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Goed, uitdagend en eigentijds onderwijs! 

 

 

Voorwoord 

 

De basisschooltijd is een belangrijke periode 

in het leven van een kind. Als ouders kies je 

een school dan ook met zorg. De schoolgids is 

bedoeld als hulpmiddel voor ouders bij het 

maken van een schoolkeuze. Daarnaast geeft 

de schoolgids een beeld van wat de school te 

bieden heeft op het gebied van onderwijs en 

opvoeding. Scholen verschillen in de manier 

van werken, de sfeer en wat kinderen er 

leren. Deze gids geeft aan waar ‘t Startblok 

voor staat, welke uitgangspunten we hanteren 

en welke keuzes de school maakt om de 

kwaliteit van het onderwijs te realiseren. 

 

Op de website www.skpo-startblok.nl, onze 

facebookpagina en de school-app, vindt u 

meer informatie. Belangstellende ouders die 

overwegen basisschool ‘t Startblok te kiezen 

voor hun kind, nodigen wij graag uit voor een 

rondleiding. In een persoonlijk gesprek lichten 

wij onze ideeën over goed onderwijs toe en 

kunt u de sfeer proeven die ’t Startblok zo 

bijzonder maakt. 

 

U bent van harte welkom! 

 

Met vriendelijke groet,  

namens het team van ‘t Startblok 

 

Yvette Luyten 

directeur 

Voorwoord 
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1.1. Adresgegevens 

Keverberg 3-5 

5655 BA Eindhoven 

Tel: 040-2518710 

Email: startblok@skpo.nl 

Website: www.skpo-startblok.nl 

 

1.2 't Startblok in het kort 

’t Startblok is een fijne school die volop in 

ontwikkeling is. De school telt ongeveer 270 

leerlingen, heeft een gemengde populatie en 

ligt in het stadsdeel Gestel in de wijk 

Hanevoet. Ons team bestaat uit 26 

personeelsleden die er samen voor zorgen dat 

uw kind met plezier naar school gaat. 

 

Onze kernwaarden zijn: samenwerken en 

samen leren, (mede)eigenaarschap, 

zelfsturing en (zelf)verantwoordelijkheid.  

 

Wij bieden goed, uitdagend en eigentijds 

onderwijs. Dit realiseren wij door goed 

lesgeven, opbrengstgericht- en thematisch 

werken, veel aandacht voor leren ván en mét 

elkaar en zo goed mogelijk afstemmen van het aanbod op de ontwikkeling van ieder 

kind. Talent zien en gebruiken maken van elkaars talenten vinden we belangrijk. Voor 

een aantal vakken zetten we daarom vakdocenten of -specialisten in.   

 

Regelmatig organiseren wij Open Podia. Tijdens deze momenten mogen de kinderen 

hun talenten laten zien in de aula van onze school. Elke twee jaar is er een spetterende 

theatershow in het Parktheater in Eindhoven. Iedere groep verzorgt een optreden waar 

ouders, opa’s, oma’s, broertjes, zusjes en andere belangstellenden naar kunnen komen 

kijken. Ook hebben we een schoolband “Startrock” waar leerkrachten en leerlingen 

deel van uitmaken. 

 

1 Zakelijke gegevens 
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Door te werken vanuit de principes van GroepsDynamisch Onderwijs, creëren we een 

veilige en fijne sfeer op school, zodat kinderen zich sociaal-emotionaal zo goed 

mogelijk kunnen ontwikkelen 

 

1.3 Managementteam 

Het managementteam bestaat uit: 

 Yvette Luyten, directeur  

 Niels Geurts: bovenbouwcoördinator en intern begeleider groep 5-8, waarnemer 

bij afwezigheid directeur 

 Petri Geven: middenbouwcoördinator en intern begeleider groep 3-4 

 Hanneke van Elderen-Reemers: 

onderbouwcoördinator en intern begeleider groep 1-2 

 

1.4 Spilcentrum Keverberg 

Basisschool ’t Startblok is onderdeel van SPIL-centrum Keverberg. SPIL staat voor 

SPelen-Integreren-Leren. Door de samenwerking met de overige SPIL-partners creëren 

wij optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar die ons SPIL-

centrum bezoeken. 

 

Onze SPIL-partners zijn:  

 Korein Kinderplein: voorschoolse- en naschoolse opvang, peuterspeelzaalwerk en 

dagopvang voor 0 tot 4 jarigen 

 Logopedist (Sharon Mol), logopedie voor kinderen vanaf 3 jaar 

 Jeugdgezondheidszorg (GGD), Gezondheidsonderzoek 

 WIJ-Eindhoven, Zorg en opvoeding 

 Zuidzorg, Consultatiebureau 

 

Overige samenwerkingspartners: 

 Bibliotheek op school (Bos),  Bibliotheek Eindhoven 

 Summa-college, Nederlandse les voor ouders en opleiding Onderwijsassitent 

 Fontys Hogeschool Kind en 

Educatie 

 Dynamo Jeugdwerk 

 CKE: Centrum voor de Kunsten 

Eindhoven 

 Eindhoven Sport 

 

1.5 Schoolbestuur 

SKPO - bestuur, organisatie, scholen 

Basisschool ’t Startblok valt onder het bevoegd gezag van SKPO en maakt gebruik van 

een aantal algemene ondersteuningsfuncties die binnen het SKPO-stafbureau zijn 
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georganiseerd. De stichting heeft vier 

brede basisscholen in Son en Breugel en 

31 scholen in Eindhoven. De Eindhovense 

scholen maken onderdeel uit van een SPIL

-centrum of zijn Integraal Kindcentrum. 

Alle SKPO-scholen werken samen met hun 

kinderopvangpartner aan de doorgaande 

ontwikkeling van kinderen van nul tot 

twaalf jaar. Van hen bieden er 32 regulier 

basisonderwijs en twee speciaal 

basisonderwijs (SBO). Daarnaast is er 

onze basisschool speciaal voor kinderen 

van ouders die recent in Nederland 

wonen.  

 

Kansrijk onderwijs voor alle leerlingen 

De scholen van SKPO zijn meer dan een 

bestuurlijke eenheid. We vormen een 

herkenbare groep scholen voor primair 

onderwijs met een gezamenlijke ambitie, 

dezelfde waarden en een gedeelde 

maatschappelijke opdracht: kansrijk 

onderwijs bieden aan al onze leerlingen. 

We vinden het belangrijk dat onze doelen 

en drijfveren zichtbaar zijn door de hele 

organisatie. Vanuit onze gelijkgestemde 

basishouding zijn we met elkaar 

verbonden en versterken we elkaar.  

 

Strategie en focus 2020-2024 

Om onze leerlingen in een continu 

veranderende wereld zo goed mogelijk op 

hun toekomst voor te bereiden koersen 

we, naast onze maatschappelijke 

opdracht, de komende jaren op drie 

gezamenlijk geformuleerde focuspunten: 

 Uitdagend en innovatief onderwijs; 

 Wereldburgerschap; 

 Duurzaamheid. 

Dat doen we onder het motto van Leren 

met lef. Meer van jezelf, meer 

vertrouwen, meer buiten de lijntjes. 

Elke school bewandelt deze koers vanuit 

zijn eigen startpunt en op zijn eigen 

manier, passend bij de ontwikkelfase en 

eigenheid van de school. 
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De voortgang op de strategie brengen we 

jaarlijks in beeld door middel van een 

koerskaart met daarop 'koerssleutels', 

waarover we op school- en bestuursniveau 

het gesprek met elkaar voeren.   

  

Kwaliteitszorg 

Bij SKPO werken we vanuit vertrouwen in 

kinderen en maken we ons onderwijs elke 

dag voor elke leerling passend. Voor ons 

is een stralend kind dat zichtbaar plezier 

heeft in leren het bewijs dat ons onderwijs 

van hoge kwaliteit is.  

Dit vraagt om een bedoeling die breed 

wordt gedeeld en uitgedragen, een basis 

die op orde is en een flinke dosis lef. Het 

vraagt ook om een professionele cultuur 

waarin we ons bij alles wat we doen 

afvragen of het bijdraagt aan de realisatie 

van kansrijk onderwijs voor al onze 

leerlingen. Als gedreven vakmensen 

voeren we hierover onderling en met onze 

partners een open dialoog. Dit alles doen 

we vanuit de kernwaarden ontwikkeling, 

eigenheid, verantwoordelijkheid en 

verbinding.  

Wilt u meer lezen over SKPO, kijk dan op 

onze website www.skpo.nl. 

  

 

.  
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2.1 Pedagogisch klimaat / 

Groepsdynamisch Onderwijs 

We vinden het belangrijk dat de kinderen 

zich op cognitief gebied ontwikkelen, maar 

minstens zo belangrijk is dat zij sociale 

vaardigheden ontwikkelen die ze nodig 

hebben om deel uit te maken en een 

bijdrage te leveren aan een prettige 

samenleving. Een goed pedagogisch 

klimaat is een van de voorwaarden voor 

een evenwichtige ontwikkeling van elk 

kind. We werken systematisch aan een 

goed pedagogisch klimaat door te 

handelen volgens de principes van 

Groepsdynamisch Onderwijs, waarbij de 

volgende zaken van belang zijn: 

 

 Rechtvaardig en prettig met elkaar 

omgaan 

 Ieder kind hoort erbij 

 

We bereiken dit door het creëren van een 

veilig klimaat voor kinderen, ouders en 

teamleden. Respect voor elkaar, ongeacht 

culturele afkomst of religie, vormt het 

uitgangspunt van ons handelen. We maken 

gebruik van afspraken die voor alle 

kinderen gelden.  

In de wekelijks terugkerende “Sociokring” 

wordt er gesproken over de sfeer in de 

klas en kiezen de kinderen voor de week 

die daarop volgt een verbeterregel voor de 

groep. 

Om ervoor te zorgen dat kinderen prettig 

met elkaar omgaan, gebruiken wij de 

“effectieve conflicthantering” en zijn er 

twee gedragsspecialisten die de taak van 

conflictbegeleider hebben. Zij monitoren 

incidenten die geregistreerd worden en 

gaan met kinderen, en eventueel ouders, 

in gesprek als er sprake is van een 

patroon. 

De sociokring en het sociobord zijn 

middelen die worden ingezet. Voor meer 

uitleg verwijzen wij u naar de bijlage 

Groepsdynamisch Onderwijs. 

2 Visie en inrichting 
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2.2 Onderwijskundig 

Goed, uitdagend en eigentijds onderwijs 

voor alle kinderen 

’t Startblok biedt een uitdagende 

leeromgeving die kinderen stimuleert om 

samen te spelen, leren, ontdekken en 

ondernemen. Om het samenwerken te 

bevorderen, zitten de kinderen in groepjes 

van 4 of 5 die regelmatig wisselen van 

samenstelling.  

 

We besteden veel aandacht aan een brede 

ontwikkeling van kinderen en bereiken dit 

door te kijken naar de talenten van de 

kinderen. Zij maken kennis met een breed 

vormings- en onderwijsaanbod en werken 

aan het ontwikkelen van 21e -eeuwse 

vaardigheden, waarbij gebruik gemaakt 

wordt van diverse werkvormen (o.a. 

thematisch werken). 

 

Ons onderwijs is georganiseerd in 

jaargroepen (groep 3 t/m 6) en in clusters 

(cluster 1-2 en cluster 7-8), waarin 

kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij 

elkaar zitten. Binnen deze jaargroepen en 

clusters wordt de leerstof gedifferentieerd 

aangeboden. Naast momenten van 

zelfstandig werken, wordt er veel samen 

geleerd en gewerkt. 

 

In de groepen 1 en 2 werken we met 

thema’s die aansluiten bij de 

belevingswereld van jonge kinderen. We 

gebruiken hiervoor de methodes 

Kleuterplein en Faqta en kiezen daarnaast 

onze eigen thema’s. Kleuterplein sluit aan 

op de methode Peuterplein, die gehanteerd 

wordt in de peutergroepen van onze 

Spilpartner Korein Keverberg. Samen 

bieden wij een VVE -programma (Voor- en 

Vroegschoolse Educatie) aan voor kinderen 

van 2,5 tot 6 jaar en stemmen we het 

aanbod zo goed mogelijk op elkaar af.  

 

Spelend en ontdekkend leren en het 

creëren van een rijke speel-leeromgeving, 

zijn uitgangspunten van ons handelen. We 

volgen de ontwikkeling van de peuters en 

kleuters met het observatiesysteem KIJK! 

0-7 jaar.  
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In de groepen 3 t/m 8 wordt er per vak- 

en vormingsgebied uitgegaan van een 

basisprogramma dat alle leerlingen 

volgen. ’s Morgens wordt er voornamelijk 

aandacht besteed aan de 

hoofdvakgebieden: rekenen-wiskunde, 

lezen, spelling, taal en begrijpend lezen.  

 

Er wordt gewerkt met het model Directe 

Instructie. Met dit model kan de leerstof 

gedifferentieerd worden aangeboden: er 

zijn leerlingen die een korte instructie 

volgen en dan zelfstandig aan de slag 

kunnen, andere leerlingen volgen de 

gehele instructie. Er is ook een groep 

kinderen die de verlengde instructie en/of 

begeleide inoefening volgt. Op deze 

manier kan de leerkracht het aanbod zo 

goed mogelijk afstemmen op de 

onderwijsbehoeften van de leerling. Om zo 

goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de 

ontwikkel- en onderwijsbehoeften van de 

leerlingen wordt per vak bekeken of 

samenwerken met een paralelgroep of 

binnen het cluster een meerwaarde heeft. 

De leerkrachten die binnen een cluster 

samenwerken zijn in eerste instantie 

verantwoordelijk voor hun eigen groep 

kinderen, maar daarnaast wordt er ook 

gewerkt vanuit een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid.  

 

Vanaf groep 4 werken de kinderen voor 

het vakgebied rekenen-wiskunde met een 

iPad. Ook oefenen zij voor het vakgebied 

spelling op hun iPad. Deze wordt, in 

combinatie met het werkboek, ingezet om 

nog beter te kunnen afstemmen op de 

zone van naaste ontwikkeling en de 

onderwijsbehoeften van het kind. In de 

groepen 1, 2 en 3 is een aantal iPads 

aanwezig waarmee groepjes kinderen per 

toerbeurt aan de slag kunnen. 

 

In de middaguren werken wij zoveel 

mogelijk thematisch en komen onder 

andere de vakken natuur, 

wereldoriëntatie, geschiedenis, tekenen en 

handvaardigheid aan bod. Er wordt veel 

aandacht besteed aan samenwerkend 

leren en ook wordt er groepsdoorbrekend 

in het cluster gewerkt.  

 

‘s Middags worden de iPads ingezet voor 

het opzoeken van informatie of het maken 

van een presentatie. Het ontwikkelen van 

21e-eeuwse vaardigheden/Life Skills staat 

centraal tijdens het thematisch werken en 

de activiteiten die ‘s middags 

plaatsvinden. 

 Taakgericht, ontdekkend en 

samenwerkend leren 

 

Betrokkenheid vinden wij een voorwaarde 

om tot leren te komen. Daarom kijken 

leerling en leerkracht regelmatig samen 

naar doelen waaraan gewerkt wordt. In 

toenemende mate maken wij hen ervan 

bewust dat zij eigenaar van en ook 

medeverantwoordelijk zijn voor datgene 

wat zij leren.  

 

Door middel van het inzetten van 

coöperatieve werkvormen en thematisch 

werken, krijgen kinderen de mogelijkheid 

om ontdekkend en samenwerkend te 

leren. Zelfstandigheid en zelfsturing 

vinden wij hierbij erg belangrijk. Wij 

kiezen voor betekenisvolle thema’s die de 

nieuwsgierigheid prikkelen en kinderen 

uitdagen tot leren. 

 Leeropbrengsten 

 

We streven naar optimale leeropbrengsten 

voor ieder kind. We bereiken dit door het 

creëren van een goed pedagogisch 

klimaat, het aanbrengen van differentiatie 

in de lesstof en het medeverantwoordelijk 

maken van kinderen voor hun 

ontwikkeling. Dit doen we onder andere 

door met de kinderen in gesprek te gaan 
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over doelen waaraan zij gaan werken. Er wordt 

gewerkt met ‘doelenmuren’ en ‘doelenschriftjes’ 

om kinderen inzicht te geven in hun leerproces en 

eigenaarschap en intrinsieke motivatie te 

bevorderen. We besteden veel aandacht aan de 

kwaliteit van ons onderwijs, want: Goed onderwijs 

doet ertoe!  

2.3 Maatschappelijk 

Onze populatie is een afspiegeling van de 

maatschappij: Kinderen met verschillende 

culturele achtergronden en geloofsovertuigingen 

bezoeken onze school. Leerlingen, ouders en 

collega’s, allemaal zijn we wereldburgers. We 

gaan respectvol met elkaar om, ongeacht 

afkomst, taal of religie. Normen en waarden, 

solidariteit en begrip voor elkaar, hebben een 

actieve plaats in ons onderwijs. We leren onze 

leerlingen kritisch te kijken naar wie ze zelf zijn 

en hun perspectief actief te verbreden door de 

ander vanuit nieuwsgierigheid te ontmoeten.  

Op een leuke, moderne en sfeervolle manier 

vieren wij op onze school feesten, zoals Kerstmis 

en Pasen. Wij verwachten dat ouders die hun kind 

aanmelden op onze school, deze visie 

respecteren.  

 

Scholen hebben de taak om kinderen voor te 

bereiden op de toekomst. Daarom moeten zij 

aansluiten of zelfs vooruitlopen op de 

maatschappelijke ontwikkelingen. Wij zien het als 

onze opdracht om bij te dragen aan de brede 

ontwikkeling van kinderen, zodat zij zelfbewust en 

met elkaar een goede toekomst tegemoet kunnen 

gaan. 

 

Persoonlijke kwaliteiten zijn en worden steeds 

belangrijker. Op school willen wij kinderen helpen 

te ontdekken wie ze zijn, wat ze belangrijk vinden 

en hoe ze zich tot anderen verhouden. Kinderen 

leren zelfstandig keuzes te maken, waarbij ze 

rekening houden met anderen en hun omgeving. 

Ze worden weerbaar, krijgen zelfvertrouwen en 

leren dat het plezierig is om samen te werken en 

leren.  
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Wij stimuleren kinderen om zich nieuwsgierig op te stellen, zelfverantwoordelijk, 

creatief, ondernemend en flexibel te zijn. Deze 21e eeuwse vaardigheden, ook wel Life 

Skills genoemd, ontwikkelen de kinderen onder andere tijdens het thematisch werken. 

 

2.5 Het jaarplan 

In het jaarplan van de school zijn o.a. de volgende onderwerpen en/of speerpunten 

opgenomen: 

Thematisch werken:  

Doorgaande lijn realiseren in aanbod 21e-eeuwse vaardigheden die nodig zijn bij Faqta 

 Wetenschap en technieklessen zelf verzorgen in samenwerking met de Maak-O-

Theek 

 Starten met het maken van een portfolio op het gebied van Faqta 

 Groepsdoorbrekend werken (groep 3-4, 5-6 met Faqta en bij andere vakken indien 

helpend) 

 Samenwerkend leren in een cluster (3 groepen 7-8) 

 

2.6 Schooltijden en start van de dag 

Voor de groepen 1 t/m 8 

De schooldeuren gaan open om 08.15uur. Vanaf groep 3 gaan de kinderen zelfstandig 

naar binnen. Dit bevordert de zelfstandigheid en vergroot het zelfvertrouwen.  

De leerkracht staat bij de deur van de klas om de kinderen te begroeten. In de klas ligt 

een startactiviteit klaar waarmee kinderen zelfstandig aan de slag kunnen.  

De kinderen van groep 1 en 2 mogen met hun ouders binnenkomen. Als ze eenmaal 

zijn gewend, kunnen en mogen ook zij zonder hulp naar binnen.  

Wij hanteren een continurooster, wat inhoudt dat de kinderen op school lunchen. Dit 

gebeurt in de klas met de leerkracht. Op 

woensdagmiddag zijn de kinderen vrij.  

De schooltijden zien er als volgt uit: 

Pauze– en buitenspeeltijden: 

Kleine pauze: 10.15-10.30 uur  

Lunch: 12.00-12.15 uur (de groepen 1/2 lunchen wat 

langer) 

Buiten spelen: 12.15-12.40 uur (de groepen 1/2 een 

kwartier langer) Bij slecht weer blijven we binnen.  

Het kan voorkomen dat kinderen na schooltijd nog werk 

moeten afmaken.  

Dit kan uiterlijk duren tot 15.00 uur. 
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Maandag dinsdag Woensdag donderdag  vrijdag 

08.30 - 
14.45uur 

08.30 - 
14.45uur 

08.30 - 
12.30uur 

08.30 - 
14.45uur 

08.30 - 
14.45uur 



2.7 Bewegingsonderwijs 

Naast het buitenspelen krijgen de kinderen ook 

gymles. De kinderen van groep 1 en 2 maken 

hiervoor gebruik van de speelzaal.  

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen twee 

keer per week gymles in de gymzaal van de school. 

Op dinsdag en woensdag worden de lessen 

gegeven door Sytze van der Aa, onze vakdocent 

gymnastiek. 

Op donderdag en vrijdag worden de gymlessen 

gegeven door de eigen leerkracht. 

Gymkleding en gymschoenen (geen zwarte zolen) 

zijn verplicht.  

2.8 Vakantierooster en vrije dagen 2021-2022 

Voor schooljaar 2021-2022 gelden de volgend 

vakanties 

 

Studiedagen (alle leerlingen zijn dan vrij) 

Vakanties, uitstapjes en weekendjes weg dient u 

dus te plannen binnen deze periodes of dagen. Er 

kan geen extra verlof gegeven worden, als hiervoor 

geen gewichtige reden is.  
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Herfstvakantie: maandag 25 okt t/m vrijdag 5 nov 

Kerstvakantie: donderdag 23 dec t/m vrijdag 7 jan 

Voorjaarsvakantie: maandag 28 febr t/m vrijdag 4 mrt 

Goede Vrijdag: schooldag  

2e paasdag maandag 18 april 

Meivakantie: maandag 25 april t/m vrijdag58 mei 

Hemelvaart: donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 

Pinksteren maandag 6 juni  

Zomervakantie maandag 25 juli t/m vrijdag 2 sep 

Maandag 4  oktober 2021 

Dinsdag 5  oktober 2021 

Donderdag 23 december 2021 

Vrijdag 24 december 2021 

Vrijdagmiddag 25 februari 2022 

Maandag 7 maart 2022 

Dinsdag 7 juni 2022 

Vrijdag 22 juli 2022 



3.1 Groepering 

Op onze school zijn de groepen ingedeeld 
in clusters: 
Cluster 1-2 -> leeftijdsgroep 4 t/m 6 jaar 
Cluster 3-4 -> leeftijdsgroep 6 t/m 8 jaar 
Cluster 5-6 -> leeftijdsgroep 8 t/m 10 jaar 
Cluster 7-8 -> leeftijdsgroep 10 t/m 12 
jaar  

Ieder cluster bestaat uit een aantal 
basisgroepen. Per schooljaar bekijken we 
op welke manier we de basisgroepen het 
beste kunnen formeren. Hierbij kijken we 
naar een evenwichtige verdeling tussen 
jongens/meisjes en een goede balans in 
de groep op sociaal-emotioneel en 
cognitief gebied. Dit betekent dus dat het 
niet vanzelfsprekend is dat een (basis)
groep de hele basisschooltijd bij elkaar 
blijft. Een basisgroep kan een enkele 
groep zijn (bijvoorbeeld groep 5), maar 
het kan ook een combinatiegroep zijn 
(bijvoorbeeld 7-8). 

Binnen een cluster stemmen de 
leerkrachten het aanbod zo goed mogelijk 
af op de onderwijsbehoeften van de 

leerlingen. Per vakgebied wordt bekeken 
wat nodig is om een zo goed mogelijk 
onderwijsaanbod te realiseren. Dit kan 
door binnen de basisgroep te werken met 
niveaugroepen, maar ook door binnen het 
cluster het aanbod op verschillende 
niveaus te realiseren.  

3. De organisatie en inhoud 

van het onderwijs 

Foto “Blokjes” op tafel 
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ICT-coördinator:  
Luc Vrijken, Esther van den 
Bosch en Tim Hendriks 

Administratieve kracht:  Dorrie Kantelberg 

Conciërges:  Bas de Wit en Luc Vrijken 



Bedrijfshulpverleners 

Iedere school is verplicht een aantal 
collega’s op te leiden tot BHV-er 
(bedrijfshulpverlener).  

De BHV-ers dragen zorg voor de eerste 
hulp bij ongelukken en voor het ontruimen 
van de school in geval van calamiteiten.  

3.3 Onderwijsinhoud  

De groepen 1 en 2  

In de kleutergroepen wisselen 
verschillende werkvormen elkaar af: 
kringactiviteiten, hoekenwerk, spel- en 
bewegingsactiviteiten.  

De methode Kleuterplein is thematisch 
van opzet en besteedt binnen de thema’s 
aandacht aan de volgende 
ontwikkelingsgebieden:  

 Taal en woordenschat 

 Voorbereidend rekenen 

 Motoriek  

 Wereldoriëntatie 

 Sociaal-emotionele ontwikkeling 

 Muziek  

Door het kiezen van betekenisvolle 
thema’s en daarbij passende activiteiten, 
creëren we een rijke speelleeromgeving 
waarin de kleuters zich volop kunnen 
ontwikkelen.  

De groepen 3 t/m 8 

Vanaf groep 3 wordt het onderwijs in 
vakgebieden aangeboden, waarbij tijdens 

de middaguren zoveel mogelijk in 
projectvorm wordt gewerkt om de 
betrokkenheid van de kinderen te 
verhogen en 21e eeuwse vaardigheden te 
ontwikkelen.  

De volgende methodes gebruiken wij op ‘t 
Startblok.  
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Faqta 

Geschiedenis 

Faqta 

Wetenschap en Techniek 

Faqta en Maak-o-theek 

Verkeer 

Klaar Over 

Engels 

Groove Me 

Tekenen 

Diverse bronnen(boeken) 

Handvaardigheid 

Diverse bronnen(boeken) 

Muziek 

Wordt gegeven door vakdocent 

Bewegingsonderwijs 

Wordt gegeven door vakdocent 

Onze BHV-ers zijn 

Niels Geurts 

Hilda Veraart 

Hanneke Reemers 

Ruud Schepers 

Els van Lanen 

Frans van Gennip 



Eigenaarschap en zelfstandig werken  

Wij vinden het belangrijk dat kinderen 
mede-eigenaar zijn van het leerproces en 
dat zij leren om zelfstandig en zelfsturend 
te werken. Dit is een geleidelijk proces 
dat vanaf groep 1 stapsgewijs en volgens 
een doorgaande lijn wordt opgebouwd.  

21e-eeuwse vaardigheden / Thematisch 

werken 

’t Startblok bereidt kinderen goed voor op 
het leven in de 21e eeuw. Kinderen die nu 
naar onze school gaan, zullen later 
wellicht beroepen hebben die op dit 
moment nog niet eens bestaan. Naast 
cognitieve kennis wordt er steeds meer 
een beroep gedaan op andere 
vaardigheden (zie afbeelding). Daarom 
besteden wij, vooral tijdens het 
thematisch werken, veel aandacht aan 
het ontwikkelen van 21e eeuwse 
vaardigheden, ook wel Life Skills 
genoemd.  

ICT 

ICT is niet meer weg te denken uit het 
onderwijs. In ieder lokaal is een digitaal 
schoolbord aanwezig en de leerlingen 
hebben vanaf groep 4 de beschikking 
over een eigen iPad. Deze wordt ingezet 
voor de vakgebieden rekenen, spelling en 
bij het thematisch werken. Dit geeft ons 
nog meer mogelijkheden om het aanbod 
goed af te stemmen op de verschillende 
leerbehoeften van individuele kinderen. 
De leerkracht volgt het leerproces 
nauwgezet en kan daardoor direct 
aansluiten op het persoonlijk niveau van 
de kinderen. Leerlingen hebben hierdoor 
zelf meer inzicht in hun leerproces en 
krijgen meteen feedback op de leerstof 
waar ze mee bezig zijn. Hierdoor raken zij 
meer betrokken en wordt het leerplezier 
vergroot. Natuurlijk blijft het (leren) 
schrijven ook een belangrijk onderdeel 
van het leerstofaanbod. 
  

Wetenschap en Techniek 

Bij W&T-onderwijs zijn onderzoeken en 
ontwerpen leidende activiteiten. Door op 
een onderzoekende en ontwerpende 
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manier te leren, worden houding, 
vaardigheden, denkwijzen en kennis in 
samenhang ontwikkeld. 
Onderwijs in Wetenschap en Technologie 
stimuleert een nieuwsgierige, 
onderzoekende en probleemoplossende 
houding. Hiermee worden 21ste-eeuwse 
vaardigheden ontwikkeld zoals creativiteit, 
ondernemingszin, kritisch denken, kunnen 
samenwerken en ict-geletterdheid. Het 
brengt kinderen kennis over de wereld. 
Thema’s die daarbij aan bod komen zijn 
gezondheid, natuur en ruimte, de 
technologische, bebouwde en 
maatschappelijke omgeving, hoe deze in 
het verleden tot stand is gekomen en hoe 
we daar nu en in de toekomst op een 

veilige en duurzame manier mee om 
kunnen gaan.  

Voor het W&T-onderwijs maken wij 
gebruik van de methode Faqta in 
combinatie met het aanbod van Maak-o-
theek.  

Muziek 

De muzieklessen worden verzorgd door 
een docent van het Centrum voor de 
Kunsten Eindhoven  

 

Schoolbibliotheek 

Spilcentrum Keverberg heeft een eigen 
bibliotheek. Kinderen in de leeftijd van     
0 tot 13 jaar mogen boeken lenen voor 
gebruik thuis en op school.  

Dit gebeurt onder begeleiding van ouders 
of onze vrijwilligers.  
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Huiswerk 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen na 
schooltijd fijn kunnen spelen.  
In de groepen 3 t/m 6 geven we daarom 
geen huiswerk.  

Om kinderen te leren plannen en te laten 

wennen aan het maken van huiswerk, 
starten we hiermee in groep 7. De 
kinderen krijgen een agenda en de 
leerkracht leert ze hoe ze deze moeten 
invullen. Ouders worden hierover 
geïnformeerd tijdens een informatieavond 
aan het begin van het schooljaar.  



4. Leerlingenzorg 

4.1. Uitgangspunten voor de 

leerlingenzorg 

Wij streven ernaar om alle kinderen de zorg en 
begeleiding te bieden die zij nodig hebben, 
zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het 
gaat om een zo breed mogelijke vorm van goed 
en Passend Onderwijs voor elk kind.  
Er zijn leerlingen die meer nodig hebben dan het 
basisaanbod. Leerlingen die moeite hebben met 
de leerstof krijgen extra instructie, begeleiding 
of specifieke oefenstof. Leerlingen die extra 
uitdaging nodig hebben, krijgen op een aantal 
momenten aangepaste leerstof en opdrachten. 
Zo proberen wij het aanbod zo goed mogelijk af 
te stemmen op de onderwijsbehoeften van ieder 
kind.  
Voor een uitgebreide omschrijving van de 
zorgstructuur verwijzen we naar het Zorgplan / 
Schoolondersteuningsprofiel (SOP) op de 
website van onze school. 
 

4.2 Interne overlegmomenten 

Op ’t Startblok worden de kinderen tijdens hun 
schoolloopbaan goed gevolgd. We hebben 
regelmatig (intern) overleg over uw kind tijdens 
besprekingen tussen intern begeleiders, directie 
en leerkrachten. Het doel mag duidelijk zijn: de 
ontwikkeling in beeld brengen om ervoor te 
zorgen dat kinderen zich op alle vlakken zo goed 
mogelijk ontwikkelen.  
Het is mogelijk dat de ontwikkeling van uw kind 
(tijdelijk) anders verloopt dan verwacht. Als de 
leerkracht dit constateert, wordt er contact met 
u opgenomen. Er vindt vervolgens een gesprek 
plaats om mogelijke oorzaken te achterhalen en 
oplossingen te bespreken. 

 

4.3 Leerlingvolgsysteem 

Wij volgen de ontwikkeling van de kinderen door 
middel van het leerlingenvolgsysteem 
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ParnasSys. Dit systeem geeft o.a. de 
uitslag weer van Cito-toetsen en 
methodetoetsen van kennisvaardigheden 
zoals rekenen, taal, begrijpend lezen en 
spelling. In de groepen 1-2 wordt de 
ontwikkeling van de kinderen gevolgd 
door middel van het observatiesysteem 
KIJK! De sociaal-emotionele ontwikkeling 
van de leerlingen in de groepen 3 t/m 8 
wordt gevolgd door middel van het 
leerlingvolgsysteem ZIEN!  
 
Tweemaal per jaar wordt er een 
vragenlijst door de leerkrachten van groep 
3 t/m 8 ingevuld en vanaf groep 7 vullen 
ook de leerlingen een vragenlijst in. 
Leerkracht en intern begeleider bespreken 
vervolgens de resultaten.  
Indien nodig, wordt er een plan van 
aanpak opgesteld.  
Tweemaal per jaar (in februari en in 
september) maken team, intern 
begeleiders en directie een analyse van de 
opbrengsten van de Cito-toetsen. Er wordt 
gekeken naar de opbrengsten, mogelijke 
verklaringen hiervoor en eventuele acties 
voor de periode die erop volgt.  

4.4 Didactisch groepsoverzicht / 

Blokplannen 

Tweemaal per schooljaar, na de analyse 
van de Cito-toetsresultaten en 
leerlingbespreking, stelt de leerkracht een 
didactisch groepsoverzicht op voor de 
vakgebieden Rekenen-Wiskunde, 
Begrijpend Lezen en Spelling.  
In het didactisch groepsoverzicht worden 
de drie niveaugroepen per vakgebied in 
beeld gebracht. Daarnaast wordt er 
gewerkt met Blokplannen, waarin kort 
staat beschreven aan welke onderdelen in 
een bepaalde periode extra aandacht 
moet worden besteed.  
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4.5 Passend Onderwijs 

De Wet Passend Onderwijs is per 1 
augustus 2014 ingegaan. Scholen krijgen 
daarmee een zorgplicht. Dit betekent dat de 
school ervoor moeten zorgen dat iedere 
leerling die op school zit of die wordt 
aangemeld, een passende onderwijsplek 
binnen het samenwerkingsverband krijgt. 
 
Elk kind heeft recht op Passend Onderwijs, 
eventueel met extra ondersteuning in de 
klas, op een andere reguliere school of in 
het speciaal onderwijs.  
 
Scholen kunnen ervoor kiezen om extra 
hulp in te kopen, bijvoorbeeld bij de 
Externe Dienst van de SKPO. Om de extra 
zorg die een aantal kinderen op onze school 
nodig heeft zo goed mogelijk vorm te 
geven, hebben we ervoor gekozen om 
Monique van Corven, gedragsspecialist en 
ervaren leerkracht op het gebied van 
Remedial Teaching, in te zetten. Zij biedt 
individuele hulp of hulp aan een kleine 
groep kinderen met extra zorgbehoeften. 
Zij wordt hierbij, indien nodig, ondersteund 
door de Externe Dienst van de SKPO. 
 
Onze school maakt deel uit van het 
samenwerkingsverband Passend Onderwijs 
Eindhoven (http://www.po-eindhoven.nl/). 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar 
deze website. 

 

4.6 Schoolondersteuningsprofiel 

(SOP) 

Iedere school binnen het 
samenwerkingsverband heeft een 
schoolondersteuningsprofiel opgesteld. 
Dit is een wettelijk voorschrift bij de 
invoering van Passend Onderwijs en biedt 
informatie over de kwaliteit van de 
basisondersteuning en over de extra 
ondersteuning die de school kan bieden. 
Ons schoolondersteuningsprofiel staat op de 
website van onze school. 
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4.7 Overgang van het 

basisonderwijs naar het 

voortgezet onderwijs 

Ouders van kinderen in groep 7 en 8 
krijgen in het begin van het schooljaar 
informatie over alle zaken die van belang 
zijn voor de schoolkeuze met betrekking 
tot het voortgezet onderwijs.  
In groep 7 wordt er een voorlopig advies 
gegeven dat besproken wordt met het kind 
en zijn/haar ouders. In groep 8 volgt er 
een definitief advies voor het voortgezet 
onderwijs. Het advies komt tot stand 
tijdens een bespreking tussen de 
leerkrachten van groep 7 en 8, de intern 
begeleider en de directeur.  
Uitgangspunten voor het vaststellen van 
het advies zijn: 
 
- oriënterende gesprekken met de leerling  
- resultaten gedurende de schoolloopbaan 
- de leerhouding  
- werktempo, zelfstandigheid en 
nauwkeurigheid 
- motivatie, welbevinden en zelfvertrouwen 
van de leerling.  
 
De aanmeldingen voor het voortgezet 
onderwijs vinden plaats in de maanden 
februari/maart. Na aanmelding neemt de 
schoolcoördinator van het voortgezet 
onderwijs contact op met de leerkracht van 
groep 8 voor een goede overdracht.  
 

4.8 De resultaten van ons 

onderwijs 

Centrale Eindtoets 
De Centrale Eindtoets wordt afgenomen op 
20 en 21 april 2022. 
De resultaten worden vergeleken met 
scholen met dezelfde populatie. In 
onderstaande tabel ziet u de 
uitslagen van de Eindtoets 
van de afgelopen jaren. 
 

Pagina 25 Schoolgids 

Schooljaar 
Citoscores Landelijk  

 Basisschool ‘t Startblok gemiddelde 

2016-2017 539.0 535.6 

2017-2018 539.2 535.6 

2018-2019 542,1 536.1 

2019-2020 -------- -------- 

2020-2021 535,5 535.4 







5.1 Aanmelden, inschrijven en 

uitschrijven 

Inschrijven 

Als u overweegt om uw kind aan te melden 
op ’t Startblok, maken wij graag een 
afspraak voor een persoonlijke 
kennismaking op school. We leiden u rond, 
zodat u de sfeer kunt proeven en geven u 
informatie over het onderwijs en de 
dagelijkse gang van zaken.  
 
Omdat wij persoonlijke aandacht en een 
goed beeld van de school in bedrijf 
belangrijk vinden, kiezen wij niet voor het 
organiseren van een Open Dag.  
 
Uitschrijven 

Als een kind tussentijds de school verlaat, 
dan moet u dit aan de directeur melden. 
De school schrijft het kind officieel uit 
wanneer het is ingeschreven op een 
nieuwe school. Vervolgens ontvangt de 
nieuwe school het uitschrijvingsbewijs en 
een digitaal overdrachtsrapport met 
relevante informatie. 
 

Wennen nieuwe leerlingen 

Vlak voor de vierde verjaardag mag uw 
kind 10 dagdelen meedraaien in de 
toekomstige groep. De leerkracht van uw 
kind neemt ongeveer 4 tot 6 weken van 
tevoren contact met u op voor het maken 
van "wenafspraken". 

5.2 Informatie-uitwisseling 

Mail en Parro-App 

Om u zo goed mogelijk te informeren over 
allerlei zaken die betrekking hebben op 
school maken wij gebruik van o.a. de 
schoolmail, de Parro-App en de website. 

Daarnaast hebben we een Facebookpagina 
waarop allerlei leuke nieuwsitems te zien 
zijn.       

 

Facebook 

www.facebook.com/basisschooltstartblok  
 

Website 

www.skpo-startblok.nl 
 

Activiteitenkalender 

Elk gezin ontvangt een activiteitenkalender 
met belangrijke data voor het lopende 
schooljaar. De activiteitenkalender is ook 
te vinden op onze website en in de Parro-
App  
 

5. De schoolpraktijk 
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Informatie-avond 

Aan het begin van het nieuwe schooljaar 
wordt er in de groepen 1 t/m 8 een 
informatie-/inloopavond georganiseerd 
voor ouders met hun kind.  
Die avond kunt u kennismaken met de 
leerkracht(en) van uw kind en ontvangt u 
belangrijke informatie over het schooljaar 
en de groep van uw kind(eren).  
 

Inloopmomenten  

Wij vinden het belangrijk om ouders te 
betrekken bij het onderwijs en de school. 
Om die reden organiseren we regelmatig 
inloopmomenten. Bijvoorbeeld bij de start 
van de dag of bij de opening of afsluiting 
van een thema. Daarnaast deelt de 
leerkracht regelmatig informatie op de 
Parro-App. 
 
Oudergesprekken en rapporten 

In november nodigen we alle ouders en 
kinderen uit voor een voortgangsgesprek. 
In de maanden februari en juni wordt het 
digitale rapport verstuurd met informatie 
over de ontwikkeling van het kind. Naar 
aanleiding hiervan vinden de 
oudergesprekken plaats. In februari/maart 
verwachten we alle ouders, in juni/juli zijn 
de gesprekken facultatief.  
Natuurlijk vinden er op school voortdurend 
gesprekken plaatst tussen de leerling en 
leerkracht over de leerdoelen waaraan 
gewerkt wordt. Omdat we het in beeld 
brengen van de persoonlijke ontwikkeling 
van een kind belangrijk vinden, starten we 
dit schooljaar met het werken met een 
portfolio. Het is de bedoeling dat het 
portfolio op den duur het traditionele 
rapport gaat vervangen.  
 

 

5.3 Leerplicht 

Een kind is leerplichtig vanaf vijf jaar. Op 
onze school geldt in principe een leerplicht 
voor alle kinderen, ook als ze nog geen vijf 
jaar zijn. Dat wil zeggen dat kinderen van 
4 jaar niet thuis kunnen blijven, zonder dat 
er verlof is aangevraagd.  
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Ziekte leerling 

Als uw kind niet naar school komt omdat 
hij/zij ziek is, kunt u dit via het online 
formulier op de website, een berichtje op 
de Parro-App of telefonisch vóór 08.30uur 
aan ons doorgeven.  
Het kan ook voorkomen dat uw kind  
op school ziek wordt. Wilt u  
ervoor zorgen dat wij beschikken over 
de juiste telefoonnummers, zodat we 
u kunnen bereiken?  
 
Het kan voorkomen dat een kind een 
langere tijd ziek is. In overleg met u 
zorgen we dan voor lesstof, waaraan thuis 
gewerkt kan worden.  

Verlofregeling 

Voor verlof moet toestemming worden 
gevraagd. De directeur is verplicht de 
leerplichtambtenaar te informeren over 
ongeoorloofd verzuim. Tegen ouders die 
hun kind(eren) zonder toestemming van 
school houden, kan proces-verbaal worden 
opgemaakt. 
Sinds 2012 zijn door de wetgever de 
regels, om gebruik te maken van bijzonder 
verlof, aangescherpt. Daarnaast is 
toegevoegd dat de school om 
bewijsstukken moet vragen. U kunt online 
deze aanvraag ter goedkeuring indienen. 
Er kan buiten de schoolvakanties alleen 

verlof worden verleend vanwege:  
 
1. Vakantieverlof op grond van de specifieke aard 

van het beroep 

Alleen als het door de aard van het beroep 
van één van de ouders niet mogelijk is om 
vakantie te nemen in één van de 
schoolvakanties, kan door de directeur 
verlof worden gegeven voor ten hoogste 
tien dagen. Met specifieke aard van het 
beroep worden seizoensgebonden 
werkzaamheden bedoeld of 
werkzaamheden in bedrijfstakken die een 
piekdrukte kennen, waardoor het voor het 
gezin feitelijk onmogelijk is om in één van 
de schoolvakanties vakantie op te nemen 
én dat het opnemen tot onoverkomelijke 
bedrijfseconomische problemen zal leiden. 
In het verzoek om verlof zal op beide 
zaken moeten worden ingegaan en ook in 
de werkgeversverklaring moeten beide 
aspecten aan de orde komen. Feitelijk 
betekent dit dat er alleen bij hoge 
uitzondering gebruik van deze regeling 
gemaakt kan worden. Een verlofaanvraag 
hiervoor dient u te richten aan de directeur 
van de school.  
 
2. Gewichtige omstandigheden  

Extra verlof kunt u aanvragen en krijgen 
als er sprake is van “gewichtige 
omstandigheden”. Gewichtige 
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omstandigheden zijn uitzonderlijke 
omstandigheden buiten de wil van ouders 
en/of de leerling, waardoor de leerling niet 
naar school kan. Het aantal verlofdagen 
mag per schooljaar niet meer dan 10 
bedragen.  
In géén geval wordt verlof verleend bij  
familiebezoek in het buitenland;  

goedkope tickets in het laagseizoen;  

omdat tickets al zijn gekocht of omdat er 

geen tickets meer zijn of beschikbaar 

zijn in vakanties; 

vanwege vakantiespreiding (een ander 

gezinslid heeft een andere 

vakantieperiode)  

verlof voor een kind omdat andere 

kinderen al of nog vrij zijn;  

eerder vertrek of latere terugkomst 

vanwege verkeersdrukte;  

vanwege samen reizen/in konvooi reizen 

door bijv. de Balkan;  

sabbatical van één van de ouders(s)/

verzorger(s);  

aangeschafte kaartjes voor concerten e.d.; 

wereldreis / verre reis.  

 
Gaat het om een periode van minder dan 
10 dagen, dan neemt de directie van de 
school hierover een beslissing.  
Gaat het om een langere periode, dan 
beslist de leerplichtambtenaar na overleg 
met de school.  

5.4 Medicijnen en allergieën 

Indien een kind overdag medicijnen 
gebruikt, vragen wij u om daarover contact 
op te nemen met de leerkracht. 
Leerkrachten mogen geen medicijnen 
verstrekken zonder schriftelijke 
toestemming van ouders. 
Indien uw kind een ernstige allergie heeft, 
is het belangrijk dat de leerkracht hiervan 
op de hoogte is. U kunt met hem/haar 
afspraken maken over eventuele 
aanpassingen.  

 

5.5 Een gezonde en veilige school 

We besteden op school aandacht aan een 
gezonde levenshouding. Dit houdt onder 
andere in dat we kinderen stimuleren om 
gezond te eten en te drinken. Om die 
reden zijn koolzuurhoudende- en 
energiedranken niet toegestaan op school 
en verzoeken wij u om uw kind 
boterhammen, fruit en/of groente mee te 
geven. Koeken en snoep zijn niet 
toegestaan.  
Er zijn koelkasten op school, waarin uw 
kind eventueel eten of drinken gekoeld kan 
bewaren. 
  
Verjaardagen 

Als uw kind jarig is, mag dit natuurlijk in 
de klas gevierd worden. In overleg met de 
leerkracht kiest u hiervoor een geschikt 
moment. Traktaties worden, behalve als 
het groente- of fruittraktaties zijn, na 
school mee naar huis gegeven. U kunt dan 
zelf bepalen wat op welk moment door uw 
kind gegeten wordt.  
 

Rookvrije school 

Wij vinden het belangrijk dat er in het 
bijzijn van kinderen niet wordt gerookt. 
Roken op het schoolplein, bij de 
schoolpoort, in de auto (als u kinderen bij 
zich heeft tijdens een uitstapje) en tijdens 
excursies en andere activiteiten, is dus niet 
toegestaan. 
Wij rekenen op uw medewerking! 
 
 

Pestprotocol 

Door in alle groepen te werken volgens de 
principes van Groepsdynamisch Onderwijs, 
besteden wij aandacht aan het voorkomen 
van pestgedrag. In hoofdstuk 2 over de 
typering van onze school, staat concreet 
omschreven hoe wij hiermee omgaan. De 
school beschikt daarnaast over een 
pestprotocol. U vindt dit pestprotocol en 
uitgebreidere informatie over 
Groepsdynamisch onderwijs op onze 
website. 
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Zindelijkheid 

Het liefst zouden wij alle kinderen welkom 
heten en hulp bieden, maar de praktijk 
leert ons dat het (nog) niet zindelijk zijn 
van een schoolgaand kind (praktische) 
problemen oplevert. Als uw kind nog niet 
zindelijk is, vragen wij aan ouders om dit 
(vooraf) te melden bij de directie. 
 
Het ontruimingsplan 

Op ’t Startblok is een ontruimingsplan 
aanwezig. Elk teamlid weet hoe hij of zij 
moet handelen om de veiligheid van de 
leerlingen zoveel mogelijk te waarborgen 
in geval van grote, dan wel kleine 
calamiteiten. Minimaal twee keer per jaar 
wordt de ontruiming met alle groepen 
geoefend. 
 

Het Brabant Verkeersveiligheidslabel 

Het Brabant Verkeersveiligheid Label (BVL) 
wordt toegekend aan scholen als zij 
voldoen aan een aantal wettelijke eisen 
omtrent verkeersveiligheid en 
verkeerseducatie. Deze eisen gaan over de 
veiligheid rondom de school en de inhoud 
van het verkeersonderwijs dat gegeven 
wordt.  
Het Label is een bewijs dat 
verkeersveiligheid structureel deel 
uitmaakt van het schoolbeleid. De 
leerlingen krijgen verkeerslessen en er zijn 
verkeersprojecten met praktische 
oefeningen. Verder is er aandacht voor de 
schoolomgeving en zijn de wegen er 
naartoe zo verkeersveilig mogelijk. 
Daarnaast zijn (verkeers)ouders of -
verzorgers betrokken bij verkeerseducatie. 
Ieder jaar wordt opnieuw getoetst of de 
school voldoet aan de gestelde eisen. 
 
Veiligheid rondom school  

Voor de veiligheid van uw kind en andere 
kinderen verzoeken wij u om zoveel 
mogelijk te voet naar school te komen. Als 
de afstand een bezwaar is, mogen de 
kinderen op de fiets komen. Alle kinderen 
zetten hun fiets in de fietsenstalling, links 
naast de poort op het grote plein. De 
school kan niet aansprakelijk gesteld 

worden voor eventuele schade aan fietsen.  
Als u uw kind met de auto naar school 
brengt, kunt u deze parkeren in de wijk of 
op het parkeerterrein naast de school (bij 
Korein). Het is niet toegestaan om uw auto 
te parkeren op de stoep, het fietspad of 
het deel van de straat dat voorzien is van 
een doorgetrokken gele streep. Indien u 
fout parkeert, zijn wij genoodzaakt om u 
hierop aan te spreken, omdat we de 
veiligheid van de kinderen altijd voorop 
stellen.  
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5.6 Schoolverzekering 

Het schoolbestuur heeft de volgende 
verzekeringen:  
 Algemene aansprakelijkheid 

 Bestuurdersaansprakelijkheid 

 School ongevallenverzekering 
(leerlingen, personeel) en zgn. 
hulpkrachten 

 Doorlopende reisverzekering (kamp, 
excursies, schoolreisjes, e.d.) 
t.b.v.leerlingen en personeel en zgn. 
hulpkrachten 

 Schoolevenementen-verzekering 

 Uitgebreide brand-inventaris 
verzekering 

5.7 Materialen en Schade 

Materialen die nodig zijn om op school te 
kunnen werken, krijgt uw kind van 
school. Verbruiksmateriaal wordt 
aangevuld en hiervoor hoeft niet betaald 
te worden. Ieder kind heeft een eigen 
laatje waarin de spullen opgeborgen 
kunnen worden. De kinderen gebruiken 
alleen materialen van school. 
Het kan gebeuren dat uw kind 
(onbedoeld) schade veroorzaakt aan 
bijvoorbeeld het schoolgebouw, aan 
eigendommen van de school of van 
leerlingen of teamleden. In die gevallen 
wordt de schade d.m.v. uw W.A-
verzekering op u verhaald. Wij 
vertrouwen erop dat we in die gevallen op 
uw medewerking mogen rekenen.  
Let u er tevens op dat uw kind geen 
waardevolle spullen mee naar school 
brengt? Voor schade aan en diefstal van 
meegebrachte spullen, bijvoorbeeld 
mobiele telefoons, zijn wij niet verzekerd.  

5.8 Gebruik mobiele telefoons en 

camera's 

Als uw kind een mobiele telefoon mee 
naar school neemt, spreken wij af dat de 
telefoon onder schooltijd uit staat. De 
telefoon mag bewaard worden in het 
eigen postvakje of aan de leerkracht 
worden gegeven. 

Voor ouders geldt dat het alleen is 
toegestaan om foto’s te maken van uw 
eigen kind. Mochten er andere kinderen 
op de foto staan, dan is het niet 
toegestaan om deze te plaatsen op 
Facebook of andere Social-Media. De 
kans is namelijk groot dat er kinderen op 
de foto staan waarvan de ouders géén 
toestemming gegeven hebben om foto’s 
op internet of onze website te publiceren.  
 

Pagina 33 Schoolgids 



5.9 Vervoer van leerlingen 

Regelmatig hebben de kinderen 
activiteiten buiten de school. Als het 
mogelijk is, gaan de kinderen hier lopend 
of op de fiets naartoe. Indien een groep 
op de fiets gaat, gaan er minimaal twee 
begeleiders mee. Soms doen wij een 
beroep op ouders om de kinderen met de 
auto te brengen of te halen. Samen met 
de ouders hebben wij hierover de 
volgende afspraken gemaakt: 
- Kinderen zitten vast in de auto volgens 
de wettelijke vereisten; alle passagiers, 
voorin of achterin, moeten een 
autogordel dragen. Bij voorkeur een 
driepuntsgordel.  
- Kinderen zitten op de achterbank; 
kinderen die kleiner zijn dan 1.35 m 
moeten in een kinderzitje of op een 
stoelverhoger, ongeacht hun leeftijd. Ze 
mogen eventueel voorin, maar alleen als 
dat volgens de instructies van dat 
kinderzitje toegestaan is. 
- Voor kinderen groter dan 1.35 m 
volstaat de autogordel en mag indien 
gewenst een zitverhoger gebruikt 
worden. 
- De ouder heeft een 
inzittendenverzekering. 
- De leerkracht checkt de afspraken met 
ouders en loopt (indien mogelijk) de 
auto’s voor vertrek na en controleert of 
alles volgens de richtlijnen gebeurt. 
 

5.10 ARBO-regelgeving 

Regelmatig worden de 
werkomstandigheden en de 
schoolgebouwen getoetst aan de ARBO-
regelgeving. De directie en de 
preventiemedewerker (teamlid en tevens 
BHV-er) bespreken de bevindingen en 
eventuele actiepunten met de 
Medezeggenschapsraad. Om e.e.a. goed 
te monitoren gebruiken wij sinds dit 
schooljaar het Digitaal Veiligheid 
Volgsysteem.  
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6. Ouders en de school 

6.1 Ouderbetrokkenheid 

Samenwerking tussen school en ouders vinden 
wij belangrijk, omdat we partners zijn in de 
opvoeding en ontwikkeling van de kinderen. 
Om ouders te betrekken bij het onderwijs 
organiseren we, naast de geplande gesprekken, 
ook regelmatig inloopmomenten. Daarnaast 
kunnen ouders meedoen en meedenken bij 
onder andere: 
hulp in de bibliotheek op school 
deelname Ouderraad 
deelname Medezeggenschapsraad 
hulp bij uitstapjes of regelen van vervoer 
het onderhouden van de schooltuin 
hand- en spandiensten in de klas 
 

6.2 De Medezeggenschapsraad 

Iedere school kent een medezeggenschapsraad 
(MR) waarin ouders en personeel belangrijke 
beleidszaken van de school bespreken. Het 
bestuur hecht grote waarde aan een goed 
functionerende raad, omdat daardoor een breed 
draagvlak ontstaat voor alle besluiten die het 
bestuur en/of de school moet nemen. 

Belangrijke besluiten van de school behoeven 

de instemming van deze raad, zoals 

bijvoorbeeld het schoolplan, het zorgplan, de 

begroting,regels op het gebied van veiligheid 

en gezondheid, het toelatingsbeleid, 

belangrijke onderwijskundige vernieuwingen 

binnen de school, het taakbeleid etc. De 

vergaderingen van de MR zijn openbaar en 

vinden 6 keer per jaar plaats. De verslagen 

vindt u terug op onze website. Indien u meer 

informatie wilt, kunt u bij de MR-leden terecht.
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De Gemeenschappelijke 

MedezeggenschapsRaad (GMR) 

De medezeggenschapsraden van de 
verschillende SKPO-scholen zijn 
vertegenwoordigd in de 
gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is 
het inspraakorgaan van de organisatie 
SKPO. Namens iedere school heeft één lid 
zitting in de GMR. 

6.3 De Ouderraad 

Onze school heeft een actieve en 
enthousiaste ouderraad (OR), die bestaat 
uit het dagelijks bestuur (voorzitter, 
penningmeester en secretaris) en een 
aantal andere ouders. 
Deze groep ouders bedenkt en organiseert, 
samen met het schoolteam, leuke en /of 
feestelijke activiteiten die gedurende het 
schooljaar plaatsvinden zoals Sinterklaas, 
de kerstviering, het schoolreisje, de 
Koningsspelen en activiteiten in de laatste 
schoolweek om het schooljaar gezellig af 
te sluiten. 

In het begin van het nieuwe schooljaar 
ontvangt u een uitnodiging voor de 
jaarvergadering. Tijdens deze vergadering 
legt de OR verantwoording af op financieel 
gebied en wordt het jaarverslag en de 
begroting gepresenteerd. 

6.4 Vrijwillige ouderbijdrage  

Aan het begin van elk schooljaar wordt de 
hoogte van de ouderbijdrage van het 
nieuwe schooljaar bepaald. Meestal is dit 
ongeveer 35 euro per schooljaar per kind.  
De ouderbijdrage is vrijwillig, maar wij zijn 
erg blij met deze bijdrage omdat we 
hierdoor leuke, extra activiteiten voor de 
kinderen kunnen organiseren zoals het 
sinterklaasfeest, carnaval en het 
schoolreisje.  
U kunt de ouderbijdrage overmaken naar 
rekeningnummer:  
NL57 INGB 0006 2409 44 t.n.v. 
Oudervereniging ’t Startblok te Eindhoven, 
onder vermelding van de naam en de 
groep(en) van uw kind(eren). 
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6.5 Stichting Leergeld 

De Stichting Leergeld richt zich tot ouders 
van schoolgaande kinderen in de leeftijd 
van 4 tot 18 jaar met een laag inkomen. 
Ouders die hun kosten niet of slechts 
gedeeltelijk vergoed krijgen via bijzondere 
bijstand etc. kunnen een beroep doen op 
deze stichting.  
Het gaat om kosten voor school, een 
sportvereniging, deelname aan een 
kindervakantieweek en andere activiteiten 
die eraan bijdragen dat kinderen zich 
kunnen ontplooien. Voor meer informatie 
hierover kunt u terecht bij de directie van 
school.  

6.6 Klassenouders/hulpouders 

Iedere groep heeft een of twee 
klassenouder(s). Een klassenouder is de 
contactpersoon tussen de leerkracht en de 
ouders van kinderen uit de klas. De 
leerkracht kan de klassenouder 
bijvoorbeeld vragen om andere ouders te 
benaderen voor hulp of voor het mee 
helpen regelen van een activiteit voor de 
groep.  
Naast klassenouders zijn er ouders die 
structureel hulp bieden (bijvoorbeeld 
leesouders, biebouders, ouders die 
controleren op hoofdluis, etc.) en ouders 
die incidenteel helpen op school of in de 
klas. Wij waarderen iedere vorm van hulp! 
 

6.7 Informatievoorziening aan 

gescheiden ouders 

De school hanteert de wettelijke regeling 
omtrent informatievoorziening betreffende 
de leerling. Als ouders scheiden en samen 
het gezag behouden, informeren wij beide 
ouders over hun kind. 
Als er sprake is van een niet met het gezag 
belaste ouder kan deze een schriftelijk 
verzoek tot informatieverstrekking 
indienen bij de directie van de school. Het 
moet dan om concrete vragen over het 
kind gaan. Vanuit de school wordt alleen 
concrete, relevante informatie verstrekt 
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die de gezaghebbende ouder ook ontvangt 
en die niet in strijd is met het belang van 
het kind. Indien de rechter besloten heeft 
tot ontheffing van informatieplicht 
verstrekt de school geen informatie aan de 
niet gezaghebbende ouder.  

6.8 Schorsing / verwijdering 

Als een kind op school is toegelaten, is er 
een leerovereenkomst met rechten en 
plichten voor ouders en school. In geval 
van wangedrag kan de directie besluiten 
een kind te schorsen voor een of twee 
dagen. Als schorsing niet helpt, kan 
worden overgegaan tot tijdelijke 
verwijdering, waarbij de directie contact 
opneemt met het schoolbestuur en de 
inspectie. Dit kan leiden tot een definitieve 
verwijdering. In dat geval beëindigt het 
schoolbestuur eenzijdig de 
leerovereenkomst. Het tijdelijk of definitief 
verwijderen, gebeurt uiteraard op basis 
van gegronde redenen. Ouders kunnen de 
beslissing van het schoolbestuur 
aanvechten via de rechter.  
 

6.9 Klachtenregeling 

 

Gesprek 
 
Soms gebeuren er dingen op school waar 
ouders (of leerlingen) het niet mee eens 
zijn. Door middel van gesprek komen we 
graag met u tot een oplossing. Bent u 
ergens ontevreden over met betrekking tot 
de situatie in of rondom de klas? Dan is de 
leerkracht uw eerste aanspreekpunt voor 
een gesprek. Komt u er samen niet uit of 
heeft de situatie meer betrekking op de 
schoolorganisatie of het schoolbeleid? Dan 
gaat de schoolleiding (directie) graag met 
u in gesprek.   
 
Klachtenregeling 
Als u er met de leerkracht en de 
schoolleiding niet uitkomt, kunt u 
gebruikmaken van de klachtenregeling van 
SKPO. In voorkomende gevallen komt er 

een gesprek met het bestuur. U treedt dan 
eerst in contact met de bestuurssecretaris 
van SKPO: mw. J. de Jonge Baas, 
j.dejongebaas@skpo.nl 
U vindt de klachtenregeling inclusief tips 
hoe te handelen op de website: 
www.skpo.nl. De volledige 
klachtenregeling, waarin de procedure 
klachtbehandeling beschreven staat, ligt 
tevens ter inzage bij de schoolleiding. 
Klachten ongewenst gedrag 
Bij klachten over ongewenst gedrag op 
school, zoals pesten, ongewenste 
intimiteiten, discriminatie, agressie en 
geweld, kunnen ouders en kinderen een 
beroep doen op de ondersteuning van de 
interne vertrouwenspersoon op school. U 
kunt zich op ieder moment door hem of 
haar laten adviseren en ondersteunen. 
Deze vertrouwenspersoon luistert naar u 
en geeft informatie over mogelijke 
vervolgstappen.  
Daarnaast heeft SKPO een onafhankelijke 
externe vertrouwenspersoon waar u voor 
begeleiding of advies terechtkunt.  
 
Contactgegevens interne 
vertrouwenspersoon 
Naam: Esther van den Bosch 
Telefoonnummer: 040-2518710 (school) 
Email: e.vandenbosch@skpo.nl 

Contactgegevens externe 
vertrouwenspersoon 
Zie voor de actuele gegevens van de 
externe vertrouwenspersoon de website 
van SKPO: www.skpo.nl.
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Meldplicht seksueel geweld 
Bij klachten van ouders en leerlingen over 
de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is 
van ontucht, aanranding of een ander 
zedendelict door een schoolmedewerker 
jegens een minderjarige leerling, is de 
school wettelijk verplicht het bevoegd gezag 
te informeren. Vervolgens is het bevoegd 
gezag verplicht aangifte te doen bij politie/
justitie. 
 
Vertrouwensinspecteur 
Voor een onafhankelijk advies in geval van 
een klacht, kunt u ook contact opnemen met 
een van de vertrouwensinspecteurs van de 
Onderwijsinspectie via telefoonnummer 
0900-111 3111 (lokaal tarief), op 
weekdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.  
 
 
 
 
 
 

Landelijke Klachtencommissie 
Onderwijs (LKC)  
Voor meer informatie kunt u verder terecht 
bij de Landelijke Klachtencommissie 
Onderwijs.  
Contact gegevens: https://
onderwijsgeschillen.nl/over-ons/contact 
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7. Externe Instanties 

7.1 Korein 

Onze Spilpartner Korein verzorgt graag de 
dagopvang, peuterwerk, voorschoolse 
opvang (VSO) en buitenschoolse opvang 
(BSO) van uw kind.  

 

7.2 GGD  

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. 
Als u zelf vragen heeft, kunt u deze tijdens 
het onderzoek 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. 
 

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  
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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 
 
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.  
 

7.3 WIJ-Eindhoven 

Hebt u een vraag op het gebied van werk, 
wonen, zorg, opvoeding, samenleven in 
wijken en buurten of ontmoeting? U komt 
er zelf of samen met anderen niet uit? U 
kunt terecht bij het WIJ-team in de wijk.  
Samen met de medewerker van WIJ 
bespreekt u wat er nodig is en wat u zelf 
kunt doen om te komen tot een oplossing 
(eigenkracht). Lukt dit niet en is extra 
professionele ondersteuning nodig, dan 
biedt de medewerker van het WIJ-team, 
die meteen uw vaste contactpersoon is, 
deze zelf. Hoe de ondersteuning er 
uiteindelijk uitziet, kan voor iedereen 
verschillen. Maar er wordt in elk geval 
geprobeerd te voorkomen dat u te maken 
krijgt met verschillende organisaties. Soms 
blijkt dat ondersteuning via uw vaste 
contactpersoon niet genoeg is en dat er 
een specialist nodig is. De contactpersoon 
van WIJ blijft dan ook uw contactpersoon.  
Inspectie van het onderwijs 
Scholen dienen aan een aantal wettelijke 
verplichtingen te voldoen. Daarom krijgen 
alle scholen regelmatig bezoek van de 
rijksinspecteur. Onze school valt onder de 
inspectie van het onderwijs in Oost-
Brabant. Op de website van de 
onderwijsinspectie vindt u de resultaten 
van de inspectie. 
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9. Belangrijke namen en 

adressen 
Belangrijke namen en adressen 
Basisschool ’t Startblok / Spilcentrum 
Keverberg 
Keverberg 3-5 
5655 BA Eindhoven 
tel: 040-2518710 
Yvette Luyten, Directeur 
e-mail: startblok@skpo.nl 
website: www.skpo-startblok.nl 
 
Medezeggenschapsraad ’t Startblok 
e-mail: mr@startblokeindhoven.nl 
Voorzitter: Eric Kuijpers 
eric@startblokeindhoven.nl  
Ouderraad ’t Startblok 
e-mail: or@startblokeindhoven.nl 

Korein Kinderplein 
Keverberg 5a 
5655 BA, Eindhoven 
tel. 040 -  257 36 36 
e-mail: keverberg@koreinkinderplein.nl 
 

Generalisten WIJ-Eindhoven 
Loes van de Beek:  
e-mail:loesvandebeek@wijeindhoven.nl 
tel: 06-15176477 

Karin Bos:  
e-mail: karinbos@wijeindhoven.nl 
tel: 06-46940990 
 

Jeugdgezondheidszorg GGD-
Eindhoven 
Clausplein 10  
5611 XP Eindhoven 
tel: 088-0031100 

 

SKPO 
Vonderweg 12 
5616 RM Eindhoven 
tel: 040-2595320 
e-mail: bmt.secretariaat@skpo.nl 
website: www.skpo.nl  

Klachtencommissie SKPO 
Centraal secretariaat klachtencommissie 
katholiek onderwijs 
Postbus 82324 
2508 EH Den Haag 
tel: 070-3925508 
 

Vertrouwenspersoon – intern 
Esther van den Bosch 
tel. 040-2518710 
e-mail: e.vandenbosch@skpo.nl 

Vertrouwenspersoon – SKPO 
Mevr. Irene Kersten 
tel: 06-11396901 
e-mail: info@irenekersten.nl 

Rijksinspectie basisonderwijs 
Postbus 88 
5000 AB Tilburg 
E-mail: info@owinsp.nl 
website: www.onderwijsinspectie.nl  

Leerplichtconsulent 
Colin Lankheet 
per adres: Stadhuisplein 1 
5600 RB Eindhoven 
tel: 06-36400287 
Email: colin.lankheet@eindhoven.nl 
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