunt u zich verder informeren over de school, waar wij voor staan en hoe we een 

en ander realiseren.  

 

Naast deze digitale schoolgids ontvangt u ook een digitale schoolkalender. Deze bevat een overzicht van 

vieringen, activiteiten, vrije dagen en andere belangrijke data in het jaar. Tenslotte wordt u ook regelmatig 

digitaal geïnformeerd door middel van ‘Het Reigerbulletin’. 

 

Voor ouders/verzorgers die zich oriënteren op een (nieuwe) school voor hun kind(eren) is deze gids wellicht 

een goed hulpmiddel om een eerste indruk te krijgen. Maar om écht een goed en volledig beeld van onze 

school te krijgen, nodigen wij u van harte uit voor een inspirerende infomiddag met een rondleiding. U kunt 

dan de sfeer proeven en voelen die in onze school heerst – het klimaat waarin kinderen leren en waarin 

onderwijsmensen hun werk doen. We bieden onderwijs nog steeds gefundeerd en voortbouwend op een rijke 

historie, hedendaags en toekomstgericht. We kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid. Binnen een stabiele 

organisatie willen we onderwijs bieden dat rust en continuïteit uitstraalt, maar dat tevens bruist van het leven. 

Onderwijs dat onze leerlingen, uw kinderen, voorbereidt op HUN toekomst, onderwijs dat hun 

onderzoeksvaardigheden ontwikkelt en dat hen uitdaagt om actief te leren en om actief deel te nemen aan de 

maatschappij. Daarom zijn we in mei 2018 begonnen met IPC (International Primary Curriculum), een 

curriculum dat een eigentijds programma aanbiedt waarin effectief leren centraal staat. De kinderen worden 

actief betrokken bij hun eigen leerproces en ze leren doelgericht te werken aan kennis, vaardigheden en 

inzicht. Daarnaast werken de kinderen aan zelfvertrouwen, begrip, het ontdekken van eigen talenten en is er 

aandacht voor internationale ontwikkelingen en andere culturen. 

Dát is SALTO- basisschool Reigerlaan, een school waar het fijn is om te leren, te werken en erbij te horen. 

 

Geert Simons 

Directeur SALTO-school Reigerlaan 
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1. Zakelijke gegevens  

1.1 Adresgegevens 

Adres :    Reigerlaan 3 

   5613 CD  Eindhoven 

Telefoon algemeen : 040- 243.3949 

E-mailadres  : info@bs-reigerlaan.nl 

Website   : www.bs-reigerlaan.nl 

 

In dringende gevallen buiten schooltijden gelieve te mailen naar een van onderstaande personen: 

- Geert Simons  ( directeur ) 

- Nicky de Bar   ( bouwcoördinator onderbouw (OB))  

- Rick van Luijt                     ( bouwcoördinator bovenbouw (BB))  

 

1.2 Situering van de school 

SALTO- basisschool Reigerlaan is gelegen aan de gelijknamige straat (Reigerlaan) in de buurt Villapark, dat deel 

is van de wijk De Laak. De aan-, nieuw- en verbouw is in januari 2017 gereed gekomen en vanaf die tijd zijn we 

onderdeel van  Spilcentrum Reigerlaan. 

1.3 Bestuursvorm 

Basisschool de Reigerlaan 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. 

Wij leren kinderen om met zelfvertrouwen, hard werken, lef en discipline hun talenten in te zetten, zodat ze 

kunnen stralen; want elk kind is een ster! Onze competente docenten dagen de leerlingen maximaal uit met 

een passende didactiek én in een veilig leerklimaat. Samen met ouders voelen wij ons verantwoordelijk voor de 

kinderen en werken wij aan de ontwikkeling van het kind. Wij stimuleren bewegen en een gezonde levensstijl; 

de kinderen van nu zijn namelijk de werknemers van de toekomst. Dit alles vormt DE basis om te leren voor het 

leven #SALTO!  

De dagelijkse verantwoordelijkheid voor het onderwijs op alle SALTO-scholen (20 basisscholen en 2 scholen 

voor speciaal onderwijs) is in handen van het College van Bestuur. Voorzitter van het College van Bestuur is 

mevrouw drs. A.L. Bus. 

 

Contactgegevens van het SALTO-bestuursbureau: 

Voorzitter College van Bestuur mevrouw Drs. A.L. Bus   

adres:  Odysseuslaan 2, 5631 JM Eindhoven 

telefoon: 040-260.6710 

e-mail:  SALTO@SALTO-eindhoven.nl  

website:   www.salto-eindhoven.nl 

 

  

mailto:info@bs-reigerlaan.nl
http://www.bs-reigerlaan.nl/
mailto:SALTO@SALTO-eindhoven.nl
http://www.salto-eindhoven.nl/
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2. Onze school 

2.1 Missie 

In de missie is omschreven waar we als school voor staan, wat de school als haar opdracht en kerntaak ziet.  

SALTO- basisschool Reigerlaan ziet als haar missie: het overdragen van kennis, vaardigheden en attitudes aan 

leerlingen van 4 tot 12 jaar op een zo breed mogelijk gebied - onder meer cognitief, kunstzinnig, motorisch en 

sociaal-emotioneel - en dit alles vervolgens verder ontwikkelen. Het bereiken van de kerndoelen die voor het 

basisonderwijs gelden is het richtpunt. Daarbij leggen wij het accent op de instrumentele vaardigheden lezen, 

taal en rekenen, zonder daarmee de andere leer-/vormingsgebieden tekort te (willen) doen. 

De missie van de school dient te passen binnen de missie van SALTO, de onderwijsorganisatie  

waartoe onze school behoort. De missie van salto is: ‘Dé basis om te leren voor het leven.’ We denken dat 

onze schoolmissie daar goed op  aansluit.  

2.2 Visie  

Wij zien het als onze opdracht om de ontwikkeling en het leren van kinderen centraal te stellen - alle andere 

activiteiten in school dienen daarop gericht te zijn en staan ten dienste van het primaire onderwijsproces.  

Daarbij is het van belang dat er aandacht is voor de individuele leerling met zijn eigen identiteit, mogelijkheden, 

leerbehoeftes, interesses en leerstijl, echter steeds binnen de context van de groep, de school, de samenleving. 

In een samenleving die steeds complexer wordt, vinden wij het van groot belang dat we kinderen helpen om de 

samenhang der dingen, mensen, processen en gebeurtenissen te zien, zodat zij de wereld leren begrijpen.  

 

Verder willen we de mogelijkheden die een kind in zich heeft aanboren en tot ontplooiing brengen. Kinderen 

bewust maken van hun talenten en hen leren omgaan met eventuele beperkingen. Eruit halen wat erin zit! Wij 

zien het ook als onze taak om onze leerlingen te leren respectvol met elkaar om te gaan.  

Onze school biedt een leeromgeving die gestructureerd, verzorgd, veilig, kindvriendelijk, sfeervol, prikkelend en 

uitdagend is. Creativiteit, samenwerken, het nemen van initiatief en verantwoordelijkheid, alsook 

zelfredzaamheid worden zoveel mogelijk gestimuleerd. Tevens is het onze taak om in het onderwijs dat wij 

bieden zoveel mogelijk te voorzien in de basisbehoeften van ieder kind/mens: competentie, autonomie en 

relatie. Bij dat alles zoeken wij nadrukkelijk de samenwerking met de ouders, die wij als primair 

verantwoordelijken voor hun kind zien en daarop ook aanspreken. 

 

De ultieme taak van onze school is ervoor te zorgen dat leerlingen na 8 jaar de school verlaten met voldoende 

bagage aan kennis, vaardigheden en attitudes, die als basis dient om zich verder te ontwikkelen tot 

authentieke, evenwichtige en zelfverantwoordelijke personen die een bijdrage leveren aan een rechtvaardige, 

vreedzame en duurzame samenleving. 

2.3 Uitgangspunten en prioriteiten 

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 ze, dagen ze uit, bemoedigen en 

helpen. Een goed pedagogisch klimaat is daarbij een voorwaarde om te kunnen komen tot een optimale 

ontwikkeling. 

 De missie en visie van onze school is  vastgesteld in het schoolplan van 2018-2022, te vinden op de 

website van de school.  
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2.4 Veiligheid 

Als een leerling zich veilig voelt op school en in de omgang met andere leerlingen, kan het zich beter 
ontplooien. Goed pedagogisch klimaat, duidelijke regels en aandacht voor het respectvol omgaan met elkaar 
zijn hierbij van groot belang. In het beleidsstuk ‘Respect’ staat op een uitgebreide manier beschreven hoe wij 
op een respectvolle en correcte manier met elkaar omgaan. Het beschrijft tevens adviezen en richtlijnen 
wanneer er ongewenst gedrag wordt vertoond.  
 
Wij werken volgens de principes van PBS. Positive Behavior Support (PBS) is een doelmatige, schoolbrede 
aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het 
doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen 
voorkomt. PBS is een ‘kapstok’ waaraan alle schoolinterventies en methoden die met gedrag te maken hebben 
in een school opgehangen kunnen worden. Dingen die goed werken, worden vastgelegd en geïntegreerd in 
PBS. Dit zorgt ervoor dat succesvolle dingen niet verloren gaan. 
 
De kernwaarden van PBS zijn : 
 
* Samenwerken, 
* Respect 
* Vertrouwen 
* Verantwoordelijkheid.  
 
Twee maal per jaar vullen de leerlingen een sociogram en een pestvragenlijst in. Tevens wordt in groep 6 t/m 8 
de schoolvragenlijst afgenomen. Deze instrumenten geven inzicht in de groepsdynamiek. De resultaten van 
deze instrumenten analyseert de IB- er en leerkracht. Op basis van de analyse worden passende interventies 
ingezet. De resultaten van de vragenlijsten van schooljaar 2016-2017 zijn op de website 
www.scholenopdekaart.nl te zien.  In het beleidsstuk ‘Respect’ vindt u hier meer informatie over. Dit 
beleidsdocument kunt u vinden op de website van de school. 
Binnen SALTO is er een veiligheidsplan vastgesteld, waarin over het thema veiligheid uitvoerig zaken staan 
beschreven. Het Salto veiligheidsplan ligt ter inzage op school.  

2.5 Pestprotocol  

Scholen worden bij wet verplicht om op effectieve wijze pesten tegen te gaan. 

Gepeste leerlingen en hun ouders die op school geen gehoor vinden, kunnen in het uiterste geval terecht bij de 

Kinderombudsman, http://www.dekinderombudsman.nl. Op deze site vindt u meer informatie over dit 

onderwerp. SALTO-basisschool doet er alles aan om pesten op school te voorkomen en besteedt hier 

regelmatig aandacht aan, zoals beschreven in paragraaf 2.4.  

 

De coördinatoren sociale veiligheid/ antipest onze school zijn : 

         - Elke Bartels 

       - Pien Garvelink 

2.6 Internet en Social Media  

Sociale media zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Hoewel het vele positieve kanten heeft, leert 

de realiteit dat we voorzichtig om moeten gaan met het gebruik van sociale media. Met één druk op de knop 

staat de informatie online,  die naderhand misschien niet makkelijk te verwijderen is. Daarom heeft SALTO een 

Protocol Internet & Sociale Media opgesteld waarin de afspraken voor leerlingen, u als ouder(s)/verzorger(s) en 

medewerkers staan, die op alle SALTO-scholen gehanteerd worden. Wij verwachten van iedereen dat zij bij het 

gebruik van internet, mail en sociale media de schoolregels en de normale omgangsvormen in acht nemen.  

http://www.scholenopdekaart.nl/
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Naast het onder de aandacht brengen van het Protocol Internet en Sociale Media, besteedt onze school ook 

aandacht aan mediawijsheid (het op een verstandige manier omgaan met sociale media). Evt. zelf aangeven 

wat de school aan mediawijsheid doet. 

Indien u opmerkt dat het protocol niet wordt nageleefd en de gevolgen van deze overtreding betrekking 

hebben op (het functioneren van uw kind op) school, dan kunt u hiervan melding maken bij de 

groepsleerkracht en/of het managementteam van de school. De school gaat vervolgens het gesprek met de 

persoon/ personen in kwestie aan en neemt, indien nodig, passende maatregelen. Deze variëren van een 

waarschuwing tot schorsing of verwijdering van school. Indien de uitlating van leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) 

en/of medewerkers mogelijk een strafrechtelijke overtreding inhoudt, doet de school aangifte bij de politie. 

2.7 Schoolgrootte 

SALTO-basisschool Reigerlaan heeft over het gehele schooljaar gemiddeld totaal ca. 450 leerlingen. Op de 

eerste schooldag zijn er ca. 420 leerlingen en elke maand komen daar nieuwe 4-jarige leerlingen bij. 

Uiteindelijk groeit het leerlingaantal tijdens het schooljaar naar ca. 470 in juni. De groepen zijn verdeeld over 

de onderbouw (groep 1 t/m 4) en de bovenbouw (groep 5 t/m 8). 

2.8 De groepen 

Het gemiddelde aantal van circa 450 leerlingen wordt verdeeld over 17 jaargroepen: vijf groepen 1-2 

(heterogene kleutergroepen, met leerlingen van leerjaar 1 en 2 bij elkaar) en vanaf leerjaar 3 steeds twee 

homogene groepen per leerjaar, dus twee groepen 3, twee groepen 4, enzovoort.  

 

In het aannamebeleid (te vinden op de website van de school) is vastgelegd dat de groepen maximaal 30 

leerlingen tellen (met een mogelijke uitbreiding naar 32 als er sprake is van een uitzonderingssituatie, zoals die 

ook in het aannamebeleid is omschreven). 

 

Als het totale leerlingaantal van onze school gedurende het schooljaar fors stijgt, bestaat de kans dat we van 

de overheid extra budget ontvangen (zgn. ‘groeiformatie’) om bijvoorbeeld vanaf maart een nieuwe groep te 

vormen. Dat wordt dan een instroomgroep voor enkel nieuwe 4-jarige kleuters. Het is elk jaar echter de vraag 

of we de drempel voor die groeiformatie halen; in januari van enig jaar is daar meer zekerheid over. 

De parallelgroepen bieden de mogelijkheid om bij de indeling van de groepen rekening te houden met de 

ontwikkeling van kinderen en op basis daarvan te ‘spreiden’. Zo wordt er bij de indeling van de groepen gelet 

op verschillende aspecten. Nadat we de verschillende aspecten in evenwicht hebben gebracht kunnen we 

rekening houden met vriendschappen tussen leerlingen. 

Doel van deze aanpak is het creëren van parallelgroepen die zo evenwichtig, alsook zo gelijkwaardig mogelijk 

zijn samengesteld, zodat leerlingen (nagenoeg) gelijke onderwijskansen krijgen. Wanneer blijkt dat groepen dat 

evenwicht niet (meer) hebben of niet gelijkwaardig zijn, bestaat de mogelijkheid om betreffende groepen 

opnieuw in te delen. Een besluit tot een dergelijke ingreep zal uiteraard zorgvuldig worden genomen. 

Wat zonder meer het belangrijkste is: een leerling dient zich veilig en prettig te voelen in de groep en op 

school. Pas dan is leren fijn. Is dit echter niet het geval en een leerling voelt zich in een groep niet op zijn/haar 

gemak, dan bestaat de mogelijkheid om de leerling over te plaatsen naar de andere groep van hetzelfde 

leerjaar. Dat is juist een belangrijk voordeel van een organisatievorm met parallelgroepen. Ook een dergelijk 

besluit zal zorgvuldig worden afgewogen, waarbij het belang en de ontwikkeling van de leerling voorop staan. 
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Er vindt regelmatige samenwerking plaats tussen de parallelgroepen, zodat leerlingen dus ook contact hebben 

met de leerlingen van de andere groep(en) van hetzelfde leerjaar. Daarom zijn de parallelgroepen ook zoveel 

mogelijk naast elkaar gehuisvest, zodat met de tussendeur open veel kan worden samengewerkt en de grens 

tussen afzonderlijke groepen als het ware vervaagt. 

Leerkrachten van parallelgroepen stemmen het lesprogramma en de onderwijsactiviteiten op elkaar af.  

2.9 Samenstelling van het team 

Schoolleiding 
De leiding van SALTO-basisschool Reigerlaan is in handen van de heer Geert Simons. De directeur is vrijgesteld 

van lesgevende taken. 

 

Ouders die met de directie willen spreken wordt aanbevolen hiervoor een afspraak te maken (kan telefonisch). 
Zo voorkomt u dat u tevergeefs naar school komt of moet wachten. 
 

Bouwcoördinatoren  
De 8 leerjaren zijn verdeeld in twee ‘bouwen’: de onderbouw (de groepen 1-2, 3 en 4) en de bovenbouw 

(groepen 5, 6, 7 en 8). Elke bouw heeft een bouwcoördinator, die o.a. zorgt voor afstemming tussen de diverse 

groepen en die bepaalde zaken regelt en coördineert binnen de bouw. Tevens is de bouwcoördinator voorzitter 

van het bouwoverleg, dat gemiddeld 1x per 6 schoolweken plaatsvindt.  

 

De bouwcoördinatoren zijn: 

- onderbouw: Nicky de Bar 
- bovenbouw: Rick van Luijt  

 

Bij voorkeur worden eerst alle zaken betreffende de leerlingen met de bouwcoördinatoren besproken.  

 

Intern begeleiders 
Alle activiteiten op het gebied van leerlingenzorg worden op onze school gecoördineerd door twee Interne 

Begeleiders (IB-ers): 

- Pien Garvelink voor de onderbouw   
- Elke Bartels voor de bovenbouw 

 

Overlegvormen 
Directie en bouwcoördinatoren vormen samen het Managementteam (MT), dat regelmatig overleg voert, met 

name over school organisatorische zaken. Dit MT-overleg vindt doorgaans 1x per week plaats. 

 

Directie en IB-ers vormen het zorgteam (onderwijskundige ontwikkelingen en leerlingenzorg). Het zorgteam 

komen gewoonlijk 1x per 3 weken bij elkaar voor overleg. 

 

Directie, bouwcoördinatoren en IB-ers vormen samen de stuurgroep (onderwijskwaliteit en beleid).  

De Stuurgroep komt gewoonlijk 1x per 4 schoolweken bij elkaar voor overleg. 

 
I.C.T. 

ICT staat voor: Informatie- en Communicatie Technologie. Het werken met computers binnen de school en de 

gehele automatisering wordt gecoördineerd door: 
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- Maria Hernandez Calvo (tevens leerkracht 5B)  
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Specialisten 

Op diverse vakgebieden hebben we specialisten: 

Taal-coördinator: Nicky de Bar 

Lees- coördinator: Linda Cleijssen 

NT2-coördinator: Babbe Fleskens 

Reken-coördinator: Dennis Martens 

Gedragsspecialist: Sabine Baijens 

Dyslexie Claroread coördinator :  Sylvia Huijsmans 

IPC coördinator: Sylvia Huijsmans  

Meer en hoogbegaafdheid : Esther van Eeten 

Interne Cultuur Coördinator : Sylvia Huijsmans  

Ook hebben wij OOP-ers (onderwijs ondersteunend personeel) op onze school, dat zijn de conciërge en de 

administratief medewerker. 

2.10 Overig verlof en Bapo-verlof  

Als de leerkracht ’een dergelijke verlofdag heeft zijn er twee situaties mogelijk: 

 

a)  De verlofdag van de leerkracht wordt gekoppeld aan een vrije dag van de leerlingen. 

b)  De taak van de leerkracht die verlof heeft, wordt overgenomen door een andere leerkracht, die dan in 

de groep komt lesgeven. 

 

Hoe is de invulling van het verlof in de SALTO- basisschool Reigerlaan geregeld ? 

 

- In diverse groepen, met name de groepen waar twee personeelsleden in een zogenaamde duobaan werken, 

is het verlof zodanig geregeld, dat er in principe geen derde persoon bij komt. 

- In alle groepen waar fulltimers werken worden de verlofdagen gekoppeld aan de vrije dagen van de 
leerlingen, zodat er bijna geen vervanging nodig is. 
- In alle andere gevallen wordt het verlof zodanig geregeld, dat dit geen  consequenties heeft voor de 
betreffende groep, bijvoorbeeld door de inzet van een invalkracht. 

2.11 Vervanging zieke leerkrachten  

Als een leerkracht door ziekte, verlof of een andere reden niet aanwezig kan zijn, zoekt de directie zo snel 
mogelijk een vervanger. SALTO beschikt over een eigen vervangerspool en vervangers via Driessen HRM. Door 
overmacht kan het gebeuren dat een collega, ’s morgens voor schooltijd, zich afmeldt. Als dan niet tijdig 
vervanging gevonden kan worden, wordt het probleem via een noodplan tijdelijk intern opgelost. Als het echt 
niet lukt om een goede opvang te organiseren, zijn we genoodzaakt een groep kinderen naar huis te sturen. 
We hopen op uw begrip. Gelukkig is dit op SALTO- basisschool Reigerlaan nog nooit voorgekomen.  
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3. De organisatie van ons onderwijs 
SALTO- basisschool Reigerlaan is een school met een leerstof- jaarklassensysteem. Dit betekent, dat er gewerkt 

wordt met jaargroepen waarbij in principe alle leerlingen in dezelfde tijd dezelfde leerstof doorlopen. Er is één 

vastgesteld moment in het jaar waarop de leerlingen overgaan naar de volgende groep. Dit moment is 

vastgesteld op de laatste schooldag vóór de zomervakantie. Bij voldoende resultaten gaat een leerling door 

naar de volgende groep. Er kan echter sprake zijn van de afweging om een kind niet door te laten gaan naar 

een volgende groep, of juist versneld te laten doorstromen. In beide gevallen is het een ingrijpende beslissing. 

Vandaar dat wij altijd heel zorgvuldige afwegingen maken, waarin het belang van het kind voorop staat. In alle 

gevallen zullen de ouders tijdig in het proces worden betrokken, en maken we gezamenlijke afwegingen. De 

uiteindelijke beslissing over doubleren of versnellen ligt bij de school, daarbij zijn de leerkracht en het zorgteam 

betrokken. Het team van SALTO- basisschool Reigerlaan vindt het van belang, dat de leerlingen in hun 

basisschooltijd die kennis en vaardigheden opdoen, die hen in staat stellen om op een positieve wijze en met 

een lerende en onderzoekende houding hun schoolloopbaan te vervolgen. Hierbij zijn de kerndoelen voor ons 

leidend. Alle groepen werken met het model directe instructie en werken met coöperatieve werkvormen. De 

komende jaren zal ons handelen vooral gericht zijn op het vergroten van de basisvaardigheden op de 

kernvakken taal/lezen en rekenen/wiskunde.  

Uiteraard is er ook aandacht voor andere minstens zo belangrijke ontwikkelingsgebieden als kennis van de 

wereld, creativiteit, motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling. Vanwege het benutten van de effectieve 

leertijd zijn op de ochtend de kernvakken rekenen en taal/lezen gepland. Ook staan de vakken Engels, 

kunstzinnige- en beeldende vorming, lichamelijke vorming, levensbeschouwelijk onderwijs en sociaal-

emotionele vorming op het rooster. Voor ieder vak is er per week vastgesteld hoeveel tijd daaraan besteed 

moet worden.  

3.1 Taal, rekenen en schrijven in de groepen 1 t/m 8 

In de Wet Primair Onderwijs (WPO) staat welke vak- en vormingsgebieden aangeboden moeten worden. In de 

kleuterbouw 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 

3.2 Werkwijze groepen 1 en 2 

In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt volgens het  concept basisontwikkeling met een planning, in de vorm van 

een ‘themakalender’. De geplande thema’s worden door de leerkrachten gezamenlijk voorbereid. De 

leerkrachten gebruiken deze uitgewerkte thema’s bij de keuze van hun onderwijsaanbod. 

De invulling en voorbereiding van de thema’s worden schriftelijk vastgelegd in het activiteitenboek en de 

methodes IPC en Kleuterplein zijn daarbij leidend. 

3.3 Methoden 

Voor het onderwijs in de diverse leer- en vormingsgebieden worden in school methodes gebruikt.  
Zie hiervoor het volgende overzicht: 
 
Volledig onderwijspakket voor de onderbouw  (groepen 1-2) IPC/IEYC + Kleuterplein 

Aanvankelijk lezen (groep 3) Lijn 3  

Voortgezet Technisch Lezen (gr. 4 t/m 6) Estafettelezen (nieuwe versie) 

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip 

Taal, inclusief spelling Taal in Beeld & Spelling in Beeld 

Schrijven Schrijven in de basisschool 

Rekenen Reken zeker 

Aardrijkskunde (groepen 5 t/m 8) IPC 

Geschiedenis (groepen 5 t/m 8) IPC 
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Natuuronderwijs (groepen 4 t/m 8) IPC 

Verkeer Verkeerskranten Veilig Verkeer Nederland  

Engels (groepen 1 t.e.m 8) Grooveme. 

Handvaardigheid IPC (ondersteund met o.a. “Moet je doen”) 

Tekenen IPC (ondersteund met o.a. “Moet je doen”) 

Muziek IPC (ondersteund met o.a. “Moet je doen”) 

Dansante vorming  IPC (ondersteund met o.a. “Moet je doen”) 

Dramatische vorming IPC (ondersteund met o.a. “Moet je doen”) 

Lichamelijke oefening / Bewegingsonderwijs Bewegingsonderwijs op de basisschool 

Sociaal-emotionele ontwikkeling Postive behaviour system (PBS ) 

3.3.1 IPC (International Primary Curriculum) 

Sinds mei 2018 werken we op SALTO-school Reigerlaan met het International Primary Curriculum (IPC) . 
 
Alles verandert: werk, carrières, de wereld, de manier waarop we met elkaar omgaan en daar hoort dan ook 
het onderwijs op in te spelen. Vele kinderen zullen later solliciteren voor een baan die momenteel überhaupt 
nog niet eens bestaat, dit vaak ook (tijdelijk) in een ander land dan het land waarin ze geboren zijn. In de 21ste 
eeuw gaat het niet meer om kennis alleen. Om je staande te houden in deze snel veranderende wereld heb je 
meer nodig. SALTO-school Reigerlaan wil daar met het IPC in mee gaan door een programma aan te bieden 
voor het basisonderwijs dat op die ontwikkelingen aansluit. Het is een eigentijds programma waarin effectief 
leren centraal staat. De kinderen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en ze leren doelgericht te 
werken aan kennis, vaardigheden en inzicht. Daarnaast werken de kinderen aan zelfvertrouwen, begrip, het 
ontdekken van eigen talenten en is er aandacht voor internationale ontwikkelingen en andere culturen.  
 
Ervaring leert dat IPC de betrokkenheid van de kinderen opvallend verhoogt en het biedt ook kansen om 
kinderen op hun eigen niveau zo uitdagend mogelijk verder te laten ontwikkelen. 
IPC is een integraal, thematisch en creatief curriculum voor kinderen van groep 1 tot en met groep 8 van de 

basisschool, gericht op de creatieve vakken en de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis etc.).  Het 

onderzoekend en actief leren staat centraal.  

Het IPC is onderlegd met een duidelijk leerproces met specifieke leerdoelen voor elk vak en speelt tevens in op 

een steeds kleiner wordende wereld door doelen voor burgerschap te definiëren. De kers op de taart is het 

“assessment for learning programma” waarbij kinderen nog actiever de regie van hun leerproces in handen 

nemen en duidelijk de te volgen stappen kennen om verder te komen in de ontwikkeling van bepaalde 

vaardigheden. 

Het IPC is samengesteld met het oog op zowel hoge verwachtingen op het gebied van leren te hebben als ook 

om leerkrachten te helpen de lessen zo boeiend, actief en zinvol mogelijk voor de kinderen te maken. Het IPC-

curriculum geeft ook een internationaal perspectief; het helpt de kinderen verbanden te leggen tussen het 

geleerde en hoe dit toegepast kan worden in eigen land en kijkt tevens naar het perspectief van mensen in 

andere landen of mensen met een andere blik op de wereld dan henzelf. Het IPC wordt dan ook op scholen in 

meer dan 80 landen, waaronder Nederland, gebruikt! (Voor meer informatie, kijk op www.ipc-nederland.nl ) 

Uiteraard zal er op onze school nog steeds heel veel aandacht zijn voor taal- en rekenonderwijs. De school is 

terecht trots op de resultaten die de kinderen voor deze vakken behalen. Dit succes willen we dan ook blijven 

bestendigen. Maar nu kan de school, dankzij IPC, nog veel meer kansen bieden aan de leerlingen om zich 

grondig en goed voor te bereiden op HUN toekomst, in HUN 21
ste

 eeuw. 

3.4 ICT onderwijs 

Uitgangspunt voor SALTO- basisschool Reigerlaan is dat ICT geen apart vak is, maar dat de informatie en 

communicatie technologie in dienst staat van het onderwijsleerproces. Dat betekent dat wij de leerlingen in de 

http://www.ipc-nederland.nl/
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eerste plaats willen leren hoe je het instrument computer op een goede manier gebruikt. Vervolgens willen wij 

deze kennis en vaardigheden inzetten om de computer bij het leren in de klas te gebruiken. 

De school heeft de beschikking over een netwerk. 

De computer wordt op dit moment op de volgende manieren in ons onderwijs ingepast: 

1. voor het vergroten van de eigen vaardigheid op computergebied. 

2. als extra oefening bij bepaalde vakgebieden. 

3. als extra informatiebron. 

4. als registratiesysteem. 

 

Sinds schooljaar 2017-2018 beschikken wij  op school ook over andere digitale middelen zoals een bee-bot, 

ipads en een green screen. Deze middelen zullen wij steeds meer toe voegen aan ons reguliere onderwijs om 

zo ons onderwijs te verrijken.  

 

 

Ad 1. 

Voor het vergoten van de eigen vaardigheid hanteren wij geen vaste methode. De vaardigheden worden met 

name vergroot doordat de leerlingen steeds vaker dingen verwerken met behulp van de computer. Hierbij 

moet u bijvoorbeeld denken aan het schrijven van verhalen en het maken van werkstukken. 

Ad 2. 

Hiervoor heeft de school educatieve programma’s aangeschaft, waarmee de leerlingen extra kunnen oefenen 

op het gebied van functieontwikkeling, taal, rekenen, lezen en wereldoriëntatie. Elke leerkracht past dit op 

eigen wijze in zijn dagelijkse programma in. 

Ad 3. 

Leerlingen die spreekbeurten, boekbesprekingen en werkstukken moeten maken, gebruiken het internet als 

extra informatiebron. Verder kunnen de werkstukken en presentaties gemaakt worden met behulp van de 

programma’s WORD en PowerPoint. 

Ad 4. 

Als school hanteren we een CITO leerlingvolgsysteem dat compleet geautomatiseerd is. Dit systeem zorgt 

ervoor dat de leerkrachten met enkele toetsaanslagen de  gegevens van de gemaakte Cito-toetsen in beeld 

kunnen krijgen. Hiermee volgen wij de leerlingen vanaf het moment dat ze onze school binnenkomen. 

In de groepen 1 en 2 maken we daarnaast gebruik van het volledig geautomatiseerde leerling volgsysteem KIJK, 

CITO-LOVS en EDUSCOPE. 

3.5 Leerlingenzorg 

De IB-ers hebben een eigen werkruimte op de eerste verdieping van de nieuwbouw. Ook zijn ze bereikbaar via 

een  eigen e-mailadres: ib@bs-reigerlaan.nl 

 

De beide IB-ers hebben regelmatig overleg met elkaar, alsook een gezamenlijk overleg met directie. Onderwerp 

van gesprek is doorgaans de begeleiding van leerlingen die extra of speciale zorg nodig hebben, alsook het 

schoolbeleid op het gebied van leerlingenzorg. 

Driemaal per schooljaar heeft de IB-er een gesprek met de leerkracht(en) van elke afzonderlijke groep over de 

leerresultaten en ontwikkeling van de leerlingen van de betreffende groep. Aan de hand van dat overleg wordt 

dan bepaald of er vervolgacties nodig zijn, zoals nader onderzoek en observatie, extra-begeleiding en 

ondersteuning, aanpassing van de leerstof, en dergelijke. 

 

De IB-ers coördineren de afname van alle methode-onafhankelijke (en landelijk genormeerde) toetsen, zoals 

die van CITO, S.V.L. en Nio en NSCCT. Deze toetsen bieden inzicht in de vorderingen van de individuele 

mailto:ib@bs-reigerlaan.nl
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leerlingen, alsook leveren zij gegevens voor de bepaling van de kwaliteit en effectiviteit van het onderwijs 

binnen onze school.  

De IB-ers zijn degenen die dit alles nauwlettend volgen en bewaken. Zij hebben daarmee een belangrijke taak 

ten aanzien van de onderwijskundige ontwikkeling van de school en de interne kwaliteitszorg. 

 

Verder coördineren de IB-ers de aanvragen en afhandeling van individuele onderzoeken bij leerlingen. Tevens  

helpen ze de onderwijsbehoefte van leerlingen in kaart te brengen en daarop af te stemmen als er signalen zijn 

op het gebied van welbevinden, sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen en gezinssituaties.  

 

3.5.1 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. Indien u dit wenst, legt u een verzoek neer bij de directeur van de school. 

Aangezien het leerlingdossier vaak uitgebreid is, heeft de school maximaal vier weken de tijd om, na 

goedkeuring van uw verzoek, het leerlingdossier voor u inzichtelijk te maken. 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 (www.salto-

eindhoven.nl) [en op de website van de school]. Heeft u hierover nog vragen? Dan kunt u die stellen aan de 

directeur of aan het bestuursbureau van SALTO (tel. 040-2606710). 

3.6 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel  

 
Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft uitgebreid het ondersteuningsaanbod dat structureel beschikbaar is 
voor en/of binnen de school, zodat de continuïteit in de schoolloopbaan van een leerling zo goed mogelijk 
gewaarborgd wordt.  
Op grond van dit profiel, waarin onder andere de basisondersteuning en de zware ondersteuning van de school 
beschreven staat, weten ouders en omgeving welke ondersteuning zij van de school mogen verwachten.  
In dit stuk is een samenvatting te lezen van de basisondersteuning en de zware ondersteuning op Saltoschool 
Reigerlaan.  

3.6.1 Basisondersteuning 

In de basisondersteuning van de school kunnen wij alle leerlingen van de school het volgende bieden: 
 
1.1 Instructie volgens het Directe Instructiemodel  
Het directe instructiemodel is een les model dat uitgaat van de verschillende leervermogens van kinderen. 
Afhankelijk van de instructie behoeften van de leerling, wordt de instructie verlengd of verkort aangeboden. 
Er zit veel structuur in de lessen, want elke les is opgebouwd uit een aantal fasen: terugblik, oriëntatie, 
instructie, begeleid inoefenen, controle, verwerking en afronding. 
1.2 Werken met coöperatieve werkvormen 
Coöperatieve werkvormen zijn de werkvormen die gebruikt worden bij coöperatief leren. Deze werkvormen 
stimuleren het samenwerken.  
1.3 Handelingsgericht werken (HGW) 

http://www.salto-eindhoven.nl/
http://www.salto-eindhoven.nl/
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HGW gaat uit van zeven principes, die er met elkaar voor zorgen dat de onderwijsbehoeften van de kinderen 
centraal staan en dat er goed afgestemd wordt met het kind en de ouders. Onderwijsbehoeften en interventies 
worden vastgelegd in een groepsoverzicht en groepsplan.  
1.4 Toetsing 
Het onderwijsleerproces van de leerlingen wordt gevolgd middels methode gebonden toetsen en methode 
onafhankelijke toetsen (CITO). De toetsen worden vooral gebruikt als signaleringsinstrument. 
1.5 Pedagogisch klimaat 
In het Beleidsstuk Respect wordt beschreven hoe we op een respectvolle en correcte manier met elkaar 
omgaan. Het geeft tevens adviezen en richtlijnen om leerlingen te begeleiden wanneer er ander 
(ongewenst)gedrag vertoond wordt. 
1.6 Leerlingenzorg 
De leerlingenzorg wordt geborgd door een intensieve samenwerking tussen leerkrachten en intern begeleiders. 
Dit gebeurt middels observaties, groepsbesprekingen, leerling besprekingen, coaching gesprekken, video 
interactie begeleiding etc. 
1.7 Remediërende/ ondersteunende middelen 
Indien een leerling extra herhaling nodig heeft, zijn er diverse ondersteunende materialen. Denk daarbij aan 
concreet rekenmateriaal, leesbladen en remediërende software.   
1.8 Handelingsplannen of OPP (ontwikkelingsperspectief) 
De onderwijsbehoeften van een leerling met de daarbij behorende interventies kunnen beschreven worden in 
een handelingsplan of opp.  
1.9 Vroege Voorschoolse Educatie (VVE) 
Er is een doorgaande lijn in taalaanbod van peuterspeelzaal/ kinderdagverblijf naar basisschool.  
1.10 NT2  
Voor leerlingen met Nederlands als tweede taal zijn er mogelijkheden voor een extra taalaanbod. 
1.11 Dyslexie  
Het dyslexiebeleid van SALTO- school Reigerlaan is gebaseerd op de adviezen die worden gegeven in het 
landelijke masterplan voor dyslexie. Per groep wordt beschreven welke toetsen er worden afgenomen, daarbij 
wordt aangegeven of de toetsen door de hele groep worden gemaakt  of alleen door de risicoleerlingen 
dyslexie. Ook worden de interventies en hulpmiddelen beschreven en wordt er ingegaan op de mogelijkheden 
tot onderzoek naar dyslexie. 
1.12 Meer begaafdheid  
Op het moment dat het reguliere aanbod onvoldoende mogelijkheden geeft om een leerling nieuwe kennis en 
vaardigheden aan te bieden, zal de school haar aanbod moeten bijstellen. In het beleidsstuk Meer- en 
Hoogbegaafdheid wordt beschreven wat we verstaan onder meer-/ hoogbegaafdheid, (verkrijgbaar bij de IB-
ers), hoe het wordt vastgesteld, hoe het onderwijsaanbod wordt aangepast, welke materialen daarbij worden 
gebruikt en welke rol de leerkracht heeft in het geheel. 

3.6.2 Zware ondersteuning 

Voor het maatwerk arrangement kunnen wij leerlingen het volgende extra bieden : 
2.1  Leer- en ontwikkelingsondersteuning 
De school heeft ervaring met het begeleiden van leerlingen met leerachterstand (IQ tussen 70 en 90) en van 
leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong op cognitief gebied (IQ >130), dit conform ons SOP.    
Voorzieningen: 

- Eigen leerlijn (OPP) 

- Wekelijks individuele instructie op niveau. 

- Verwerkingsopdrachten op niveau.  

- Extra begeleiding bieden bij het plannen en organiseren van het werk.  

- Bespreking en observatie door intern begeleiders.  
 

 
2.2  Fysiek medische ondersteuning 
De school heeft ervaring met het begeleiden van leerlingen met diverse lichte fysieke medische 
belemmeringen en ziekten.   
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Voorzieningen: 

- OPP. 

- De school hanteert een protocol medisch handelen en medicijnverstrekking. 

- Hulpmiddelen, zoals b.v. soloapparatuur, iPad, Daisy speler, verstelbare tafel, extra verlichting. 

- Bespreking en observatie door intern begeleiders. 
 
2.3 Sociaal emotionele- en gedragsondersteuning 
De school heeft ervaring met het begeleiden van leerlingen met diverse ontwikkelingsstoornissen en sociaal 
emotionele problematiek. 
Voorzieningen: 

- OPP. 

- Per leerling wordt individueel bekeken wat de onderwijsbehoeften zijn.  

- Extra begeleiding bieden op sociaal emotioneel vlak, b.v. voor structureren situaties. 

- Trainingen b.v. Kids Skills, mindfullnes, Sova training, Rots en Water, Remweg, TOM training.  

- Bespreking en observatie door intern begeleiders.  
 
2.4 Ondersteuning in de thuissituatie 
De school heeft ervaring met het begeleiden van leerlingen met problemen in de thuissituatie. 
Voorzieningen: 

- -OPP. 

- -De intern begeleiders voeren gesprekken met leerlingen die behoefte hebben aan een klankbord. 

- -Bespreking en observatie door intern begeleiders.  
 
De financiële middelen voor bovenstaande zware ondersteuning zijn niet opgenomen binnen de reguliere 
bekostiging van de school. Het zijn tijdelijke gelden die kunnen variëren en flexibel ingezet worden. 
Ons volledige document ‘schoolondersteuningsprofiel’ is terug te vinden op de website.  

 

3.7 Zorg aan het jonge kind 

Voordat u een leerling bij ons aanmeldt, kunt u zich opgeven voor een informatiedag, deze wordt dringend 

geadviseerd. 

De eerste opdracht bij de start van een vierjarige is er voor te zorgen, dat het kind zich op school veilig, 

vertrouwd voelt en vervolgens went aan het dagritme. 

Dan begint ook het onderwijsleerprogramma, dat is voor een kleuter vooral spelbeleving.  

Achter alle activiteiten zitten echter duidelijke doelen, die het jonge kind gericht voorbereiden op het feitelijk 

leren lezen, rekenen enzovoort. Voor de groepen 1 en 2 wordt de methode “Kleuterplein” gebruikt.  

Voor het volgen van de ontwikkeling van het kind, wordt het observatie instrument “Kijk!” gebruikt. De 

leerkracht kan hiermee vaststellen, of het kind zich voorspoedig ontwikkelt. Als dat niet het geval is, zal de 

leerkracht na overleg met de intern begeleider extra activiteiten voor het kind plannen. Deze richten zich 

specifiek op de geconstateerde ondersteuningsbehoefte van het kind. Indien de ingezette interventies niet het 

gewenste resultaat hebben, kan de intern begeleider besluiten andere maatregelen te nemen. Bij deze 

maatregelen kunt u denken aan; aanvragen collegiale consultatie, observatie vanuit het medisch kinderdag 

verblijf, verwijzing naar externe hulpverleners (fysiotherapie, speltherapie, logopedie). Uiteraard worden 

ouders hierover geïnformeerd. 

3.8 Extra activiteiten 

Tijdens het schooljaar zijn er diverse activiteiten en vieringen die we met de hele school samen doen.  

De data van deze gezamenlijke schoolactiviteiten staan vermeld in de schoolkalender.  
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Het gaat om de volgende activiteiten: 

Schoolbeginviering:  

Samen met alle leerlingen en leerkrachten wordt het nieuwe schooljaar op vrijdag in de eerste schoolweek 

officieel geopend, dat doen we met zang en muziek, dans en toneel. Deze viering wordt gehouden op de 

speelplaats, ouders en andere belangstellenden zijn daarbij van harte welkom. 

Koningsdag: 

Evenals vorig jaar maken we er een sportieve dag van. Samen met de hele school vieren we Koningsdag nieuwe 

stijl! 

Sportdag: 

Ieder schooljaar hebben we een sportdag en kunnen de leerlingen zich volop sportief bewegen. We wijken dan 

uit naar de atletiek- en sportvelden van sportpark ‘De Hondsheuvels’, naast de Karpendonkse Plas. Voor de 

leerlingen van de onderbouw staan dan allerlei bewegingsspelletjes op het programma, voor de leerlingen van 

de groepen 3 t/m 6 zijn er individuele sporten en de groepen 7 en 8 krijgen een minicompetitie met 

teamsporten af te werken.  

Kinderboekenweek: 

Uiteraard doen wij ook actief mee aan de landelijke Kinderboekenweek (van 4 tot en met 15 oktober 2017).  

We besteden middels diverse activiteiten aandacht aan het jaarlijkse thema, alsook aan de bekroonde boeken. 

De start van deze activiteiten doen we middels een gezamenlijke opening evenals de afsluiting. Dit jaar is het 

thema  ‘Gruwelijk eng!’ 

 

Bibliotheek: 

Wij werken met een gedigitaliseerde werkwijze voor het lenen van de boeken van de schoolbibliotheek. Alle 

leerlingen ontvangen aan het begin van het nieuwe schooljaar een bibliotheekpas waarna de leerlingen boeken 

op school kunnen lenen. We werken samen met bibliotheek Eindhoven en de mediacoach Jeroen de Vries. De 

bibliotheek kunt u vinden in het atrium van het gebouw. 

 

Sinterklaasviering: 

De Goedheiligman en zijn Pieten komen elk jaar op bezoek in onze school, steeds in het kader van een bepaald 

thema. Sint Nicolaas wordt op zijn bezoekdag door alle groepen gezamenlijk en feestelijk ontvangen op de 

speelplaats. Ouders zijn daarbij van harte welkom. 

Daarna wordt in alle groepen het feest verder gevierd. Sint komt in diverse groepen op bezoek en in de 

groepen 5 t/m 8 maken leerlingen surprises voor elkaar.  

Enkele dagen voor het Sinterklaasfeest voeren de groepen 7 een Sinterklaasmusical op, doorgaans met een zelf 

bedacht verhaal. Tevens mogen alle leerlingen een week voor het Sinterklaasfeest hun schoen zetten. Sint 

komt dan ’s nachts met zijn pieten in school op bezoek om alles te inspecteren, verlanglijstjes mee te nemen en 

uiteraard: iets in de schoen achter te laten. 

 

Kerst-/winterviering: 

In de afgelopen jaren was er steeds enkele dagen voor kerstmis op school een kerst-/winterviering in de 

avonduren. Vast onderdeel van deze viering was het kerstdiner in de groep, met zelfgemaakte gerechten van 

ouders. De inhoud en tijdstip van de viering in het schooljaar 2018-2019 moet nog bepaald worden.  

Carnavalsviering: 
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Uiteraard wordt ook het carnavalsfeest gevierd. De viering is altijd op vrijdag vóór carnaval. Alle leerlingen 

mogen dan verkleed naar school komen. Er is een schoolprins en schoolprinses, met Raad van Elf en de school 

heeft ook een eigen carnavalslied. De dag wordt begonnen met een viering op het schoolplein, daarna is er in 

elke groep een speciaal carnavalsprogramma. 

 

Wisseldag: 

Op woensdag in de laatste schoolweek gaan alle leerlingen een dagje naar de groep en leerkracht waar ze het 

daarop volgende schooljaar worden geplaatst. Ze wisselen dan dus voor een dagje van groep. Ook leerlingen 

die pas op de 1
e
 schooldag van het nieuwe schooljaar naar onze school komen, kunnen dan meedoen en 

mogen alvast een dagje komen wennen. 

Schooleindviering: 

Op de laatste schooldag wordt het schooljaar met alle groepen en leerkrachten gezamenlijk op feestelijke, 

maar tevens officiële wijze afgesloten, met zang, spel, poëzie, muziek en dans. Deze viering vindt op het 

schoolplein plaats, ouders en andere belangstellenden zijn dan van harte welkom om mee te doen. Het is ook 

het moment, waarbij we afscheid nemen van groep 8. 

 

Er is een groep enthousiaste ouders die samen met de school zorgdraagt voor de organisatie van deze 

activiteiten. Daarnaast doen we ook een beroep op alle ouders voor de uitvoering van deze activiteiten.. 

Groepsvieringen: 

Alle kinderen staan in een schooljaar minimaal 1x op het toneel. Zij zullen daar, klassikaal of in kleine groepjes 

een dans, toneel, voordracht o.i.d. uitvoeren.   

De groepen 7 verzorgen samen een sinterklaasmusical.  

De groepen 8 verzorgen samen de schoolverlatersmusical aan het eind van het schooljaar. Deze wordt 

uitgevoerd in het Parktheater te Eindhoven, hetgeen uiteraard een geweldige ervaring is voor de leerlingen.  

  



20 

 

4. Overige belangrijke informatie 

4.1 Passend Onderwijs  

Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Hiermee krijgen schoolbesturen binnen een 

bepaald gebied de taak elke leerling een passende onderwijsplek te bieden. SALTO-scholen werken daarom 

samen met andere basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs in de regio Eindhoven, Best en Son & 

Breugel. Samenwerkingsverband PO Eindhoven coördineert deze samenwerking. De wijze waarop er wordt 

samengewerkt, staat beschreven in het ondersteuningsplan “Samen voor kinderen”. De doelstelling van het 

samenwerkingsverband is: ’Onderwijs zo veel mogelijk dicht bij huis, bij voorkeur in het regulier basisonderwijs, 

met betrokkenheid van ouders en met respect voor de keuze van ouders‘. Meer informatie over het 

samenwerkingsverband vindt u aan op de website: www.po-eindhoven.nl De adresgegevens van het 

samenwerkingsverband zijn: Odysseuslaan 2 5631 JM Eindhoven Tel.: 040-2968787 E-mail: info@po-

eindhoven.nl. 

Zorgplicht 

Zorgplicht begint, nadat u bij de schriftelijke aanmelding van uw kind aangeeft dat het kind extra ondersteuning 
nodig heeft. De school onderzoekt, na de aanmelding, de onderwijsbehoeften van uw kind en kijkt vervolgens 
naar de ondersteuningsmogelijkheden van de school. Als de school de ondersteuning kan bieden die uw kind 
nodig heeft, laat de school het kind toe. Als dat niet het geval is, bekijken we in overleg met u welke andere 
school het best passende onderwijs voor uw kind aanbiedt. 
 
Basisondersteuning en extra ondersteuning 

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijft de school wat de basisondersteuning is en wat de school 

aan extra ondersteuning biedt. Het schoolondersteuningsprofiel vindt u op de website van onze school. 

Leerlingen waarvoor de basisondersteuning niet voldoende is, bieden we extra ondersteuning. Voor leerlingen 

met een individuele extra ondersteuning, stelt de school een ontwikkelingsperspectief op 

Verwijzing naar speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO) 

Waar het in het belang van het kind nodig is, vindt, in overleg met u, verwijzing plaats naar het SBO of SO. In 

geval van verwijzing volgt onze school een vastgestelde procedure. Hierbij staat een toelaatbaarheidsverklaring 

centraal, die onder meer is gebaseerd op het oordeel van twee deskundigen. 

4.2 Schoolontwikkelingen/ verbetertrajecten 

Elk schooljaar wordt door het onderwijsteam op planmatige wijze gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit 

van het onderwijs dat we als school verzorgen. Maar niet alleen is het streven om de onderwijskwaliteit te 

verbeteren, ook op andere gebieden worden doelen gesteld ter verbetering: personeelsbeleid, huisvesting 

(gebouw), organisatie, communicatie, ICT, e.d. 

Basis vormt het schoolplan voor de periode 2018-2022 . Hierin staan de doelen voor een periode van vier 

schooljaren. Ieder schooljaar wordt dit schoolplan geactualiseerd en nader geconcretiseerd in een jaarplan.  

 

 

Voor het schooljaar 2018-2019 staan de volgende verbeteringsonderwerpen op de planning: 

1. Consolidering van het werken in jaargroepen vanaf leerjaar 3 en gemengde 
leeftijdsgroepen in de differentiatie vindt plaats binnen de groep. 

2. De huidige omvang van de school is gestabiliseerd op ca. 435 leerlingen op de reguliere 

http://www.po-eindhoven.nl/
mailto:info@po-eindhoven.nl
mailto:info@po-eindhoven.nl
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teldatum en een maximum van 30 leerlingen per groep. 
3. We bieden onderwijs-op-maat: aansluiten bij de leerbehoeften en talenten van 

kinderen (wat heeft dit kind nodig?), zodat die kunnen presteren naar vermogen. Het 
streven is om alles uit het kind te halen. 

4. Er is een nieuwe lesmethode (IPC) ingevoerd voor de zaakvakken en de creatieve 
vakken, van groep 1 t/m 8; met gestructureerde aandacht voor 21

ste
 eeuwse 

vaardigheden, (wereld-)burgerschap, internationalisering en onderzoekend leren. 
5. ICT heeft een prominentere plek binnen ons onderwijs. Het is geen doel op zich, maar 

een middel om de maatschappij waarin wij opgroeien te leren begrijpen en toe te 
passen. 

6. (SW) PBS - School Wide Positive Behavior Support - is ingevoerd, dit is een 
schoolfilosofie / aanpak voor sociaal-emotionele ontwikkeling waarbij aandacht is voor 
de aansluiting op ons leerlingvolgsysteem en die voldoet aan de eisen van het 
ministerie.  

7. Er zijn specialisten binnen het onderwijsteam voor diverse vakken, met name voor taal, 
(begrijpend)lezen en rekenen (taalcoördinator, rekencoördinator, leescoördinator, 
schrijfspecialist en een gedragsspecialist). 

8. De school werkt in het SPIL-centrum intensief samen met peuterspeelzaal, kinderopvang, 
buitenschoolse opvang en andere partners zoals bv. de bibliotheek. 

9. Er is een duidelijke en voor alle betrokkenen (leerlingen, ouders, personeelsleden) 
herkenbare focus op de onderwijstaak, waarbij opbrengstgericht gewerkt wordt en de 
school ouders aanspreekt op hun primaire verantwoordelijkheid. 

10. De school is klantgericht, communicatief en informerend naar ouders toe; er wordt samen 
met ouders een beleidsplan communicatie opgesteld. 

11. De kennis en vaardigheden van de digitalisering om ons heen is up to date. In ons 
onderwijs is daarbij aandacht voor techniek, programmeren, mediawijsheid, het kritisch 
gebruik van informatiebronnen (ook in het Engels). In onze school zijn digiborden, er 
wordt gewerkt met laptops en tablets, er zijn digitale leerlingdossiers, digitaal oefenwerk, 
toetsen, de schriftelijke communicatie en informatie richting ouders verloopt digitaal met 
een interactief karakter, hiervoor maken we gebruik van het online platform van 
Basisonline, Ouderportaal. 

12. De school is een professionele leergemeenschap waarin met wederzijds respect 
communicatie plaatsvindt tussen ouders als opvoeders en de school als leergemeenschap 
met als gezamenlijk doel de toekomst van onze leerling / kind. 

13. Er is een leerlingenraad die via mediakanalen alle betrokkenen van school informeert. 
14. Er is een start gemaakt met zelfstandig werken vanuit een duidelijke visie, waarbij 

leerlingen ook leren plannen en zelfreflectie een onderdeel is. 
15. Wij hebben het vignet ‘gezonde school’. 
16. Wij hebben een vakleerkracht bewegingsonderwijs. 
17. Ouders worden actief betrokken binnen de school. Met name bij het realiseren van 

vieringen en evenementen. 
18. Talent binnen het team wordt gestimuleerd en hiervan wordt gebruik gemaakt binnen het 

dagelijks onderwijs. 
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19. Binnen ons onderwijs is aandacht voor de actuele wereld en de mini-maatschappij om 
ons heen (de wijk van onze school). Leeractiviteiten laten we hierop aansluiten. 

20. Vrij en creatief denken wordt gestimuleerd met filosofielessen. Hierdoor ontwikkelen onze 
leerlingen denkvaardigheden en komt hun eigen zienswijze tot uiting. Daarnaast versterkt 
de leerlingen de vaardigheid om eigen gedachten te structuren, stellingen te 
beargumenteren en wordt er geleerd om het denken bewust in te zetten als dat nodig is. 
Bij filosofie vallen alle regels weg en ontstaat er een open gesprek. 

21. De gesprekkencyclus van SALTO is ingevoerd en wordt toegepast binnen de school, 
waarvan taakbeleid van Cupella een onderdeel is. Ons motto hierbij is; ’Jaag je dromen 
na en houd plezier in je werk’. 

22. Onderzoeken of de nieuwe methode voor Engels voldoet, of dat er op termijn behoefte 
is aan een meer intensief aanbod Engels en of bijscholing in Engelse taalvaardigheid bij 
de leerkrachten noodzakelijk is.  

23. Het SOP wordt steeds geactualiseerd. 
24. Op onze school is een teamlid schrijfcoördinator. Hij/zij volgt de 

onderwijsontwikkelingen op dit vakgebied en draagt zorg voor de overdracht in het 
team. 

25. Het traject van WMK, dat binnen SALTO vastligt, wordt nageleefd. 

26. In alle groepen zijn coöperatieve werkvormen als een van de leerstrategieën van het 

model directe instructie terug te zien in de dagelijkse praktijk. 
 

4.3 Het aannamebeleid 

In het aannamebeleid (te vinden op de website van de school) is vastgelegd dat de groepen maximaal 30 

leerlingen tellen (met een mogelijke uitbreiding naar 32 als er sprake is van een uitzonderingssituatie, zoals die 

ook in het aannamebeleid is omschreven).  

Als het totale leerlingaantal van onze school gedurende het schooljaar fors stijgt, bestaat de kans dat we van de 

overheid extra budget ontvangen (zgn. ‘groeiformatie’) om bv. vanaf maart een nieuwe groep te vormen.  

Dat wordt dan een instroomgroep voor enkel nieuwe 4-jarige kleuters. Het is elk jaar echter de vraag of we de 

drempel voor die groeiformatie halen; in januari is daar meer zekerheid over. 

4.4 Rapporten  

Voor alle groepen zal er aan het begin van het schooljaar een ronde kennismakingsgesprekken zijn. Hierin 

wordt samen met het kind, de ouders en de leerkracht besproken wat het kind al kan en wat het kind dit jaar 

wil/gaat leren. Om zo persoonlijke leerdoelen op te stellen. Zo wordt het kind nog meer betrokken bij zijn/haar 

eigen ontwikkeling.  

De leerlingen van leerjaar 1t/m 8 ontvangen tweemaal per schooljaar (febr, juni) een schriftelijk rapport waarin 

de leerkracht aangeeft hoe de leerling zich in school ontwikkelt. Meteen na elke rapportuitgave is er een ronde 

oudergesprekken, waarbij elke leerkracht een toelichting geeft op het rapport en met ouders hierover in 

gesprek gaat. Vanaf leerjaar 5 zijn alle leerlingen welkom om bij deze gesprekken aan te sluiten. Dat willen we 

juist bevorderen om niet alleen over onze leerlingen, maar ook met onze leerlingen in gesprek te gaan.  

In het schooljaar 2018-2019 zal de rapportage als volgt verlopen: 

Rond november zullen er op uitnodiging van de leerkrachten gesprekken zijn met ouders over de ontwikkeling 

van uw kind op school. Dit zijn geen rapportgesprekken omdat het eerste rapport pas in februari wordt 

meegegeven. Wel wordt hier, indien nodig, met u besproken hoe het met uw kind gaat. Dit geldt dus niet voor 

ieder kind. Mocht u willen weten hoe uw kind zich ontwikkelt dan bent u altijd welkom om met de leerkracht in 

gesprek te gaan buiten de geplande gesprekken om.   
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De eerste echte rapportage is in februari. Hier worden alle vorderingen bij de diverse leer-/vormingsgebieden 

beoordeeld inclusief gedrag en werkhouding. Tevens zijn dan de resultaten van diverse CITO-toetsen (in 

januari/februari afgenomen) bekend en zo kan er dan een completer beeld gegeven worden van de 

ontwikkeling van een leerling. Dit alles komt dan ter sprake tijdens het oudergesprek, meteen na de uitgave 

van het rapport.  

Het tweede rapport wordt drie weken voor het einde van het schooljaar uitgegeven. Ook dan worden de 

leerresultaten van een leerling beoordeeld, eveneens gekoppeld aan recente resultaten bij de diverse CITO-

toetsen (vlak daarvoor afgenomen). Zo kan dan een goed beeld gegeven worden tot welk niveau de leerling 

aan het eind van het schooljaar is gekomen en welke ontwikkeling de leerling in het betreffende schooljaar 

heeft doorgemaakt. Aan deze rapport-uitgave zijn optioneel gesprekken met ouders gekoppeld. Dat betekent 

dat u als ouders op uitnodiging van de leerkracht op gesprek komt of zelf aangeeft dat u een gesprek wenst 

n.a.v. het rapport. In groep 7 wordt bij rapport 3 een eerste voorlopig advies gegeven. Daarom verwachten wij 

alle ouders met leerlingen van groep 7 op gesprek . 

De gesprekken met ouders van leerlingen uit groep 8 zijn vooral gericht op het advies voor het 

vervolgonderwijs. Het kan daarom voorkomen dat voor deze groep de 2e ronde oudergesprekken op andere 

data plaatsvinden dan bij de andere jaargroepen.  

 

We vinden het erg belangrijk dat er een goed contact is tussen school en ouders en rekenen er daarom op dat 

ouders gebruik maken van deze mogelijkheid om in gesprek te gaan. De ouders ontvangen steeds een aparte 

uitnodiging bij elke ronde oudergesprekken. 

Uiteraard kunnen ouders ook buiten deze periodieke oudergesprekken een gesprek met de leerkracht 

aanvragen.  

4.5 Uitstroom  

Na leerjaar 8 stromen de leerlingen door naar een school voor vervolgonderwijs. We zien het als onze opdracht 

om alle mogelijkheden, capaciteiten en talenten die een leerling in zich heeft tot ontplooiing te brengen en 

ervoor te zorgen dat iedere leerling terecht komt op een school voor vervolgonderwijs waar het ook optimaal 

op zijn of haar plek is.  

Hieronder een overzicht van de behaalde cito-scores. 
 

Jaar Schoolscore 
bs Reigerlaan 

Landelijk 
gemiddelde 

Verschil schoolscore 

t.o.v. landelijk 

gemiddelde 

2018 536.8 534.9 +1.9 

2017 536,7 535,1 +1,6 

2016 539,1 534,4 +4,7 

2015 539,4 534,8 + 4,6 

2014 534,8 534,4 + 0,4 

2013 538,7 534,7 + 4,0 
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In het schooljaar 2017-2018 waren er twee groepen 8 met totaal 55 leerlingen. Al deze leerlingen zijn 

uitgestroomd naar een school voor vervolgonderwijs, waar ze bij het begin van het schooljaar 2018-2019 

starten. In de onderstaande overzichten is weergegeven naar welke soorten VO deze leerlingen uitstromen 

(overzicht 1), alsook naar welke VO-scholen (overzicht 2). 

TOTAALOVERZICHT UITSTROOM NAAR VO PER BRUGKLASSOORT 

Soort brugklas in VO Groep 8a Groep 8b Totaal 

PrO 0 0 0 

VMBO-B 0 1 1 

VMBO B-K 1 1 2 

VMBO-K 0 2 2 

VMBO-K-T 1 0 1 

VMBO-T 3 2 5 

VMBO-T/HAVO 4 6 10 

HAVO 4 3 7 

HAVO/VWO 6 5 11 

VWO 8 8 16 

Andere basisschool 0 0 0 

totaal 28 27 55 

 

Gebruikte afkortingen:  

PrO Praktijkonderwijs 

VMBO-B:  VMBO, Beroepsgerichte leerweg 

VMBO-K:  VMBO, Kadergerichte leerweg 

VMBO-G:  VMBO, Gemengde leerweg 

VMBO-T:  VMBO, Theoretische leerweg 

HAVO:  Hoger Algemeen voortgezet Onderwijs 

VWO:  Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (Atheneum of Gymnasium) 

 

TOTAALOVERZICHT UITSTROOM NAAR VO PER VO-SCHOOL (in alfabetische volgorde) 

Naam school 8a 8b Totaal 

Aloysius De Roosten 3 3 6 

Antoon Schellens 1 0 1 

Augustinianum 3 4 7 

Christiaan Huygens 1 0 1 

Eckartcollege 2 1 3 

Helicon 0 2 2 

Lorentz Casimir College 8 9 17 

Montessori 1 1 2 

Olympia 0 1 1 

Plein college Nuenen 0 1 1 

Rooi Pannen 0 1 1 

Sint-Joriscollege 2 2 4 

Novalis College 2 0 2 

Van Maerlantlyceum 4 2 6 

totaal 27 28 55 
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4.6 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, in het ergste geval, te verwijderen van de school. 

Bij de uitvoering van deze maatregelen, volgt onze SALTO-school een schorsings- en verwijderingsprocedure, 

zoals beschreven in de regeling ‘Toelaten, Schorsen en Verwijderen’. Deze is in te zien op school en staat 

gepubliceerd op de website van SALTO (https://www.salto-eindhoven.nl/nl/ouders/regelingen). 

4.7 Schoolverzekering  

SALTO beschikt over een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van deze verzekering zijn alle 

betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. 

Deze ongevallenverzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit 

leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen 

verzekering van betrokkene geen dekking biedt. 

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school (c.q. het schoolbestuur) zelf als de medewerkers die 

voor de school actief zijn, dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u 

in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot een misverstand: 

- De school / het schoolbestuur is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren 
en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De verzekering vergoedt dus niet alle schade die in 
schoolverband is ontstaan. De school is alleen aansprakelijk als de schade is voortgekomen uit het in 
gebreke blijven van de school. Er moet een duidelijk verband zijn tussen de oorzaak van de schade en 
het gevolg van het tekortschieten van de school. Een voorbeeld waarbij de verzekering de schade niet 
uitkeert, is wanneer aan een bril schade ontstaat door deelname aan de gymnastiekles. 

In het geval dat de schade is veroorzaakt door het gedrag van uw kind, is de school/ het schoolbestuur niet 

aansprakelijk. Voor kinderen jonger dan 14 jaar geldt dat u als ouder verantwoordelijk bent voor het doen en 

laten van uw kind. U bent in deze gevallen zelf verantwoordelijk voor de schade die door uw kind is 

veroorzaakt. Het is dus van belang dat u zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluit. 

4.8 Arbobeleid 

Eenmaal in de vier jaar wordt in samenwerking met de Arbo Unie een RI&E (risico inventarisatie en evaluatie) 

opgesteld. Jaarlijks wordt dit plan bijgesteld. Dit plan ligt ter inzage bij de directie. 

  

https://www.salto-eindhoven.nl/nl/ouders/regelingen
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5. Samenwerkingspartners 

5.1 Peuterspeelzaal 

Een van onze SPIL-partners is de peuterspeelzaal van Korein gehuisvest op de begane grond van ons gebouw. 

De meeste kinderen van deze peuterspeelzaal stromen, als ze 4 jaar zijn geworden, door naar onze basisschool.  

Gebiedsmanager van deze peuterspeelzaal is Miranda Smeets. 

5.2 Tussenschoolse opvang  

Met de Tussenschoolse Opvang (TSO) wordt bedoeld het overblijven van kinderen in school tijdens de 
middagpauze. Sinds schooljaar 2016-2017 werken wij met een continurooster waarbij alle kinderen verplicht 
overblijven. Kinderen eten dan hun lunch en krijgen gelegenheid om te pauzeren en te spelen. Samen eten is 
ook een sociaal gebeuren. Het is een aspect van het groepsproces. 

 
SALTO- basisschool Reigerlaan wil investeren in kwaliteit en duurzaamheid van de tussen schoolse opvang. 

Doel is dat het overblijven in school gezellig, gezond en veilig voor kinderen is. Daarbij hoort een rustige, 

gezellige sfeer tijdens de lunch, waar kinderen ook voldoende tijd krijgen om hun maaltijd te nuttigen. Tevens 

willen we zorgen voor voldoende en gevarieerde speelmogelijkheden, zodat kinderen een ontspannende 

onderbreking van hun schooldag krijgen. Verder moet er voldoende toezicht en begeleiding zijn, waarbij 

kinderen bij het spel gestimuleerd worden en waarbij ruzies meteen worden ‘aangepakt’, liever nog: waar 

preventief wordt gehandeld om ruzies te voorkomen.   

 
Er is binnen de school een TSO-coördinator aangesteld met als taak het coördineren van al hetgeen met het 

overblijven in school te maken heeft. De TSO-coördinator geeft leiding aan het team van TSO-medewerkers, 

regelt de aanschaf van nieuw spelmateriaal en verzorgt de financiële administratie van de TSO.  

TSO-coördinator is Marijke Valks. 

 
De TSO-coördinatie is op de overblijfdagen (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) van 11:00 tot ca. 13.15 
uur in school aanwezig. Contactgegevens:  E-mail: tso@bs-reigerlaan.nl 
 

Naast de TSO-coördinator zijn er ook een aantal TSO-medewerkers ter ondersteuning aanwezig. De TSO-

medewerkers houden toezicht op de kinderen die na de lunch buitenspelen.  

Onder de TSO-medewerkers zijn diverse ouders van leerlingen, maar ook mensen van buiten de school. Het is 

een vorm van vrijwilligerswerk waar een (beperkte) financiële vergoeding tegenover staat.   

 

Bij het begin van de middagpauze begint de Tussen-schoolse Opvang. Kinderen gebruiken in het eigen 

groepslokaal hun lunchpakket. De leerkracht is tijdens deze lunch in het lokaal aanwezig en eet samen met de 

kinderen. Na de lunch gaan de kinderen spelen, buiten op de speelplaats of binnen. Dat gebeurt dan onder 

toezicht en begeleiding van de TSO-medewerkers en ook leerkrachten. In de ouderbijdrage zit een financieel 

deel dat we gebruiken voor het betalen van de vrijwilligers/TSO-medewerkers. 

 

Ouders worden verzocht hun kind(eren) een gezond lunchpakket mee te geven in elk geval géén snoep, chips, 

drinken met prik, chocoladekoeken en dergelijke. Lunchdoos en drinkbeker a.u.b. voorzien van de naam van 

het kind en de groep. Bij jongere kinderen is ook nodig dat er een duidelijk en voor kinderen herkenbaar 

onderscheid is tussen het hapje voor de kleine ochtendpauze en dat voor de lunchpauze.  

Eten en drinken dat over is gaat weer in de tas en wordt mee terug naar huis genomen. 

 

 

mailto:tso@bs-reigerlaan.nl
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Afspraken TSO 

Tijdens het overblijven gelden de volgende afspraken : 

 

- Tijdens het eten zitten alle kinderen rustig aan tafel en praten alle kinderen zachtjes met elkaar; 

- Wij wensen elkaar een smakelijk eten; 

- We eten gezamenlijk. De leerkracht geeft aan wanneer de kinderen van tafel af mogen en wanneer de 

kinderen naar buiten mogen gaan; 

- Wij zijn samen verantwoordelijk voor het schoonhouden van de tafels en wij laten het lokaal opgeruimd 

achter; 

- Wij gaan respectvol met elkaar (en elkaars spullen) om waarbij de regels en afspraken van het beleidsstuk 

Respect leidend zijn; 

 
Na het eten ruimt elk kind de plek op waar het heeft gegeten; afval gaat in de afvalbak, de tafel wordt 

schoongemaakt. Kinderen verlaten pas het lokaal en gaan pas spelen als ze daartoe toestemming hebben 

gekregen van de leerkracht of TSO-medewerker. Indien nodig wachten de kinderen aan tafel op elkaar. 

 

Na de lunch spelen alle kinderen buiten (tenzij het regent). Hierbij zijn wij samen verantwoordelijk voor de 

spelmaterialen en ruimen wij gezamenlijk op. 

In sommige groepen wordt er eerst buiten gespeeld en daarna gegeten in de klas. Dit i.v.m. het aantal 

leerlingen op het schoolplein.  

 

Sinds vorig schooljaar werken wij met een continue rooster waarbij het overblijven een verplicht onderdeel is 

van de schooldag voor al onze leerlingen. 

5.3 Buitenschoolseopvang  

Voor de opvang van kinderen voor en na schooltijd en tijdens de schoolvakanties, de zgn. Buitenschoolse 

Opvang (BSO), is Salto basisschool Reigerlaan een samenwerking aangegaan met ‘Korein’, een instelling voor 

kinderopvang in Eindhoven en omgeving. Deze buitenschoolse opvang is onderdeel van Spilcentrum 

Reigerlaan. Een informatiepakket van Korein met inschrijfformulier is in school verkrijgbaar bij de conciërge, 

maar uiteraard kan dit ook bij Korein zelf worden aangevraagd. 

 

De contactgegevens van Korein zijn als volgt:  

adres: Kanaaldijk-Zuid 5a, 5613 LE Eindhoven 

telefoon:   040-294.8940 

e-mailadres:  info@koreinkinderplein.nl 

website:        www.koreinkinderplein.nl 

 

Diverse kinderen maken al gebruik van de opvang die Korein buiten schooltijd biedt. Ouders zijn daar echter 

volkomen vrij in. Er zijn ook diverse ouders die hun kind naar een andere instelling voor buitenschoolse opvang 

laten gaan, bv. SKON, Humanitas, Droomwereld, Kids Compagnie e.d. 

Elke dag worden de kinderen door taxi’s en/of busjes vanuit de BSO naar school gebracht en na schooltijd  ook 

weer opgehaald.  

  

http://www.koreinkinderplein.nl/
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5.4 Wij- Eindhoven 

Aan de school is een generalist van Wij – Eindhoven verbonden, Gert Vermeiren. Ouders kunnen hem 

consulteren als zij vragen of zorgen hebben betreffende de opvoeding van hun kind. De generalist helpt bij het 

verbeteren van de leef- en opvoedingssituatie van kinderen en jeugd zodat ze zich optimaal kunnen 

ontwikkelen.  

Op de website www.wijeindhoven.nl kunt u zich aanmelden en is te lezen wat zij allemaal te bieden hebben.  

 

5.5. Jeugdgezondheidszorg, 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?  

 

Zit uw kind in groep 2 of 7? Dan ontvangt u een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek. Tijdens dit 

onderzoek kijken de medewerkers van het team naar de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van 

uw kind. Denk aan groei, gewicht, leefstijl, spraak en taal, maar ook aan schoolverzuim en gedrag. Misschien 

heeft u zelf vragen? Tijdens het onderzoek kunt u die stellen.  

 

Even praten…. 

Mijn dochter in groep 3 is nog niet helemaal zindelijk.  Mijn zoon van 9 vindt het moeilijk om met andere 

kinderen samen te spelen. Zijn die driftbuien van mijn kind normaal en hoe kan ik daar het best mee omgaan? 

Een lastige eter aan tafel…..  

Voor dit soort vragen kunt u altijd terecht bij het team Jeugdgezondheid. Praten met een deskundige van 

Jeugdgezondheid biedt vaak nieuwe inzichten en helpt u verder. Zij bieden een luisterend oor, geven hulp en 

advies en informatie die helpt.  Als het nodig is verwijzen ze door.  

 

http://www.wijeindhoven.nl/
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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 laatste twee inentingen tegen DTP (Difterie, Tetanus en 

Polio) en BMR (Bof, Mazelen en Rode hond). Meisjes van 12 jaar krijgen ook de vaccinatie tegen HPV 

(baarmoederhalskanker). De GGD verstuurt hiervoor uitnodigingen en vaccineert op een aantal centrale 

locaties in de regio. 

 

Altijd welkom 

Heeft u vragen of wilt u een afspraken maken voor een gezondheidsonderzoek of gesprek? U kunt contact 

opnemen met de sector Jeugdgezondheid  

 

 Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders 

 Stuur een e-mail naar: mijnkindendeggd@ggdbzo.nl 

o Vermeld altijd de voor- en achternaam en geboortedatum van uw kind 

 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 

- 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.  

5.6 Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 

Binnen het onderwijs hanteren we de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Dat houdt in dat de 

school een procedure volgt bij signalen van huiselijk geweld, kindermishandeling, seksueel geweld, vrouwelijke 

genitale verminking (ook wel vrouwenbesnijdenis genoemd) en eer gerelateerd geweld. De procedure staat in 

het Protocol Kindermishandeling Spil Eindhoven beschreven. Dit protocol is in te zien op de website van de 

school. Indien u hierover vragen heeft, kunt u deze onder andere stellen aan de schoolcontactpersoon. 

http://www.informatiediehelpt.nl/
http://www.ggdbzo.nl/ouders
mailto:mijnkindendeggd@ggdbzo.nl
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5.7 Onderwijsinspectie 

De onderwijsinspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs binnen de scholen. Periodiek bezoekt 

de inspectie de scholen en volgt er een verslag van haar bevindingen.  

 

Onze school valt onder de onderwijsinspectie van de locatie Tilburg. 

Onze ‘vaste’ inspecteur is mevrouw M. Timmerman. 

Contactgegevens van de Onderwijsinspectie zijn: 
adres:  Spoorlaan 420 te Tilburg 

postadres:  Postbus 88 

  5000 AB Tilburg 

telefoon:  088-669.6302 

fax:  088-669.6050 

website:  www.onderwijsinspectie.nl 

 

e-mail:  tilburg@owinsp.nl 

 

Onze school heeft in april 2013 een inspectieonderzoek ten behoeve van het Stelselonderzoek 2012-2013 

gehad. De school was opgenomen in een landelijke steekproef van scholen voor primair onderwijs. De 

bevindingen van de inspectie, beschreven in het inspectierapport, zijn te vinden op de site van de 

onderwijsinspectie, alsook op de website van de school. De inspecteurs hebben na hun bezoek laten weten dat 

het reeds toegekende basis- arrangement voor onze school gehandhaafd blijft. 

  

http://www.onderwijsinspectie.nl/
mailto:tilburg@owinsp.nl
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6. De ouders en de school 

6.1 Belang van ouderbetrokkenheid  

Ouders geven een gedeelte van de opvoeding van hun kinderen over aan de school.  

Wij gaan ervan uit dat ouders zich actief bezighouden met de ontwikkeling van hun kind ook op school. Er moet 

sprake zijn van een duidelijke samenwerking van school en ouders. Zonder elkaar kunnen we niet. 

Zo zijn ouders actief als groepsouder van de groepen. Ondersteunen ouders diverse activiteiten zoals vieringen 

en excursies. Ook zijn ouders actief bij de organisatie van de bibliotheek voor alle groepen en hebben ouders 

een rol in de MR (medezeggenschapsraad). 

6.2 Informatievoorziening aan ouders  

Schoolgids  

Brede informatie krijgen de ouders door deze schoolgids. Ouders/verzorgers ontvangen de schoolgids digitaal 

en deze staat ook op de schoolsite. Een papieren exemplaar is op aanvraag beperkt op school te verkrijgen. 

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 kunt u vinden 

op de website van de school. 

 

Schoolkalender  

Voor de zomervakantie ontvangen de ouders/verzorgers een digitale schoolkalender met daarop belangrijke 

data en praktische informatie vermeld. 

Reigerbulletin 

Verder ontvangen ouders/verzorgers minimaal één keer in de 3 weken een digitaal mededelingenblad via 

Ouderportaal. Daarin staan belangrijke gebeurtenissen, data of vragen vanuit school vermeld. 

Website  

Via de website wordt u mede op de hoogte gehouden van allerlei activiteiten die op school plaatsvinden. Dit 

kan in de vorm van foto’s, stukken tekst of anders. Tevens staan er de schoolkalender, schoolgids en 

Reigerbulletins op. 

Kennismakingsavond  

Bij aanvang van het schooljaar 2018-2019 organiseren we een kennismakingsavond per leerjaar. Tijdens deze 

avond kunt u kennis maken met de leerkracht(en) van uw zoon of dochter. In het atrium van de school is een 

informatiemarkt ingericht over : Korein, Kinderplein, Bibliotheek Eindhoven, Wij-Eindhoven en de Gezonde 

School. 

6.2.1 Informatieverstrekking aan (gescheiden) ouders  

Om op een goede manier met elkaar samen te werken, moeten de school en u elkaar blijven informeren over 

belangrijke ontwikkelingen van uw kind(eren). Daarom informeren wij u over allerlei relevante zaken die uw 

kind(eren) en de schoolorganisatie betreffen, zoals: rapporten, nieuwsbrieven, voortgangsrapportages, de 

schoolgids, ouderavonden en verzoeken om toestemming voor onderzoek of begeleiding. Van u verwachten 
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wij dat u ons tijdig en naar waarheid informeert over belangrijke ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op 

het onderwijsleerproces van uw kind(eren). 

 

Ook als u gescheiden bent, heeft u recht op bepaalde informatie over uw kind. De school informeert beide 
ouders, die na de scheiding met het ouderlijk gezag belast zijn, op een gelijke wijze en (indien mogelijk) op een 
gelijk tijdstip. Als u alleen bent belast met het ouderlijk gezag, informeert de school in eerste instantie alleen u. 
U bent als ouder met ouderlijk gezag wettelijk verplicht de informatie van de school door te geven aan de 
ouder die niet met het gezag belast is. Als de ouder zonder ouderlijk gezag informatie van de school wenst, kan 
dit door een gesprek aan te vragen bij de directeur van de school. Tijdens dit gesprek verstrekt de directeur 
geen informatie, die niet aan de ouder met ouderlijk gezag is verstrekt. De directeur kan informatie weigeren 
te geven, wanneer hij/zij dit in het belang van uw kind(eren) noodzakelijk vindt. 
 
In geval van voogdijschap vindt de informatieverstrekking aan de gezinsvoogd op eenzelfde wijze plaats als aan 
ouders met ouderlijk gezag. 
 

De school heeft geen informatieplicht aan nieuwe partners. De school verstrekt geen informatie aan de nieuwe 

relatie, tenzij u als ouder(s) met ouderlijk gezag hierin toestemming verleent/verlenen en (een van hen) ook 

aanwezig is/zijn bij het gesprek. 

Meer informatie vindt u in het SALTO-protocol ‘Informatieverstrekking aan (Gescheiden) Ouders/Verzorgers’. 

Deze is in te zien via de website van SALTO (https://www.salto-eindhoven.nl/nl/ouders/regelingen). 

6.3 Groepsouders 

Elke groep heeft 1 à 2 groepsouders. De groepsouder ondersteunt de leerkracht van de groep van hun eigen 

kind bij de organisatie van diverse groepsactiviteiten, bv.: regelen van vervoer en begeleiding bij excursies en 

schoolreisje; verjaardag van de leerkracht; groepsviering en andere bijzondere groepsactiviteiten. 

 

De groepsouder fungeert ook als klankbord, contactpersoon en soms ‘doorgeefluik’ tussen de ouders van de 

groep en de groepsleerkracht (bv. bij lief en leed in het gezin van leerlingen uit de groep). De groepsouder is 

geen verzamelpunt van klachten van ouders. Ouders die ontevreden zijn over een bepaald aspect van het 

onderwijs in de groep, worden verzocht zich persoonlijk te wenden tot de betreffende leerkracht(en). 

 

Aan het begin van het schooljaar worden de groepsouders door de leerkracht aangezocht en/of gevraagd. De 

ouders van elke groep worden daarover geïnformeerd. 

 

Daarnaast is de groepsouder ook lid van onze activiteitencommissie. Deze activiteitencommissie ondersteunt 

de school bij het uitvoeren van onze schoolbrede vieringen.  

6.4 Medezeggenschapsraad   

Aan de school is een medezeggenschapsraad verbonden. Deze raad heeft inspraak op basis van advies of 

instemming ten aanzien van het beleid van het schoolbestuur, c.q. de schooldirectie. De bevoegdheden van de 

MR zijn vastgelegd in een MR-reglement, alsook in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS).  

De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding, elk van 4 personen. De oudergeleding wordt 

gekozen uit en door ouders, de personeelsgeleding uit en door teamleden. De zittingsduur van MR-leden is 3 

jaar. 

 

https://www.salto-eindhoven.nl/nl/ouders/regelingen
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De MR heeft in diverse aangelegenheden en beleidszaken binnen de school instemmingsbevoegdheid. Dat 

betekent dat het schoolbestuur en/of de schooldirectie de goedkeuring van de MR nodig heeft om nieuw 

beleid vast te stellen of beleid te wijzigen. In bepaalde gevallen heeft de MR adviesbevoegdheid; dat betekent 

dat het schoolbestuur en/of de schooldirectie dan verplicht is het advies van de MR in te winnen en mee te 

wegen in haar besluitvorming. Een en ander is vastgelegd in het MR-reglement. Ouders en personeelsleden 

kunnen via de MR daadwerkelijk inspraak hebben ten aanzien van het beleid van de school. 

 

De MR vergadert ca. 1x per vier schoolweken; de data staan vermeld op de schoolkalender en worden ook 

bekend gemaakt middels de nieuwsbrief van de school. MR-vergaderingen zijn openbaar voor andere ouders 

en personeelsleden, die dan toehoorder zijn. Een toehoordersreglement is te vinden op de website van de 

school. 

 

Correspondentie naar de MR kan gestuurd worden via e-mail naar: mr-totaal@bs-reigerlaan.nl of via de 

gewone post naar het schooladres. Stuurt u een e-mail naar dat adres, dan komt deze bij alle MR-leden aan. 

Wilt u alleen de MR-oudergeleding een e-mail sturen, dan kan naar: mr-ouders@bs-reigerlaan.nl 

 

De samenstelling van de MR is bij de start van het schooljaar 2018-2019 als volgt: 

Oudergeleding 

Daan van Boxel (voorzitter) 
Erwin Jansen 
Patrick Wijchers 
Dennis Witsiers  
 
Leerkrachtengeleding 

Personeelsgeleding 

Ronald van Laar 

Maartje Charpentier- Hoex  

Jojanneke Elstgeest-Panken 

Vicky Verzijlenberg 

(allen telefonisch via het schooladres te bereiken) 

6.5 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 

Iedere saltoschool heeft een eigen Medezeggenschapsraad. Daarnaast is er ook een Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad (GMR) voor de totale SALTO-organisatie. Onderwerpen die voor meerdere, c.q. alle 

SALTO-scholen gelden (bv. vakantierooster, begroting, formatieplan) worden niet door de afzonderlijke MR-en 

behandeld, maar door de GMR. Dat betekent ook dat de MR bepaalde bevoegdheden heeft afgedragen aan de 

GMR, die dan namens alle ouders en personeelsleden het overleg voert met het bestuur. 

De GMR telt 20 leden en heeft net als elke MR een personeelsgeleding (10 leden) en een oudergeleding (10 

leden). Correspondentie met de GMR kan verlopen via hun e-mailadres: gmr@salto-eindhoven.nl. 

6.6.1 Ouderbijdrage  

Van de ouders wordt voor elk kind dat de school bezoekt een financiële bijdrage gevraagd.  

Van deze ouderbijdrage worden diverse activiteiten voor de kinderen bekostigd, zoals de vieringen, 

evenementen, tussenschoolse opvang (dans en beweging) en bijzondere activiteiten (bv. Sinterklaasfeest, 

Kerstviering, sportdag, carnavalsfeest, e.d.).  Voor dit soort activiteiten ontvangt de school geen inkomsten van 

de overheid - vandaar dat er een bijdrage aan de ouders gevraagd wordt. Het gaat echter om een vrijwillige 

mailto:mr-totaal@bs-reigerlaan.nl
mailto:mr-ouders@bs-reigerlaan.nl
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bijdrage (ouders zijn dus niet verplicht deze te betalen), maar het mag duidelijk zijn dat de school deze gelden 

heel hard nodig heeft om de diverse activiteiten voor de leerlingen te kunnen organiseren.  

 

Voor het schoolreisje of schoolkamp wordt een aparte bijdrage van de ouders gevraagd. De hoogte daarvan is 

afhankelijk van de kosten van het betreffende schoolreisje of schoolkamp en wordt uiterlijk 8 weken voor de 

betreffende activiteit aan de ouders bekend gemaakt. Nog een activiteit waarvoor apart betaald moet worden 

is het schaatsen in groep 8.  

 

In het afgelopen schooljaar was de ouderbijdrage € 45,- per kind voor het gehele jaar. Dit kwam neer op € 4,50 

per maand (de maanden juli en augustus worden niet meegerekend). Kinderen die tijdens het schooljaar als 

leerling ingeschreven worden, betalen naar rato van het aantal maanden dat zij onze school bezoeken. Voor 

kinderen die de school tijdens het schooljaar verlaten, ontvangen ouders de reeds betaalde ouderbijdrage 

terug, naar rato van het aantal maanden dat het kind eerder vertrekt.  

 

In september/oktober 2018 wordt de hoogte van de ouderbijdrage voor het schooljaar 2018-2019  vastgesteld. 

Dat gebeurt tijdens een vergadering van de Medezeggenschapsraad. De oudergeleding van de 

Medezeggenschapsraad heeft nl. instemmingsbevoegdheid ten aanzien van de vaststelling van de 

ouderbijdrage en de begroting die daaruit volgt. Tevens houdt de MR toezicht op de besteding van deze 

gelden.  

In deze MR-vergadering wordt tevens het financieel overzicht van de ouderbijdrage over het vorige schooljaar 

behandeld en na goedkeuring vastgesteld, alsook de begroting van de ouderbijdrage voor het schooljaar 2018-

2019. Vervolgens ontvangen alle ouders eind september een brief waarin verzocht wordt de ouderbijdrage te 

betalen.  

 

Betaling van de ouderbijdrage kan door overmaking van het gevraagde bedrag: 

 - op girorekening NL21 INGB 0004 8592 45 

 - ten name van: SALTO, inzake OR Reigerlaan  

    te Eindhoven 

 - onder vermelding van: de naam en groep van uw kind(eren)’. 
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6.6.2 Schoolreis en schoolkamp 

De leerlingen van de groepen 1-2, 3, 4 en 5 gaan eenmaal per schooljaar op schoolreis: een gezamenlijk dag- 

tripje met de parallelgroepen, enkele weken voor het einde van het schooljaar. Bestemmingen zijn doorgaans 

een speeltuin (al dan niet met kinderboerderij) of een attractiepark.  

De groepen 6, 7 en 8 hebben geen schoolreisje, maar gaan op kamp. De groepen 6 hebben een kamp met twee 

overnachtingen in een blokhut, de groepen 7 gaan vier dagen kamperen in tenten op een camping en de 

groepen 8 gaan 4 dagen op zeilkamp naar Giethoorn. Tijdens dit laatste kamp wordt overnacht in een 

groepsaccommodatie op een eiland; overdag wordt vooral gezeild en zijn de leerlingen actief op het water. 

 

Data van schoolreizen en schoolkampen, alsook de definitieve bestemmingen en tarieven voor dit schooljaar 

dienen nog vastgesteld te worden.  

Voor het schoolreisje of schoolkamp wordt een aparte bijdrage van de ouders gevraagd. De hoogte daarvan 

hangt af van de activiteiten. 

In het vorige schooljaar waren dit de bestemmingen en de tarieven: 

 

gr. bestemming bijdrage 

ouders 

1-2 Schoolreis/dagtrip naar Speeltuin Klimbim te Waalre €  10,00 

3 Schoolreisje/dagtrip naar Billy Bird-park te Volkel €  21,00 

4 Schoolreisje/dagtrip naar Speelboerderij ‘Hullie’ te Uden €  22,00 

5 Schoolreisje/dagtrip naar Dierenrijk Europa €  22,00 

6 Schoolkamp: in een bivakhuis te Waalre (3 dagen, 2 overnachtingen) €  27,50 

7 Schoolkamp: kamperen op camping in Bladel (4 dagen, 3 overnachtingen) €  80,00 

8 Schoolkamp: in groepsaccommodatie te Giethoorn (5 dagen, 4 overnachtingen) €  97,00 

 

Betaling van de bijdrage voor schoolreis of schoolkamp kan door overmaking van het gevraagde bedrag: 

- op girorekening NL21 INGB 0004 8592 45 

-  ten name van: SALTO, inzake OR Reigerlaan  

-  te Eindhoven 

-  onder vermelding van: naam en groep van uw kind(eren). 

 

Hierbij geldt: niet betalen is niet meegaan. We kunnen de ouders niet verplichten om de gevraagde bijdrage te 

betalen, maar indien niet betaald wordt, mag het betreffende kind ook niet mee. Het kind dient dan wel op de 

dag(en) van het schoolreisje of schoolkamp naar school te komen (is immers leerplichtig), waar het dan een 

vervangend onderwijsprogramma krijgt in een andere groep. We rekenen er echter op dat alle ouders betalen 

en dat dus ook alle kinderen kunnen deelnemen aan schoolreis of schoolkamp.  

Voor elk schoolreisje wordt van te voren een zo nauwkeurig mogelijke begroting gemaakt, waarna de totale 

kosten worden omgeslagen naar het aantal deelnemende kinderen. Zo ontstaat dan het bedrag dat van ouders 

voor het schoolreisje/kamp gevraagd wordt. Mocht er na betaling van alle uitgaven toch nog geld overblijven 

(bv. door financiële meevallers), dan blijft dit bedrag bij de betreffende groepen en ‘schuift’ het mee door naar 

het volgende schooljaar. Een dergelijk positief saldo wordt dan in mindering gebracht op de te betalen 

bijdrage. In groep 8 wordt het eventueel positieve saldo besteed aan de schoolverlatersavond. 

De bedragen in het bovenstaande overzicht zijn de netto bedragen; daar is dus het positief saldo van het 

schooljaar daarvoor van afgetrokken. 

6.7 Stichting leergeld 

De Stichting Leergeld Eindhoven kan ouders met beperkte financiële middelen ondersteunen, zodat hun kind 

toch kan deelnemen aan activiteiten van school waarvoor betaald moet worden, zoals de ouderbijdrage, de 

schaatslessen en de schoolreis. 
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Ouders kunnen bij deze stichting een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning. Indien de aanvraag 

gehonoreerd wordt, neemt de stichting een deel van de kosten voor haar rekening. Daardoor kan het kind dan 

toch aan de activiteiten deelnemen. 

Met andere woorden: financiën hoeven geen reden te zijn om een kind niet te laten deelnemen aan bepaalde 

schoolactiviteiten, schaatslessen, schoolreis of schoolkamp. We vinden het van groot belang dat álle kinderen 

kunnen meedoen en willen geen kinderen uitsluiten. 

Voor aanvraagformulieren en nadere informatie over de Stichting Leergeld kunnen ouders in school terecht bij 

de directeur, alsook bij de Interne Begeleiders. Ouders mogen erop rekenen dat we in school discreet en 

zorgvuldig hiermee omgaan. 

 

De contactgegevens van de Stichting Leergeld zijn: 

adres: Zernikestraat 11, 5612 HZ  Eindhoven 

T:   040-213.1141 

E:   info@leergeld-eindhoven.nl 

W:   www.leergeld.nl 

6.8 Sponsoring  

Van sponsoring is sprake als de school giften of extra bijdragen ontvangt. De school kan het 

sponsorgeld inzetten voor het onderwijs en/of nevenactiviteiten (extraatjes). Aangezien we 

verantwoord met sponsorgelden omgaan, zijn er bepaalde voorwaarden waaraan sponsoring moet 

voldoen. Een van deze voorwaarden is dat wij heldere afspraken maken met alle partijen, voordat we 

aan sponsoring deelnemen. Meer informatie over sponsoring en de voorwaarden waaraan 

sponsoring moet voldoen, kunt u vinden in het schoolplan.  

6.9 Absentie  

Als een leerling niet naar school kan komen, verwachten wij ruim vóór het begin van de schooltijd een bericht 

van een der ouders. Aangezien ouders verantwoordelijk zijn voor het schoolbezoek van hun kind, worden zij 

uitdrukkelijk verzocht een afmelding zelf door te geven en niet via anderen.  

Afmelden van een kind kan persoonlijk bij de groepsleerkracht, via ouderportaal, telefonisch of per mail.  

 

Wij vinden het van groot belang dat ouders de afmelding tijdig doorgeven (dus vóór 8.30 uur  ), zodat de 

leerkracht ook meteen bij het begin van de les weet waar een kind zich bevindt, dit vanwege zijn of haar 

veiligheid.  

 

Bij de afmelding dienen ouders de volgende gegevens door te geven: 

 - de naam van het kind; 

 - de groep waarin het kind zit; 

 - de reden van de afwezigheid; 

 - een inschatting van de duur van de afwezigheid. 

Doorgaans zal de reden van afmelding ‘ziekte’ zijn. Is dat niet het geval, dan dient voor het kind verlof 

aangevraagd en verleend te zijn. Ook daar zijn bepaalde regels voor (zie in de volgende paragraaf 6.10 van deze 

gids. 

Is het kind afwezig, maar niet ziek en is er ook geen verlof verleend, dan is er (mogelijk) sprake van 

ongeoorloofd schoolverzuim. De school zal dan contact opnemen met de ouders om te vernemen wat er aan 

de hand is. Gaat het inderdaad om ongeoorloofd schoolverzuim, dan is de schoolleiding verplicht dit door te 

geven aan Bureau Leerplichtzaken van de gemeente. Daar zal men dan de zaak verder onderzoeken en 

mailto:info@leergeld-eindhoven.nl
http://www.leergeld.nl/
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mogelijk overgaan tot een boete of proces-verbaal; de ouders hebben in een dergelijk geval nl. de Leerplicht-

wet overtreden.   

6.10 Verlof buiten reguliere schoolvakanties  

U dient verlof buiten de reguliere vakanties aan te vragen bij de directeur van de school. Deze dient u in 

middels een verlofformulier. Het verlofformulier kunt u bij onze directie of conciërge verkrijgen.  

Er zijn vier omstandigheden waarvoor u verlof buiten de schoolvakanties kunt aanvragen: 

1. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen; 
2. Vrijstelling wegens “andere gewichtige omstandigheden”; 
3. Toptalenten sport en cultuur; 
4. Vakantieverlof. 

 

Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 

Wanneer een kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er 

recht op verlof. Als richtlijn geldt hiervoor één dag vrij per verplichting. 

 

Vrijstelling wegens “andere gewichtige omstandigheden” 

Andere gewichtige omstandigheden verwijzen naar uitzonderlijke persoonlijke omstandigheden waarvoor uw 

kind extra verlof nodig heeft. Hieronder vallen ook omstandigheden waarbij er sprake is van een medische of 

sociale indicatie. In deze gevallen is een verklaring van een (jeugd)arts van de GGD of een sociale instantie 

noodzakelijk. 

Enkele voorbeelden van gewichtige omstandigheden, die in aanmerking komen voor extra verlof en het daarbij 

behorende maximum aantal vrije dagen zijn: 

- huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: maximaal 1 dag (buiten 
de woonplaats maximaal 2 dagen); 

- 12½- of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: maximaal 1 dag; 
- 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van (groot)ouders: maximaal 1dag; 
- 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag 
- ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: -periode 

in overleg met directeur; 
- overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad: maximaal 4 dagen; 
- overlijden van bloed- of aanverwanten in de tweede graad: maximaal 2 dagen; 
- overlijden van bloed- of aanverwanten in de derde en vierde graad: maximaal 1 dag; 
- verhuizing: maximaal 1 dag; 
- een naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen met uitzondering van vakantieverlof.  

Toptalenten sport en cultuur 

Sport en cultuur nemen een belangrijke plaats in binnen onze maatschappij. Op hoog niveau presteren als 

toptalent op het gebied van sport of cultuur, valt soms moeilijk te combineren met school. Omdat wij geloven 

dat het belangrijk is dat kinderen zich ook op andere terreinen ontwikkelen en wij talentontwikkeling 

bevorderen, biedt onze school ruimte voor deze toptalenten. Indien uw kind voor minder dan tien dagen verlof 
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nodig heeft, vraagt u dit aan (indien mogelijk aan het begin van het schooljaar) bij de directeur van de school. 

Betreft de aanvraag meer dan tien dagen, dan dient u dit in bij bureau Leerplicht van de gemeente Eindhoven. 

Deze aanvraag is voor kinderen die op het hoogste (inter)nationale niveau presteren en, ingeval van topsport, 

een status hebben gekregen via hun sportbond of NOC*NSF of als toptalent benoemd zijn en bekend zijn bij 

het Olympisch Netwerk. Voor cultuurtalenten geldt dat een jongere op het hoogste niveau moet presteren bij 

een niet commercieel optreden, zoals: muziekconcoursen, filmopnames, toneelvoorstellingen en dergelijke. 

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. Bij de aanvraag levert u ook kopieën aan van inschrijvingen, 

aanmeldingen, de toegekende status, etc. om de noodzaak tot deelname te verduidelijken. Bij cultuurtalenten 

neemt u contact op met de Arbeidsinspectie om tot een gezamenlijk standpunt te komen. 

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. Uitgangspunt is dat uw kind noch op 

cognitief, noch op sociaal-emotioneel terrein achter gaat lopen. De school heeft het recht om een vrijstelling in 

te trekken wanneer de schoolprestaties achteruitgaan of wanneer blijkt dat uw kind op sociaal-emotioneel 

gebied problemen krijgt. Indien uw kind zich niet houdt aan het plan van aanpak, doet de school melding van 

ongeoorloofd verzuim en neemt de leerplichtconsulent de verzuimmelding in behandeling. 

Vakantieverlof  

Indien 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. Hieraan zijn enkele voorwaarden verbonden: 

- de aard van het beroep van een van de ouders (horeca en aanverwante bedrijven); 

- onoverkomelijke bedrijfseconomische belangen (bewijslast bij ouders /verzorgers); 

- eenmaal per schooljaar maximaal 10 schooldagen; 

- niet gedurende eerste twee lesweken van schooljaar. 

Bij het indienen van de aanvraag voegt u een verklaring bij waaruit de noodzaak van het vakantieverlof blijkt. 

Als de noodzaak tot vakantieverlof niet uit de aanvraag blijkt, kent de school geen verlof  toe. Het is daarom 

raadzaam het aanvraagformulier geruime tijd (twee maanden) van tevoren in te dienen. Dit biedt u de 

mogelijkheid om een beroep- of bezwaarschrift in te dienen bij afwijzing van de aanvraag. Een bezwaar of 

beroep dient u in volgens de klachtenregeling van SALTO. 

 

6.11 Klachtenregeling  

Als u een probleem, kritische opmerking of klacht heeft over zaken die de school betreffen, vragen wij u 

vriendelijk dit kenbaar te maken. We gaan ervan uit dat de meeste zaken in onderling overleg met de persoon 

in kwestie en/of de directeur van de school op te lossen zijn. In sommige gevallen komt het voor dat we er op 

school niet uitkomen. U kunt dan gebruik maken van de klachtenregeling van SALTO. In geval van (een 

vermoeden van) een misstand, maakt u gebruik van de regeling ‘Omgaan met het vermoeden van een 

misstand’. Beide regelingen liggen ter inzage op school en kunt u vinden op de website van SALTO 

(https://www.salto-eindhoven.nl/nl/ouders/regelingen). 

 

https://www.salto-eindhoven.nl/nl/ouders/regelingen
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De procedure voor het indienen van een klacht of het melden van een misstand bij SALTO is als volgt bondig 

samen te vatten: u meldt uw klacht of het vermoeden van een misstand bij de ambtelijk secretaris klachten van 

SALTO. De ambtelijk secretaris klachten gaat  eerst na of u geprobeerd hebt het probleem op schoolniveau op 

te lossen of dat het (een vermoeden van) een misstand betreft. Vervolgens verwijst de ambtelijk secretaris 

klachten u door naar het juiste orgaan voor verdere behandeling van uw klacht of uw vermoeden. Als deze stap 

u, na behandeling van uw klacht, geen oplossing biedt, kunt u contact opnemen met de onafhankelijke 

landelijke klachtencommissie Stichting Onderwijsgeschillen. Op de website www.onderwijsgeschillen.nl vindt u 

hierover meer informatie.  

 

Hieronder staat een schematische weergave van de klachtenregeling van SALTO. Als u vragen hebt over deze 

regelingen of als u advies wenst over stappen die u kunt zetten in het kader van uw klacht of uw vermoeden, 

dan kunt u zich wenden tot de schoolcontactpersoon. 

 

Aard van de klacht 

 

Onderwijsinhoudelijk Schoolorganisatie         Rechtspositioneel  Ongewenst gedrag          Misstand 

Bijvoorbeeld:    Bijvoorbeeld:           Besluit    Bijvoorbeeld:           Bijvoorbeeld: 

 - methodes  - vakanties/ vrije dagen    Bijvoorbeeld:  - pesten             - strafbaar feit 

 - werkwijze in de klas - ouderbijdrage          - opzegging contract - discriminatie, racisme      - grove schending 

 - overgaan/ doubleren - schoolgebouw          - disciplinaire maatregel - agressie, geweld                beleidsregels 

        - seksuele intimidatie         - dreigend gevaar 

 

Stap 1 Oplossen op schoolniveau 

 

a. Bespreken met personeelslid 

b. Bespreken met directeur van de school 

U kunt in deze fase ook de schoolcontactpersoon inschakelen 

 

Stap 2 Oplossen op bestuursniveau 

 

1. Contact opnemen met ambtelijk secretaris klachten van SALTO 

2. U wordt doorverwezen naar juiste orgaan voor uw klacht 

 

http://www.onderwijsgeschillen.nl/
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College van Bestuur                       Externe vertrouwenspersoon Andere organen 

    Organisatorische/          Ongewenst gedrag/       Afdeling P&O Raad van Toezicht/ 

    Onderwijsinhoudelijke klachten/        Vermoeden van een misstand.      Politie/ 

    Bezwaar tegen besluit.         - Mediation tussen school en klager      Justitie/ 

    - Onderzoek naar toedracht en        - Begeleiding klachtenprocedure      Vertrouwensinspecteur/ 

      omstandigheden         - Begeleiding melding politie/ justitie            

    - Beslissing over klacht/bezwaar 

 

 

Geen oplossing 

 

Neem contact op met de Landelijke Klachtencommissie* 

of met de Commissie van Beroep1 

 

Contactgegevens  

Schoolcontactpersonen 

De schoolcontactpersoon adviseert u over hoe en bij wie u op school of bij het bestuur een klacht in kunt 

dienen. Op onze school zijn dit: 

   - Elke Bartels 
   - Pien Garvelink 

Ambtelijk secretaris klachten van SALTO 

Is uw klacht besproken op school en komt u niet tot een goede oplossing, dan kunt u uw klacht indienen op 

bestuursniveau. U dient de klacht schriftelijk in bij de ambtelijk secretaris klachten van SALTO. Uw klaagschrift 

bevat tenminste: uw naam en adres, de naam van degene tegen wie de klacht is gericht, een omschrijving van 

de klacht en de feiten en omstandigheden zoals deze zich volgens u hebben voorgedaan, de datum en uw 

handtekening.  

SALTO 

t.a.v. Mevrouw M.R.A. Troost, ambtelijk secretaris klachten 

Odysseuslaan 2 

5631 JM Eindhoven 

040-2606710 

Externe vertrouwenspersonen 

                                                           
1 Het staat eenieder vrij rechtstreeks contact op te nemen met de Landelijke Klachtencommissie of met de Commissie van 
Beroep. De ervaring leert echter dat men in de regel pas een klacht in behandeling neemt, nadat de interne procedure is 
verlopen.  
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Indien uw klacht ongewenst gedrag of het vermoeden van een misstand betreft, verwijst de ambtelijk 

secretaris klachten van SALTO u door naar een externe vertrouwenspersoon. Wanneer u uw naam niet kenbaar 

wilt maken bij het College van Bestuur, schakelt de ambtelijk secretaris klachten eveneens de externe 

vertrouwenspersoon in, die namens u kan spreken. U dient wel uw naam en adres aan de vertrouwenspersoon 

kenbaar te maken. Anoniem melden is niet mogelijk. Bij ernstige zaken, mag u rechtstreeks contact opnemen 

met de externe vertrouwenspersoon. 

Irma van Hezewijk 

06-54647212 

irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl 

www.vertrouwenswerk.nl 

Vertrouwensinspecteur 

De vertrouwensinspecteurs 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) 

Stichting Onderwijsgeschillen 

Stichting Onderwijsgeschillen is een onafhankelijk, landelijk orgaan waar u uw klacht, rechtstreeks of nadat 

deze op bestuursniveau is behandeld, kunt indienen. Stichting Onderwijsgeschillen beschikt over verschillende 

geschillencommissies, zoals de Landelijke Klachtencommissie (LKC), Geschillencommissie passend onderwijs en 

de Commissie van Beroep. Als u bij de Stichting Onderwijsgeschillen uw klacht indient, is hierop het reglement 

van de Stichting Onderwijsgeschillen van toepassing. Deze is te vinden op de website: 

www.onderwijsgeschillen.nl 

Stichting Onderwijsgeschillen 

Gebouw "Woudstede"  

Zwarte Woud 2 

Postbus 85191 

3508 AD Utrecht 

Tel: 030 2809590 Fax: 030 2809591 

E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl 

 

  

mailto:irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl
http://www.vertrouwenswerk.nl/
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
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7 Regeling schooltijden  

7.1 Schooltijden  

Binnen SALTO-basisschool Reigerlaan gelden gedurende dit schooljaar voor alle groepen dezelfde schooltijden: 

- op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag :  van 08.30 tot  14.30 uur 
- op woensdag :      van 08.30 tot 12.30 uur. 
 

We willen graag op tijd met de les beginnen. De groepen 1-2 hebben een inlooptijd van 10 minuten. Zij kunnen 

vanaf 08.20 uur binnen komen. Voor de groepen 3 t/m 8 klinkt 5 minuten voordat de les begint de schoolbel als 

teken dat de kinderen naar binnen kunnen komen. Ouders dienen ervoor te zorgen dat hun kind op tijd in 

school is. Een kind dat te laat komt, verstoort de les en dat moeten we uiteraard zien te beperken tot een 

absoluut minimum. Het is van groot belang voor de kwaliteit van het onderwijs en de benutting van effectieve 

lestijd dat we op tijd met de les kunnen starten en dat alle leerlingen dan ook aanwezig zijn.  

7.2 Vakantietijden  

 

Op de volgende data hebben zowel alle leerlingen, alsook de personeelsleden van de school vrij: 

 

Herfstvakantie:  maandag 15 oktober tot en met vrijdag 19 oktober 2018 

dag voor kerstvakantie: vrijdag 21 december 2018: ’s middags vrij, school van 8.30 tot 12.30 uur  

 (let op: onder voorbehoud, afhankelijk van het definitieve programma kerstviering) 

Kerstvakantie: maandag 24 december 2018 tot en met vrijdag 4 januari 2019 

vrijdag voor carnaval:  vrijdag 1 maart 2019: ’s middags vrij, school van 8.30 tot 12.30 uur 

Carnavalsvakantie: maandag 4 maart tot en met vrijdag  8 maart 2019 

Koningsdag: vrijdag 19 april 2019 ‘smiddags vrij, school van 8:30-12:30 

Pasen: maandag 22 april 2018 

Meivakantie: dinsdag 23 april tot en met vrijdag 3 mei 2019 

Hemelvaart: donderdag 30 mei 2019 

Juni collectieve vrije week: vrijdag 31 mei  tot en met vrijdag 7 juni 2019 

Pinksteren: maandag 10 juni 2019 

Laatste schooldag: vrijdag 5 juli 2019: ’s middags vrij, school van 8.30 tot 12.30 uur 

Zomervakantie: maandag 8 juli tot en met vrijdag 18 augustus 2019  

 

Dan zijn er nog de studiedagen van het onderwijsteam waarop alle groepen vrij zijn.  
 

Dit zijn de data van deze studiedagen:  

 woensdag 10 oktober 2019 

 donderdag 6 december 

 woensdag 27 februari  
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7.3 Namen en adressen  

SCHOOLLEIDING / DIRECTIE BOUWCOORDINATOREN 

 

 

  

 

Geert Simons 

directeur  

 

. Nicky de Bar 

Onderbouw 

Rik van Luijt, 

bovenbouw 

 

ICT-COORDINATOREN IB-ERS  

 
Maria Hernandez 

 

 

 

 

 
Elke Bartels, 

Intern Begeleider 

groepen 5 t/m 8. 

 
Pien Garvelink, 

Intern Begeleider 

groepen 1  t/m  4 

LEERKRACHTEN     

     
Marieke van Doorn, 

leerkracht groep 1-2E 

Irma Meulendijk, 

leerkracht groep 1-2 B 

 

Pascale  

Horlings-Louwes, 

leerkracht groep 1-2E 

Babbe Fleskens, 

leerkracht groep 1-2A 
Ronald van Laar, 

leerkracht groep 1-2D. 

 

     
Linda Cleijsen, 

leerkracht  groep 1-2E 

Xandra Veth, 

leerkracht groep 1-2A. 

Vicky Verzijlenberg, 

leerkracht groep 3A 

Nicky de Bar, 

Leerkracht groep 3B 

Sabine Baijens,  

leerkracht groep 3B 

  
 

  
Sylvia Huijsmans, 

Leerkracht groep 4A 

Sanne Govers, 

leerkracht groep 4B 

José Engelen,  

Leerkracht groep 5A 

 

Marjolijne van 

der linde, 

leerkracht  groep 5B 

Maria Hernandez 

leerkracht groep 5B 

 



 

44 

     
Bo van Roosmalen, 

leerkracht groep 6A 

Laura van  

den Maagdenberg, 

Leerkracht groep 6B 

Jojanneke Elstgeest, 

leerkracht groep 7A 

Peter van der Kruis, 

leerkracht groep 7A 

Rick van Luijt, 

leerkracht groep 7B 

    

 

Maartje  

Charpentier-Hoex, 

Groep 7B 

Marjan Vermeulen, 

leerkracht  groep 8 A 

Esther van Eeten, 

leerkracht groep 8A 

Dennis  Martens, 

Leerkracht groep 8B 

 

 

 

 
Marietta Hofmans,  

Interne  

vervangerspool 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leonie Fleuren, 

Interne vervangerspool 

   

 

ONDERWIJS-

ONDER-STEUNEND 

PERSONEEL  

 

 

 

 

 
Peter van Alem 

conciërge  

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
Marijke Valks 

-Verstraete, 

assistent- 

coördinator TSO  

 
Marjan Wijn, 

administratief 

medewerkster 

 

 
Koen van Hapert 

Vakleerkracht gym 

. 

 
Jeroen de Vries 

Mediacoach 
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7.4 Bereikbaarheid en e-mailadressen personeel 

De leerkrachten en overige personeelsleden van de school willen ouders die een gesprek wensen graag te 

woord staan. Het is wel handig hiervoor een afspraak te maken, zodat u niet hoeft te wachten of tevergeefs 

komt omdat de leerkracht al een andere afspraak heeft. Ook is het niet de bedoeling dat ouders vóór schooltijd 

uitgebreid met de leerkracht in gesprek gaan, omdat de leerkracht dan zijn voorbereidingen treft voor de les en 

beschikbaar dient te zijn voor de leerlingen. Alle personeelsleden zijn via de school telefonisch bereikbaar. 

Verder kunnen ouders de teamleden via hun persoonlijk e-mailadres van de school bereiken. In het 

onderstaand overzicht vindt u de e-mailadressen van alle teamleden, per categorie in alfabetische volgorde (op 

achternaam). 

Directie: Geert Simons                                                 geert.simons@bs-reigerlaan.nl 

Bouwcoördinatoren: Nicky de Bar n.debar@bs-reigerlaan.nl 

 Rick van Luijt Rick.vanluijt@bs-reigerlaan.nl 

IB-ers: Elke Bartels e.bartels@bs-reigerlaan.nl 

 Pien Garvelink p.garvelink@bs-reigerlaan.nl 

ICT-coördinator: Maria Hernandez ict@bs-reigerlaan.nl 

Leerkrachten: Nicky de Bar n.debar@bs-reigerlaan.nl 

 Sabine Baijens s.baijens@bs-reigerlaan.nl 

 Maartje Charpentier-Hoex m.charpentier@bs-reigerlaan.nl 

 Linda Cleijsen l.cleijsen@bs-reigerlaan.nl 

 Marieke van Doorn m.vandoorn@bs-reigerlaan.nl 

 Esther van Eeten e.vaneeten@bs-reigerlaan.nl 

 Jojanneke Elstgeest-Panken j.elstgeest@bs-reigerlaan.nl 

 José Engelen Jose.engelen@bs-reigerlaan.nl 

 Babbe Fleskens b.fleskens@bs-reigerlaan.nl 

 Leonie Fleuren l.fleuren@bs-reigerlaan.nl 

 Sanne Govers sanne.govers@bs-reigerlaan.nl 

 Maria Hernandez Calvo m.hernandez@bs-reigerlaan.nl 

 Marietta Hofmans m.hofmans@bs-reigerlaan.nl 

 Pascale Horlings-Louwes p.horlings@bs-reigerlaan.nl 

 Sylvia Huijsmans s.huijsmans@bs-reigerlaan.nl 

 Peter van der Kruis p.vanderkruis@bs-reigerlaan.nl 

 Ronald van Laar r.vanlaar@bs-reigerlaan.nl 

 Marjolijne van der Linde m.vanderlinde@bs-reigerlaan.nl 

 Laura  van den Maagdenberg Laura.vandenmaagdenebrg@bs-reigerlaan.nl 

 Dennis Martens d.martens@bs-reigerlaan.nl 

 Irma Meulendijk irma.meulendijk@bs-reigerlaan.nl 

 Bo van Roosmalen bo.vanroosmalen@bs-reigerlaan .nl 

 Marjan Vermeulen-Kolsters m.vermeulen@bs-reigerlaan.nl 

 Vicky Verzijlenberg v.verzijlenberg@bs-reigerlaan.nl 

 Xandra Veth x.veth@bs-reigerlaan.nl 

   

Onderwijs- Conciërge :  

ondersteunend Peter van Alem p.vanalem@bs-reigerlaan.nl 

personeel:   
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 Tussen schoolse opvang  

 Marijke Valks m.valks@bs-reigerlaan.nl 

   

 Administratie:   

 Marjan Wijn m.wijn@bs-reigerlaan.nl 

   

 Koen van Hapert Koen.vanhapert@bs-reigerlaan.nl 

 Fons Steggink j.devries@bibliotheekeindhoven.nl 

   

 


