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SALTO basisschool 't Karregat

Schoolgids 2022-2023

Urkhovenseweg 6, 5641 KE Eindhoven
040-2810326

Welkom!

Welkom op basisschool 't Karregat!
Na het lezen van deze schoolgids heeft u een duidelijk beeld van
hoe wij vormgeven aan ons ondenvijs en vanuit welke visie wij dit
doen.

SALTOschool 't Karregat is een openbare basisschool waar wij
aandacht schenken aan de levensbeschouwelijke en
maatschappelijke waarden in de Nederlandse samenleving.
Leren heeft bijons een centrale plaats en is zowel gericht op
kennis als op het aanleren van (sociale) vaardigheden. Onze
school telt 10 groepen regulier onderwijs en 4 groepen met
fulltime onderwijs aan hoofbegaafde kinderen. We hebben
daarnaast ook een plusklas voor de leerlingen die meer uitdaging
nodig hebben dan het reguliere programma. Naast de
groepsleerkrachten hebben we leerkrachtondersteuners en
vakleerkrachten voor beeldende vorming en gymnastiek. De
leerlingen op het hoogbegaafde ondennrijs hebben ook een
vakleerkracht schaken.

Mocht u na het lezen van onze schoolgids nog vragen hebben,
aarzel dan niet om ze aan ons te stellen.

Graag tot ziens,

Team't Karregat en OMNIO
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"Zinin leren en worden wie je bent: we doen het samen"
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1. Visie en missie in woord

Visie:
't Karregat, zin in leren en worden wie je bent: we doen het samen

Missie:
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen leren wie ze zijn. De leerkrachten geeft ruimte en
aandacht voor deze ontwikkeling . Er zijn onderlinge verschillen tussen leerlingen vanuit identiteit en
leervermogen. Het kind is betrokken bij en heeft inzicht in zijn eigen ontwikkeling. Daarin maakt een
kind zijn eigen keuzes en neemt zijn of haar verantwoordelijkheid. Het kind is nieuwsgierig en wil de
wereld om zich heen ontdekken. De leerlingen hebben een goed zelf oplossend vermogen.

Leerlingen zijn respectvol naar elkaar en hebben oog voor de culturele verschillen. Ze zijn sociaal
vaardig en kunnen conflicten zelfstandig oplossen. Leerkrachten begeleiden leerlingen bij dit proces

De leerlingen hebben behoeften aan beweging en praktische handvatten. Ons bewegingsonderwijs
ondersteunt de kerndoelen, maar zet ook je gehele lijf letterlijk in beweging. De leerlingen willen
onderzoeken en ontdekken door te doen i.p.v. alles te leren uit een methode in een klaslokaal.
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2. Ons bestuur en onze school: een eerste kennismaking

Eerste kennismaking met het bestuur:
't Karregat is onderdeel van de Stichting Algemeen Toegankelijk
Ondenivijs Eindhoven, afgekort'SALTO'. Naast de naam van het
bestuur, staan de letters ook voor de SALTO-visie: Samen Actief
Leren Talenten Ontwikkelen. Alle leerlingen, ouders en
medewerkers van de SALTO-scholen en het bestuursbureau
vormen samen SALTO: #SAMENSALTO.

e

SALTO gaat voor een stevige basiskwaliteit. De SAlTO-kernwaarden zijn: Toegankelijk, Talentvol en

Toekomstgericht. SALTO staat voor een veilige en uitdagende leeromgeving, zodat leerlingen en

medewerkers talenten ontdekken en zichzelf verder ontwikkelen. Dit vormt 'Dé basis om te leren voor
het leven!'.

De uitwerking van de strategische speerpunten staan in het SAlTO-koersplan. Dit is in te zien via de
website www.salto-eindhoven.nl. De contactgegevens van het bestuursbureau zijn: Odysseuslaan 2,

5631JM te Eindhoven, 040-2606710

Eerste kennismaking met't Karregat:
SALTO-school 't Karregat maakt deel uit van SALTO. SALTO-basisscholen hebben allemaal hun

eigen karakter en geven op eigen wijze invulling aan het onderwijs. Het openbaar onderwijs streeft
naar maximale ontwikkelingsmogelijkheden voor elk kind, met veel aandacht voor zelfstandig werken.
Naast cognitieve vakgebieden is er binnen ons ondenrvijs ruimte voor creatieve, sociale, emotionele en

lichamelijke ontwikkeling van het kind. De naam "Openbaar onderwijs" zegt het eigenlijk al: onderwijs
open voor iedereen. Dat betekent dat openbare scholen toegankelijk zijn voor iedereen. Leerlingen
met verschillende achtergronden zijn welkom, ongeacht geloof, cultuur, land van herkomst, seksuele
geaardheid, fysieke mogelijkheden of wat dan ook. Juist al deze verschillen tussen leerlingen zijn de
leidraad voor het openbare onderwijs. Al vroeg leren de leerlingen respect te hebben voor de

onderlinge verschillen en achtergronden, maar ook om overeenkomsten tussen elkaar te herkennen.
Door dagelijks met elkaar om te gaan, door samen te leven en zo van elkaar te leren. De leerkracht
begeleidt de leerlingen om te leren omgaan met deze verschillen. Binnen ons onderuvijs is iedereen
gelijkwaardig aan elkaar en openheid is een belangrijke voorwaarde. Dit geldt voor de leerlingen, de
leerkrachten, de ouders en alle andere betrokkenen. De betrokkenheid van ouders neemt een

belangrijke plaats in, omdat wij ouders als partners zien.
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3. Ambities voor schoolj aar 2022-2023

Ambities regulier:

Wijgeven invulling aan onze ambities aan de hand van onze visie
"Zin in leren en worden wie je bent: we doen het samen"

Ambities OMNIO

Afsplitsing van regulier als aparte afdeling met eigen jaarplan en begroting.

Visie en missie zijn herzien en worden verder geïmplementeerd. Voor de komende jaren is een plan
van aanpak opgesteld om op systematische wijze de basis en extra ondersteuning te implementeren.

Verder uitbouwen van het voeren van kindgesprekken en portfolio, waarbij we beter zicht hebben op
de behoeften van de leerling als individu. Dit wordt met de leerling besproken, zodat deze er mee aan
de slag kan gaan.
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1. We verankeren de kwaliteitskaart vloeiend
lezen binnen ons onderwijsaanbod

2. We hebben onze groepen goed in beeld
en stemmen ons onderuvijsaanbod hierop af

(Zie hoofdstuk 6 voor hoe wij dit doen)

"Zin in leren"

De basis op orde

Sterk pedagogisch klimaat

1. De leerlingen en leerkrachten voelen zich
veilig binnen de school en ervaren
zelfuertrouwen.

2. Leerkrachten zijn zich bewust van hun
eigen handelen en de invloed daarvan op
de leerlingen en zetten interventies in om
gewenst gedrag te stimuleren.

(Zie hoofdstuk 5 voor hoe wij dit doen)

"Worden wie je bent"

Teamgericht organiseren (TAO)

We richten een organisatiestructuur in die
leidt tot meer kwaliteit van onderuvijs,
collectieve verantwoordelijkheid en een grote
professionele ruimte bij de leerkracht.

"We doen het samen".

"Zin in leren en worden wie je bent: we doen het samen"
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4. lnvulling onderwijs op 't Karregat

Kleuterondenruijs
ln de kleuterbouw werken we vanuit het concept basisontwikkeling. Daarbij staan 3 onderdelen
centraal.

Er wordt zorgvuldig een overstap naar groep 3 gemaakt. De manier van werken van de kleuterbouw
wordt in de middag gecontinueerd.

8

1 . Betekenisvolle gezamenlijke
activiteiten

De leerkracht zorgt voor betekenisvolle
activiteiten, dan kun je erop rekenen dat
de leerlingen betrokken, gemotiveerd en
geinteresseerd zijn. Dat zijn precies de
vooruvaarden om te leren van
activiteiten. De ontwikkeling is het best
te stimuleren in de context van een spel.

3. Bemiddelende leerkrachten
doen ertoe

De leerkracht bemiddelt tussen de
inbreng van de leerling en de doelen
waaraan de leerling werkt. Door het
spel te begeleiden verbindt de
leerkracht de twee bedoelingen: het
spel wint voor de leerlingen aan
betekenis en de leerkracht brengt
leermomenten in die de
handelingsmogelijkheden van de
leerling uitbreiden.

2. Brede persoonsontwikkeling

Bij een brede persoonsontwikkeling gaat
het om langetermijndoelen waaraan
mensen hun leven lang werken. Ze
zorgen ervoor dat je op een zinvolle
manier aan de samenleving kunt
bijdragen.

"Zin in leren en worden wie je bent: we doen het samen"



Ondenruijs in ondenruijsteam 4-5 en onderwijsteam 6-7-8

Basisvakken
ln de ochtenden worden voornamelijk de basisvakken rekenen, taal, spelling, (begrijpend) lezen en

schrijven gegeven. ln de middag staan wereldoriëntatie en de expressievakken op het rooster.

Zelfstandig werken
ln alle groepen leren de leerlingen zelfstandig te werken. Deze vaardigheid omvat niet alleen een

opvoedkundig doel. Deze vaardigheid is ook een middel om rekening te kunnen houden met

verschillen tussen leerlingen. Het eigen maken van het zelfstandig werken begint in de kleutergroepen
met behulp van een digitaal planbord. Ook wordt er schoolbreed gewerkt met het vragenblokje, het
stoplicht en een timer. Dit om ook te oefenen met uitgestelde aandacht. Het zelfstandig verwerken is

een dagelijks terugkerend onderdeel bij het Effectieve Directe lnstructie model.

Wereldoriêntatie
We werken schoolbreed volgens een thematische geïntegreerde aanpak voor groep 1 lm B met de
methode Faqta. De leerkrachten hebben de keuze uit meerdere thema's zodat ze kunnen aansluiten
bij de leerlingen in de groep en er is een apart talentprogramma binnen Faqta.
We leren leerlingen kennis en 21e eeuwse vaardigheden waarbijze spelenderwijs hun eigen talenten
ontdekken. Onderzoeken, ontdekken en de ontwikkeling naar zelfstandigheid staat centraal.

Engels
We oriënteren op een nieuwe methodiek en aanpak.

Verkeer
ln groep 3 Vm I krijgen de leerlingen wekelijks verkeer.
Komend jaar gaan we bekijken hoe we ons verkeersonderuvijs anders in kunnen richten met een

nieuwe methode en meer praktisch gerichte lessen.

Sociale redzaamheid en bevordering gezond gedrag
Wij zijn een gezonde school. Sociale redzaamheid en gezond gedrag spelen een belangrijke rol in het
gehele ondenvijs, we maken daarom ook gebruik van een traktatiebeleid en elke woensdag is bij ons

waterdag.

Expressie activiteiten
Onder expressieactiviteiten vallen muziek, handenarbeid en tekenen. De expressieactiviteiten zijn

onderdeel binnen de thema's van wereldoriëntatie, maar kunnen ook worden ingevuld naar eigen

inzicht van de (vak)leerkracht. De groepen 3 Vm 8 krijgen wekelijks een les beeldende vorming van de

vakleerkracht.

Lichamelijke opvoeding
ln de lagere groepen komt deze ontwikkeling terug in allerlei activiteiten. U kunt daarbijdenken aan

spel en beweging (binnen en buiten). ln de hogere groepen is de lichamelijke ontwikkeling vooral

terug te vinden in de gymlessen. Wekelijks hebben zij twee beweegmomenten. Eén is een

toestellenles door de vakleerkracht en de andere les is een spelles door de eigen leerkracht.

"Zinin leren en worden wie je bent: we doen het samen"
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Burgerschap
ln dit leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf , op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze
problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Dit kan gedurende de dag of
tijdens wereldoriëntatie aan bod komen.

De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rolvan de
burger; de leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en

normen; de leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse
multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met
seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit. Onder andere
het werken met de methode Faqta speelt hierin een rol.

Vormingsonderwijs
Omdat wij dit belangrijk vinden krijgt iedere leerling bij ons op school vormingsonderwijs. Hierbij
werken leerlingen aan hun identiteit en leren ze hun plek te vinden in de samenleving. Door te praten

over onze overeenkomsten en verschillen leren ze meer over zichzelf en elkaar. Wij willen van onze
leerlingen personen maken die nadenken en met anderen kunnen samenleven. Door de vaardigheden
en ideeën die onze leerlingen opdoen staan ze steviger in hun schoenen. Ze hebben geleerd om hun

eigen mening te formuleren en hebben kennis van de verschillende godsdiensten. Door regelmatig
met de leerlingen het gesprek hierover aan te gaan en tijdens de lessen wereldoriëntatie wordt
hieraan gewerkt.
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Aanvullend ondenruijs OMN lO
Naast bovengenoemde vakken wordt binnen het OMNIO-onderwijs ook aanbod gegeven in
filosoferen, kringen, projecten en Rots en water.
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5. Sociale veiligheid

Wij vinden het belangrijk om zorg te dragen voor een sterk pedagogisch klimaat voor leerlingen,
ouders en personeel. Binnen de school willen wij leerlingen inzicht geven in hun eigen gedrag en dat
van de ander. We gaan voor sociaal sterke groepen en hiermee willen wij een basis leggen om binnen
de school een veilig schoolklimaat te creëren.
Werkvormen die de leerkrachten hiervoor inzetten zijn de sociokring, effectieve conflicthantering o.a.

d.m.v. 3-hoeksgesprekken, het in-en uitgaan op school en het sociobord om leerlingen inzicht te
geven in hun spelgedrag.

't Karregat heeft hiervoor ook een coördinator aangesteld; dit is Monique Merks. Leerlingen en

leerkrachten kunnen bij haar terecht voor vragen en ondersteuning die te maken hebben met de

sociaal emotionele ontwikkeling.ln 2022-2023 gaan we deze rol verder uitbouwen en gaat de school
starten met een teamtraining Fides.

Alle scholen zijn bijwet verplicht de sociale veiligheid van de leerlingen te monitoren. Op onze school
doen wij dit door de leerlingen van groep 6, 7 en 8 eenmaal per jaar een WMK vragenlijst in te laten

vullen. Ook vragen wij elke twee jaar aan u om een vragenlijst in te vullen. Wij analyseren deze
resultaten en gebruiken de input voor het bijstellen van ons beleid. De resultaten van onze school kunt
u vinden op de website www.scholenopdekaart.nl.

"Zin in leren en worden wie je bent: we doen het samen"
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6. Zicht op de ontwikkeling

Ons onderwijs is erop gericht dat leerlingen in een doorgaande lijn zich ontwikkelen. leder kind
ontwikkelt zich in zijn eigen tempo, de één wat sneller en de ander heeft wat meer tijd nodig om de
leerstof zich eigen te maken.
Wijvolgen de ontwikkeling van onze leerlingen nauwkeurig. Op deze manier kunnen wij ons aanbod
afstemmen op het ontwikkelingsniveau de onderwijsbehoefte van het kind.

Cyclisch en planmatig
Het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen op 't Karregat vindt cyclisch en planmatig plaats. De
onderlegger voor het volgen van de ontwikkeling van leerlingen is het Ankermodel (Onderwijsmens),
waarbinnen de dimensies waarnemen, plannen, begrijpen en realiseren zichtbaar zijn. Vanuit dit
model worden er leerlingbesprekingen georganiseerd, wordt er overlegd in de onderwijsteams en
worden er overzichten en plannen gemaakt om de ontwikkeling van groepen en leerlingen te volgen.
We hebben hoge maar zeker realistische verwachtingen passend bij de leerling om zo planmatig en
afgestemd aanbod te bieden.

Het ankermodel

Gesprekken en verslagen
Op't Karregat vinden we het belangrijk de ouders te betrekken bijde ontwikkeling van de leerlingen.
Daarom hebben we jaarlijks meerdere overlegmomenten.

Start schooljaar:
Kennismakingsgesprekken met de nieuwe leerkracht van uw kind.
Als het kind in groep 1 is gestart volgt een huisbezoek door de groepsleerkracht.

Tussentijds:
Gesprekken naar behoefte van ouders of leerkracht

Halverwege het schooljaar
Rapportgesprekken waarin de ontwikkeling besproken wordt.

Einde schooljaar
Facultatief in te plannen gesprek waarin de ontwikkeling van uw kind wordt besproken

"Zin in leren en worden wie je bent: we doen het samen"
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MijnRapportfolio.
Hier wordt schooljaar 2022-2023 mee gestart. ln het portfolio is een overzicht te vinden van de
ontwikkeling van uw kind. ontwikkeling kan ook inzichtelijk worden gemaakt door middel van foto's of
filmpjes van werk van leerlingen. Hoe de invulling er precies uit gaat zien gaan we aankomend
schooljaar verder vormgeven. Ouders en leerlingen hebben altijd inzage in het portfolio. Het huidige
rapport komt híermee te vervallen.

Doublure
Leerkrachten van 't Karregat kijken zo objectief mogelijk naar de ontwikkeling van
leerlingen. Om te kunnen bepalen welke leerlingen overgaan naar een volgend
leerjaar en welke leerlingen in aanmerking komen voor een doublure volgen we
een vaste procedure. Een eventuele doublure moet het groeiproces van de
leerling ten goede komen. De procedure indien doubleren overwogen wordt, is als volgt:

lnventariseren van de resultaten van de methode gebonden toetsen en van de onafhankelijke
toetsgegevens en eventueel testgegevens.
Bevindingen en observaties van de leerkracht m.b.t. de leerlingkenmerken, werkhouding,
motivatie, concentratie etc.
Sociaal-emotionele ontwikkeling: wat zijn de specifieke leerlingkenmerken die de beslissing
overgaan/doubleren kunnen beïnvloeden.
Onderzoek naar de oorzaak van de achterstand; aan de hand daarvan kan worden bekeken
wat de leerling voor komend schooljaar nodig heeft.
Resultaten van de bespreking in het zorgteam.
Mening, wens van de ouders en de betreffende leerling, indien mogelijk.
Mening van externe deskundigen, indien mogelijk.
We gaan ervanuit dat we ouders vroegtijdig meenemen in het gehele proces. Mocht het
onverhoopt nodig zijn dan is er de mogelijkheid om een contract op te stellen als de wens van
de ouders niet overeenkomt met het advies van de school.

Toetsing
Om de ontwikkeling van leerlingen goed te kunnen volgen, maken wij gebruik van formatieve en
summatieve vormen van toetsing. Formatieve toetsing gebeurd veelal doormiddel van observaties.
Kijken naar het werk van de leerlingen, hun werkhouding en stijl van leren. Ook kijken naar welke
vaardigheden leerlingen wel of niet hebben opgedaan. Bij de kleuters wordt dit gedaan doormiddel
van het werken met leerlijnen in Parnassys. Bij summatieve toetsing wordt aan het einde van een blok
of periode bekeken of leerlingen bepaalde doelstelling hebben behaald en welke consequenties die
heeft voor het aanbod. Naast dat we op deze manier zicht houden op de ontwikkeling, willen we met
deze resultaten ook ons onderwijs kritisch blijven bekijken. Twee keer per jaar worden alle
bovenstaande resultaten geanalyseerd door het team en hieruit worden speerpunten en ambities
geformuleerd.

Wij maken gebruik van leerlingvolgsysteem CITO en Parnassys voor administratie en
onderwijsresultaten.

15
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Eindtoets en resultaten
Voor de advisering van de leerlingen naar het voortgezet ondenvijs is de POA/O (Primair Onderuvijs en
Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Om tot een verantwoord advies te komen ten aanzien
van de keuze van voortgezet ondenvijs. Deze procedure start in groep 6.

Bij het tot stand komen van het advies wordt er naar de gehele schoolloopbaan gekeken. Aanvullend
wordt in groep 7 de ADIT afgenomen. Dit is een objectief, onafhankelijk instrument die een indicatie
geeft van onder andere het uitstroomniveau.

ln groep I wordt als laatste toets de Route 8 afgenomen. Scoort de leerling op de Route 8 beter dan
het advies van de leerkrachten? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een lagere score
hoeft dat niet.

Uitstroom gegevens naar het voortgezet onderwijs

Adviezen
VMBO B / PRO
vMeo e
VMBO B/K
VMBO K
VMBO K/T
VMBO T
VMBO T/HAVO
HAVO
HAVOA/WO
vvvo
Gemiddelde route I
't Karregat
Gemiddelde route 8
landelijk

Schooljaar 19-20 Schooljaar 2A-21 Schooljaar 21-22

11,3 0/o

4,5 0/o

2Yo
6,8 0/o

15,9 o/o

13,6 0/o

15,9 0/o

19,1 0/o

11,3 0/o

n.v.t. vanwege
Corona

n.v.t. vanwege
Corona

12,8 0/o

5,1Vo
17,9 0/o

5,1 0/o

12,8 0/o

20,5 0/o

2 o/o

15,3 0/o

7 o/a

203,4

13,9 o/o

11,60/o

9,30/o

13,90/o

13,90/o

16,30/o

6,90/o

13,90/o

170

208 200

Uitstroomgcgêvens naar VO

"Zin in leren en worden wie je bent: we doen het samen"
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7 . Onze ondersteuning
Vanaf het moment dat uw kind op school zit, zijn wij ervoor verantwoordelijk om het onderwijs zoveel
als mogelijk aan te laten sluiten bij de onderwijsbehoeften van uw kind. Dat doen wij vanuit een
stevige basisondersteuning. Enkele leerlingen hebben behoefte aan meer ondersteuning. Onze
school biedt de volgende extra ondersteuning.

Ondersteuning bij de groepen 1-2

Onderwijs in de eerste taal en Nederlands als tweede taal
Elk schooljaar wordt het onderwijs aan groep 1-2 gegeven aan de hand van 5 thema's. Bij de start van
elk thema is er een ouderbijeenkomst. Tijdens die bijeenkomst krijgen de ouders uitleg over het thema
en kunnen als dit nodig is woordenlijsten en werkjes uitgereikt worden zodat ouders ook thuis met hun
leerlingen aan het thema kunnen werken. Tevens is de mogelijkheid om tijdens de ouderbijeenkomst
vragen te stellen. Als Nederlands de tweede taal is voor leerlingen, krijgen zijextra
woordenschatonderwijs van de ondenvijsassistent of van hun eigen leerkracht.

Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong
Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong kunnen in aanmerking komen voor de Plusklas. Zij krijgen
wekelijks drie kwartier aanbod waarbijze werken aan projecten. Voor meer informatie hierover
veruvijzen wij u naar ons beleid op de website.

Ondersteuning bij de groepen 3 t/m B

lnzet Ondennrijsassistenten en leerkrachtondersteuners
Aan elk onderwijsteam (1-2-3, 4-5, 6-7-8) is een onderwijsassistent of leerkrachtondersteuner
verbonden. Deze ondersteunt de leerkracht en de leerlingen op diverse manieren in de groep

Plusklas
Op SALTO-school 't Karregat gaan we uit van verschillen tussen leerlingen. Daarom willen we voor
alle leerlingen, dus ook voor meer- en hoogbegaafde leerlingen, een passend onderuvijsaanbod
bieden. Dit betekent:

o dat signaleren van meer- en hoogbegaafdheid zorgvuldig en transparant gebeurt door
middel van SiDiPO en observaties. Ook ouders worden hierbij betrokken.
. dat de lesstof van deze leerlingen compacter, verrijkt en verbreed wordt als dat nodig
is;
. dat meer- en hoogbegaafde leerlingen een extra lesaanbod krijgen buiten de groep,
door middel van een plusklasmoment 1x per week, als zij dat nodig hebben.

Versneld leren heeft niet de voorkeur op SALTO-school 't Karregat maar wordt ook niet gezien als
onmogelijk.
Mocht blijken dat alternatieven als compacten en verrijken onvoldoende aansluiten op de behoefte van
de leerling zal de optie om te versnellen overwogen worden. Hierbijzalgekeken worden naar kind en
omgevingsfactoren omdat beide een mogelijk risico kunnen vormen voor de leerling als het gaat om
een beslissing over vervroegde doorstroming. Om dit in kaart te brengen wordt o.a. SiD¡ PO versnellen
ingevuld. Daarnaast zullen observaties, oudergesprekken en toetsresultaten worden meegenomen in
het maken van een passende keuze. Ditzal altijd in overleg gebeuren met leerkracht, intern
begeleider en ouders.
Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar ons beleid, te vinden op de website.
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OMNIO

Aan SALTO-school 't Karregat is de afdeling Omnio verbonden. Binnen deze afdeling wordt fulltime
onderwijs gegeven aan hoogbegaafde leerlingen vanaf groep 4. Ruim tien jaar geleden is binnen
SALTO Eindhoven besloten deze voorziening te starten, eerst op een andere school en sinds 2014 bij
ons op school. De afdeling heeft een regionale functie.

De wijze van lesgeven wijkt af van de standaard methoden in het onderwijs. ln de reguliere methoden
wordt vaak bottom-up gewerkt: leerlingen krijgen kleine onderdelen aangeboden om uiteindelijk te
komen tot begrip van het geheel.
Binnen het Omnio onderwijs wordt andersom gewerkt: eerst wordt uitgelegd waar de lessen
uiteindelijk toe moeten leiden, waarna de benodigde onderdelen aangeboden worden.

Het reguliere ondenrvijsaanbod dat aansluit bij de kerndoelen wordt in compacte vorm aangeboden.
Het aanleren van vaardigheden vormt een belangrijk thema op Omnio. Te denken valt aan leren leren,
debatteren, ondernemen en aan het ontwikkelen van vaardigheden op sociaalemotioneel gebied.
Naast het reguliere aanbod worden een aantal vakken aangeboden zoals schaken en Engels, deze
vakken worden gegeven door een vakleerkracht.
Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om leerlingen zo snel mogelijk door de basisschool te laten gaan.
ln de praktijk betekent dit dat de ontwikkeling van de leerlingen wat betreft de kernvakken
(uitzonderingen daargelaten) gelijk oploopt met die op de reguliere basisschool. Doordat er een
verrijkend en verdiepend lesaanbod is ontwikkeld dat goed bij de onderwijsbehoeften van deze
leerlingen past, is het overslaan van lesstof uit leerjaren ook niet aan de orde binnen het
onderuvijsconcept. Dit aanbod is, tot zover mogelijk, passend bij het eigen niveau van de leerlingen.

o

mnro
fulltirne HB onderwijs
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Zorg en begeleid ingsstructuur
Op SALTOschool 't Karregat wordt er een onderverdeling gemaakt in ondersteuningsniveaus. Door
systematisch en cyclisch te werken, met als onderligger het Ankermodel, volgen we de leerlingen
nauwgezet en zetten we de juiste ondersteuning in.
Ondersteuningsniveau 1 is het basisaanbod in de klas. Ondersteuningsniveau 2 is het basisaanbod in
de groep met extra ondersteuning binnen de groep door de leerkracht. Ondersteuningsniveau 3 is het
basisaanbod + de extra ondersteuning binnen de groep door de leerkracht + extra ondersteuning van
de leerling buiten de groep.
Leerlingen die op leergebied of op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling extra
ondersteuning nodig hebben worden bij het uitblijven van wenselijke resultaten besproken binnen een
leerlingbespreking. Tijdens dit overleg worden de vorderingen en het gedrag van deze leerlingen
besproken. Samen wordt beoordeeld of de extra begeleiding door de leerkracht voldoende resultaat
heeft opgeleverd. Wanneer er onvoldoende resultaat wordt bereikt wordt er (externe) extra
ondersteuning geboden bijvoorbeeld vanuit de Expertise dienst van SALTO.
Op't Karregat vinden wij de driehoek, ouders, kind, school belangrijk. Daarom worden ouders in een
vroeg stadium betrokken bij het onderwijs aan hun kind en zijn ouders altijd op de hoogte van de
ontwikkelingen en ondersteuning van hun kind.
Voor meer informatie venivijzen wij u naar het zorgplan van de school. Dit is op te vragen bijde intern
begeleiders of bijde directeur.

Soms blijkt dat de school niet aan de ondenivijsbehoeften van een kind kan voldoen. ln dit geval gaan
we met de verzorgers/ouders het gesprek aan. Samen met u onderzoeken we welke school beter bij
uw kind aansluit. Daarbij kijken we niet alleen naar speciale (basis)scholen, maar ook naar de
mogelijkheden van andere basisscholen. Tijdens de zoektocht naar de meest passende school
kunnen we advies vragen aan externen zoals de SAlTO-expertisedienst of de coördinator passend
onderwijs van SALTO. U kan zelf ook advies vragen aan de coördinator passend onderwijs van
SALTO. De coördinator passend ondenivijs is te bereiken via de contactgegevens van SALTO.
Als een kind overstapt naar een school voor speciaal (basis)onderwijs wordt een vaste procedure
gevolgd. Alle stappen die hiervoor noodzakelijk zijn, bespreken wij met u, zodat de overstap naar de
speciale school zo soepel mogelijk gaat. Vorig schooljaar zijn 7 leerlingen van onze school
overgestapt naar het speciaal (basis)ondenivijs.

Het hele schoolondersteuningsprofiel staat op de website van onze school

Jeusosezononerqszorg op de basisschool Kl@ø
Brabant-Zuidoost

Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de meeste leerlingen vanzelf . Als ouder of verzorger gaat u voor
het beste voor uw kind, zodat het kan opgroeien in een veilige en stimulerende omgeving. Leerlingen
op de basisschool ontwikkelen zich razendsnel. En dat roept ook wel eens twijfels, vragen of zorgen
op. Dan kan Jeugdgezondheidzorg (JGZ) helpen.

Jeugdgezondheidszorg
Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Brabant-Zuidoost.
Dit team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent en een medewerker
gezondheidsbevordering. Jeugdgezondheidszorg is er voor alle leerlingen en hun ouders: vanaf de
geboorte tot 18 jaar. JGZ neemt ook deel aan de zorgstructuur van de school.

Wat kan het team voor u en uw kind betekenen?
Gezondheidsonderzoek 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 JGZ naar de
lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van uw kind. Denk aan groei, gewicht, leefstijl, spraak
en taal, maar ook aan gedrag en schoolverzuim. Misschien heeft u zelf vragen? Tijdens het onderzoek
kunt u die stellen.
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Even praten....
Mijn dochter in groep 3 is nog niet helemaal zindelijk. Mijn zoon van 9 vindt het moeilijk om met
andere leerlingen 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
JGZ. Praten met een deskundige 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.opvoeden.nl Deze informatie is ontwikkeld door Opvoedinformatie Nederland in samenwerking
met wetenschappers en deskundigen uit de praktijk en is getoetst door ouders. U vindt deze informatie
ook in de gratis GroeiGids app. Met deze app volgt u ook de groeien ontwikkeling van uw kind in
groeicurves, ontvangt u automatisch berichten met info en tips en u kunt een eigen groeipad
aanmaken met bijzondere momenten.

Inentingen
ln het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt hij of zij een uitnodiging tegen de twee inentingen DTF
(Difterie, Tetanus en Polio) en BMR (Bof, Mazelen en Rode hond). Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13
worden de vaccinatie tegen HPV (baarmoederhalskanker) aangeboden. De GGD verstuurt hiervoor
uitnodigingen en vaccineert op een aantal centrale locaties in de regio. Meer informatie op: www.bmr-
dtpprik. nl en www. hpvprik. nl of op www.riiksvaccinatieproqramma. nl.

AItijd welkom
Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken voor een gezondheidsonderzoek of gesprek? U kunt
contact opnemen met het team Jeugdgezondheidszorg. . Maak een afspraak via het JGZ-portaal
(voor ouders van leerlingen van 4llm 11 jaar). Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders en klik op
de button "lk heb een vraag". . Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: 088 0031 414 op maandag Vm

vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur.

De GGD doet meer
. De GGD helpt scholen bij projecten over bijvoorbeeld overgewicht, genotmiddelen, pesten en
seksualiteit.
. GGD-medewerkers verzorgen voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen voor ouders, scholen en
leerlingen.
. Elke 4 jaar doet de GGD een groot onderzoek naar de gezondheid van alle leerlingen van 0 Um 11

jaar en van 12llm 17 jaar. Met de resultaten uit deze onderzoeken kunnen onder andere gemeenten
en scholen hun beleid en activiteiten ontwikkelen.
. De GGD houdt zich bezig met het voorkomen, bestrijden en opsporen van infectieziekten.
. Meer weten? Lees alle informatie op www.qqdbzo.nl/ouders

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Een veilige leer- en werkomgeving is van groot belang. Daar zijn we samen verantwoordelijk voor. Alle
medewerkers van basisscholen kennen de meldcode huiselijk geweld & kindermishandeling en
passen deze toe. Dit betekent dat als de school signalen heeft dat er mogelijk sprake is van huiselijk
geweld of kindermishandeling er een vaststaand proces met vijf stappen wordt gevolgd.
Bij een vermoeden van seksuele intimidatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel
misbruik door een SAlTO-medewerker, hebben de school en het schoolbestuur een meld- en
overlegplicht met de vertrouwensinspecteur van de ondenrvijsinspectie. Heeft u een vermoeden van
seksuele intimidatie, grensoverschrijdend gedrag of misbruik? Bespreek het met de directer van de
school. De directeur luistert naar uw zorgen. Op basis van dit gesprek worden passende vervolgacties
uitgezet.
Meer informatie over de meldcode en de meldplicht vindt u op https://www.schoolenveiliqheid.nl/po-
vo/kennisbank/meldcode-huiseliik-qeweld-en-kindermishandelinq/. Vragen hierover kunt u onder
andere steflen aan de interne vertrouwenspersoon op school.
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8. Ouders/verzorgers als partners van de school

Essentieel voor de ontwikkeling van een kind op school, is het vertrouwen en de betrokkenheid dat
ouders hebben in en bij de school. Ook blijkt uit onderzoek dat ouderbetrokkenheid bij de school een
positief effect heeft op de ontwikkeling van uw kind. Op 't Karregat zien wij ouders/verzorgers als
partner. Door het gebruik van onze ouderapp (PARRO) en het organiseren van de volgende
activiteiten; betrekken we ouders bij de school:

Gesprekken tussen ouders en
leerkracht

We voeren regelmatig gesprekken tussen
ouders en leerkrachten om een volledig
beeld te krijgen van een kind. Dit kan in de
vorm van een rapportgesprek zijn of een
gesprek dat wordt aangevraagd door ouders
en/of leerkrachl. Zie hiervoor hoofdstuk 6.

MijnRapportfolio

Dit wordt schooljaar 2022-2023 ingevoerd.
Het hele jaar door hebben ouders inzage in

de gehele ontwikkeling van hun kind door
middel van MijnRapportfolio.

Meedenken over ontwikkeling

We vragen ouders om mee te denken over de
verschillende ontwikkelingen op onze school.

Betrekken bij activiteiten

We betrekken ouders bij vieringen/thema
afsluitingen, feesten op school en
excursies/uitjes.

Delen van kennis en talenten

We nodigen ouders uit om hun kennis en
vaardigheden aan de leerlingen over te
brengen. Dit gebeurd vaak in de vorm van een
workshop.

Ouders kunnen deel uitmaken van de
Medezeggenschapsraad en/of de
oudervereniging. Meer informatie is te vinden
op onze website: www.bs-karreqat.nl

MR en/of OV
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Ouderbijdrage
De ouderbijdrage voor schooljaar 2022-2023 is vastgesteld op 27,50 euro. Dit is een vrijwillige
bijdrage waarmee wij excursies organiseren die bijdragen aan de kwaliteit van ons onderuvijs. Naast
deze excursies kunnen wij ook andere activiteiten organiseren, zoals een sinterklaasbezoek aan
school, de kerstviering en andere leuke activiteiten. Wij sluiten geen leerlingen uit van activiteiten als
ouders/verzorgers niet in staat zijn om deze bijdrage te leveren.

Sponsoring
Als de school giften of extra geld buiten de ouderbijdrage ontvangt, wordt dit sponsoring genoemd.
Wij organiseren soms sponsoracties voor een goed doel en/of voor extra voorzieningen of materialen
op school. Voor de start van de sponsoractie wordt bekend gemaakt wat het doel is van de actie en
waaraan het geld wordt besteed. Zo kan u zelf bepalen of en met welk bedrag u bijdraagt aan de
sponsoractie.
Als u zelf of met uw bedrijf de school wil sponsoren, in geld of in natura, dan staan wij daarvoor open.
Wel zijn er landelijke regels waar we ons als school aan moeten houden. Neem contact op met de
directeur als u geinteresseerd bent om de school met sponsoring te ondersteunen. Ook staat er meer
informatie in het schoolplan en op de website van SALTO.

I nformatievoorzien ing
Om goed samen te werken en het beste te doen voor uw kind, is het delen van informatie belangrijk.
De school informeert u daarom over zaken, zoals: rapporten, nieuwsbrieven, voortgangsrapportages,
de schoolgids (die u nu leest), ouderavonden en verzoeken om toestemming voor
gegevensuitwisseling, onderzoek of begeleiding. Wij verwachten van u dat u ons tijdig en naar
waarheid informeert over belangrijke ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op uw kind. Ook
wijzigingen van adresgegevens en/of telefoonnummers horen we graag op tijd van u.

ln geval van echtscheiding informeert u de school over wie het ouderlijk gezag heeft. U geeft de
school een kopie van documenten van de rechtbank, waarin dit staat aangegeven. De school
informeert gescheiden ouders zo veel als mogelijk gezamenlijk en op een gelijk tijdstip. Heeft u alleen
het ouderlijk gezag over uw kind? Dan informeren wij alleen u. Wijvenvachten dat de ouder met
ouderlijk gezag de informatie van de school doorgeeft aan de ouder die niet met het ouderlijk gezag
belast is. ln geval van voogdijschap vindt de informatieverstrekking aan de gezinsvoogd op dezelfde
manier plaats als aan ouders met ouderlijk gezag.

Als een ouder zonder ouderlijk gezag informatie van de school wil over de ontwikkeling van zijnlhaar
kind, kan dit aangeven worden bij de directeur. De directeur bepaalt of en welke informatie gegeven
wordt.

Aan externe partijen geven we informatie door als u hiervoor toestemming geeft of als het een
noodzakelijk belang van uw kind is. Bij deze gesprekken vinden we het fijn als u er zelf ook bij bent.

Meer informatie vindt u in het SAlTO-protocol 'lnformatieverstrekking aan (gescheiden) ouders'. Deze
vindt u op de website van SALTO (https://www.salto-eindhoven.nl/nl/ouders/reqelinqen).

Een steuntje in de rug
Wijvinden het belangrijk dat alle leerlingen kunnen meedoen aan sportclubs, muziekverenigingen en
voldoende spullen hebben om goed mee te kunnen doen op school. Als dat door geldzorgen niet lukt,
kan Stichting Leergeld u helpen. De mogelijkheden die zij bieden voor leerlingen in het basisonderwijs
zijn bijvoorbeeld: een (refurbished) computer, een fiets, contributiegeld voor sportclubs, naschoolse
activiteiten, zomerkampen, enzovoort.

lnformatie over Stichting Leergeld Eindhoven kunt u vinden op httos://www nl/eindhoven/.
Via deze website kan u ook een aanvraag indienen. Als u vragen heeft of als u het fijn vindt als
iemand u ondersteunt bij de aanvraag, zoekt u contact met de intern begeleider van de school of de
contactpersoon van WlJeindhoven.dc ðö
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Vragen en/of klachten?
U als ouder en wij als school willen samen het beste doen voor de leerlingen. Maar wat is precies het
beste voor uw kind en op welke manier bereiken we dat? Daarover hebben we soms een verschilvan
mening. Bij een meningsverschil gaan we in gesprek. ln onderstaand stroomschema kunt u zien bij
wie u met welke vraag terecht kunt.

Probleem als ouder in de s¿¡menwerking met de
leerkracht/medewerker van de school?

JG êrvâårt een probleem
in de mmeawarllag
mst do lcerl¡rachU

msdewed(er op school
Samen lossen we het op!

Ga higrovcr ln
g*pre* met de

leorkracht/me da-
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{eie tiPr}

CoÍftlct n¡€t
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vertrouwen6paßoon
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B.ßtls¡t

-.Jl* Confl¡ct ni.t
opgeloet?
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Ouderlverzorger van een leerling
op €en SALTO-school
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Het gesprek aangaan
Het voeren van gesprekken en het vinden van een oplossing is niet altijd makkelijk. Enkele tips
hiervoor vindt u in de bijlage. De gesprekken vragen inspanningen van ouders én van de school. Het
belangrijkste is dat: we naar elkaar luisteren, openstaan voor elkaars mening, we rustig blijven en
duidelijk communiceren. Soms zijn er meerdere gesprekken nodig om er samen uit te komen.

De te zetten stappen

Ondanks de inspanningen kan een meningsverschil soms uitgroeien tot grotere onvrede of een klacht.
Dan zijn verdere stappen nodig. ln bovenstaande stroomschema zijn deze stappen uitgewerkt.

Ondersteuning op school
Op en rond de school zijn mensen die u kunnen helpen om de goede stappen te zetten als u

ontevreden bent of als u zorgen hebt. Dit zijn:

de interne vertrouwenspersoon: een luisterend oor op school voor ouders en leerlingen,

meedenkend en advies gevend om het probleem op te lossen;

de externe vertrouwenspersoon: voor advies en bijstand voor ouders en personeelsleden als

een conflict onverhoopt niet intern opgelost kan worden

de medezeggenschapsraad: als ouders en personeelsleden vragen of opmerkingen hebben

over het schoolbeleid en de schoolorganisatie;

een mediator: wordt ingezet via de voorzitter college van bestuur als het conflict ervoor zorgt

dat er samen niet meer op een gewone manier gecommuniceerd kan worden.

U komt er samen niet uit, wat nu?

Komt u er op school, na het voeren van verschillende gesprekken, nog niet uit? Vraag dan advies aan
de interne of aan de externe vertrouwenspersoon. Als u een conflict heeft over machtsmisbruik, een
misstand of grensoverschrijdend gedrag, dient u een klacht in bij het college van bestuur. U stuurt een
mail of een brief naar SALTO of u laat een bericht achter via de button 'complimenten/ klachten' op de
website van SALTO. Uw mail of bericht wordt ontvangen door de voorzitter college van bestuur. Aan
de hand van uw bericht bepaalt de voorzitter college van bestuur wie en op welke manier uw klacht in
behandeling wordt genomen. De externe vertrouwenspersoon kan u hierbij ondersteunen als u dat
wilt.

Als het conflict nog blijft bestaan, na het voeren van verschillende gesprekken met de school of met
het schoolbestuur, kan u een klacht indienen bijde onafhankelijke landeliike klachtencommissie.
Uiteraard hopen we erop dat we het samen nooit zover laten komen.
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Tips voor ouders en school

1) Voorkom dat het probleem erger wordt
Een gesprek voeren over een probleem is niet altijd makkelijk. Toch is het belangrijk om

snel het gesprek aan te gaan als u ergens tegen aan loopt of ergens mee zit. Laat 'iets

kleins' niet groter worden.

2) Spreek de juiste persoon aan
Bespreek een probleem het liefst meteen met de persoon waar de klacht over gaat of
waar het probleem speelt. Ouders die een klacht hebben, kunnen daarvoor meestal het

beste terecht bij de leerkracht van hun kind. Twijfelt u met wie of hoe u het gesprek moet
voeren? Bespreek het dan met de interne vertrouwenspersoon.

3) Neem de tijd
Bespreek een probleem niet'even tussendoor'. Maak een afspraak met de betreffende
persoon en let erop dat er voldoende tijd is om standpunten toe te lichten.

4l Bereid het gesprek voor
Bedenk, voordat het gesprek plaatsvindt, wat u wilt bespreken en welke

oplossingsmogelijkheden u zelf ziel. Als het u helpt, kan u uw voorbereiding opschrijven
en deze aantekeningen ter ondersteuning bij het gesprek meenemen. Op die manier

kan u tijdens het gesprek terugkijken of u alles heeft besproken wat u wilde bespreken.

5) Voonvaarden voor een goed gesprek
. Neem de ander serieus en probeer u in de standpunten van de ander te

verplaatsen.
o Laat elkaar uitpraten en reageer niet meteen vanuit emotie.
. Blijf eerlijk en duidelijk, zonder de ander aan te vallen of zelf in de verdediging te

schieten.
. Vraag eventueel iemand anders bij het gesprek. lemand die iets verder van het

probleem af staat.
. Streef samen naar een oplossing waar alle betrokkenen achter staan.
o Houdt het belang van het kind in het oog.

6) Welke afspraken zijn er gemaakt?
Het is handig om na afloop het gesprek en de gemaakte afspraken in een verslag vast

te leggen. Zo zorgje er samen voor dat er geen misverstanden ontstaan en kan je nog

een keer nalezen wat er besproken is. Soms helpt het om de afspraken samen te

ondertekenen.
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lnterne vertrouwenspersoon
De interne vertrouwenspersonen op onze school zijn: Marlies Bovers & Anne Verhaegh. Per mail zijn

de interne vertrouwenspersonen bereikbaar op de volgende mailadressen:

marl ies. bovers@salto-ei nd hoven. nl

anne.verhaegh@salto-eindhoven. nl

De externe vertrouwens personen

SALTO is aangesloten bij vertrouwenswerk.nl. lnformatie vindt u op www.vertrouwenswerk.nl. De

rechtstreekse contactgegevens van de externe vertrouwenspersonen zijn:

o Annelies de Waal (06-33646887, anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl)

. Roy Ploegmakers (06-48088774, rovploeqmakers@vertrouwenswerk.nl)

Het schoolbestuur
SALTO

t.a.v. de voorzitter college van bestuur

Odysseuslaan 2

5631JM Eindhoven

E: ivp@salto-eindhoven. nl

T:040-2606710

De landelijke klachtencommissie en de geschillencommissie passend onderuvijs
Stichting Onderwijsgeschillen

Zwarte Woud 2

Postbus 85191

3508 AD Utrecht

T: 030 2809590

W: wun r.onderwiisqeschillen. nl

Rechtbank Oost-Brabant
Postbus 70584

520 1 CZ's-Hertogen bosch,

W: www.rechtsoraak.nl

Contactgegevens bij klachten

"Zin in leren en worden wie je bent: we doen het samen"
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9. Wat zegt de wet over onderwijstijd, verzuim, verlof en
schorsing?

Onderwijstijd
Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uur les krijgen over 8 schooljaren.
De school bepaalt hoe het lesrooster en de pauzetijden eruit zien. De pauzes moeten een
onderbreking van de schooldag zijn. Ze moeten voorkomen dat leerlingen aan 1 stuk bezig zijn met
leren. De basisschool moet zorgen voor een goede verdeling van de activiteiten over de dag.

Verlof
Als u verlof buiten de schoolvakantie wilt, vraagt u dit aan bij de directeur van de school. Dit kan via
het formulier op de website of u kunt een verlofformulier ophalen bij de directeur. U dient het verlof
twee weken voordat het verlof ingaat aan te vragen.

Er zijn verschillende redenen waarvoor u verlof buiten de schoolvakanties kunt aanvragen:
1. Religieuze verplichtingen;
2. Huwelijken, verhuizingen, jubilea of uitvaarten;
3. Medische omstandigheden;
4. Toptalenten sport en cultuur;
5. Extra vakantieverlof.

ln de verlofaanvraag geeft u aan waarvoor en hoelang u verlof wilt. Als u documenten heeft om uw
verlofaanvraag te onderbouwen, kunt u daarvan een kopie toevoegen aan de aanvraag. Denk daarbij
aan trouwkaarten, een verklaring van een jeugdarts, enz. De directeur van de school bepaalt of uw
verlofaanvraag toegekend of geweigerd wordt.

Toptalenten sport en cultuur
Op hoog niveau presteren als toptalent op het gebied van sport of cultuur, valt soms moeilijk te
combineren met school. Als uw kind een status heeft gekregen bij de sportbond of NOC*NSF of op
cultureel niveau op het hoogste niveau presteert, kunt u voor maximaal 10 dagen verlof aanvragen bij
de directeur van de school. Een aanvrag voor meer dan 10 dagen dient u in bijde
leerplichtambtenaar. Deze is te bereiken op het telefoonnummer 14040 of per mail
leerplichtplus@eindhoven. nl.

ln de aanvraag toont u de noodzaak aan van het verlof en geeft u de momenten en/of data van
afwezigheid aan. U levert daarbijook documenten aan, zoals inschrijving voor evenementen,
statusverklaring, etc. ter onderbouwing van uw aanvraag.

ln alle gevallen stelt de school, in overleg met ouders en/of leerling, een inhaalprogramma op. Daarin
staat hoe uw kind de lesstof van de gemiste lessen gaat inhalen. Het verleende verlof kan ingetrokken
worden als de schoolprestaties van het kind achteruitgaan of wanneer er op sociaal-emotioneel
gebied problemen ontstaan.

Vakantieverlof
Als u vanwege het werk alleen buiten de schoolvakanties vakantie kan opnemen, is het mogelijk om
voor uw kind vakantieverlof aan te vragen. Bij het indienen van de aanvraag voegt u een verklaring
toe, waaruit de noodzaak van het vakantieverlof blijkt. De school kan maximaal eenmaal per jaar 10
dagen verlof verlenen. Let daarbij op dat de school voor de eerste twee lesweken van het schooljaar
geen verlof verleend.

Schorsing
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 leerlingen, de ouders en/of het personeel van de school in gevaar
brengt, maken wij dit gedrag direct bespreekbaar. ln sommige gevallen kan het gedrag aanleiding zijn
om een kind te schorsen of te verwijderen van de school. Bij de uitvoering van deze maatregelen volgt
SALTO een procedure. Deze is beschreven in de regeling'Toelaten, Schorsen en Verwijderen'en
staat gepubliceerd op de website van SALTO (https://www.salto-eindhoven.nl/nl/ouders/reoelinoen).
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10. Kiezen voor 't Karregat

Alle speciale en reguliere basisscholen uit Eindhoven, Best en Son & Breugel horen bij het
samenwerkingsverband Eindhoven e.o., zie www.po-eindhoven.nl. De gezamenlijke opdracht is om
aan alle leerlingen uit deze gebieden op de voor hen meest passende plaats onderwijs te bieden. Het
liefst zo thuisnabij mogelijk.

Aanmelden n¡euwe leerlingen
Als u uw kind schriftelijk aanmeldt op de school, onderzoeken wij of onze school de meest passende
onderuvijsplek is voor uw kind. Dat doen wij door met u te praten over de kenmerken en de behoeften
van uw kind. Ook vragen wij informatie op bij de kinderopvang of bij de huidige schoolwaar uw kind
op zit. Daarna bepaalt het zorgteam of een leerling geplaatst kan worden binnen de bestaande
zorgbreedte van de groep. Na plaatsing stuurt de vorige school een onderwijskundig rapport met alle
relevante gegevens naar't Karregat.

Procedure na toelat¡ng
Leerlingen die in de zomervakantie 4 jaar worden, starten op de eerste schooldag. Zij worden voor de
zomervakantie uitgenodigd om een ochtend in hun nieuwe klas mee te komen kijken tijdens de
wisselochtend. Leerlingen die gedurende het schooljaar 4 jaar worden, mogen in overleg met ouders
op hun verjaardag of I dag later starten. Dit wordt afgestemd met de leerkracht. Vier weken voor de
4e verjaardag neemt de leerkracht contact op over de drie wenmomenten. Dit geldt niet voor
leerlingen die direct na de zomervakantie starten.
De leerlingen worden geplaatst in een van de kleutergroepen volgens de criteria die zijn vastgelegd in
ons aannamebeleid, kort samengevat:

o Alle kleutergroepen zijn ongeveer even groot.
. Een redelijke verdeling van jongens en meisjes.
. Geen broertjes /zusjes in dezelfde kleutergroep.

Het aannamebeleid is eveneens gericht op het bieden van goed en juist onderuvijs aan elk kind.
Vandaar dat de school zes weken de tijd heeft om te onderzoeken of een kind de beste
onderuvijskansen heeft bij basisschool 't Karregat. Eventueel kan het onderzoek tot maximaal 10
weken worden verlengd.
Wij verwachten van leerlingen die 4 jaar zijn, dat ze zindelijk zijn. Mocht dit een probleem zijn dan
horen wij dat graag vooraf zodat we daar passende afspraken over kunnen maken. 't Karregat
behoudt zich het recht voor om het startmoment van een leerling uit te stellen in verband met niet
zindelijk zijn.

Bijzij-instromers, leerlingen die van een andere school naar't Karregat komen, wordt in afstemming
tussen ouders en directeur bepaald op welk moment de eerste schooldag zal zijn.

Aanmelden voor hoog begaafd heidsondenrvijs
Binnen Omnio vinden we het belangrijk dat het onderwijs past bij de leerlingen en ook dat de
leerlingen in de groep bijelkaar passen. Om deze reden is een aannamebeleid opgesteld, waarbij
zowel eisen aan de intelligentie als aan de kindkenmerken worden gesteld.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de onderwijskundig coördinator van Omnio voor
een kennismakingsgesprek of raadpleeg het aannamebeleid op de website: https://www.bs-
karreqat.nl/nl/omnio

32
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Absentie
ls uw kind ziek en dus niet in staat tot schoolbezoek, meldt u dit dan voor schooltijd
telefonisch aan de school of via Parro aan de leerkracht van uw kind.
Telefoonnummer school: O4O-281 03 26.

11. Praktische informatie

Hieronder vindt u, in alfabetische volgorde, praktische informatie omtrent verschillende onderwerpen
op't Karregat.

AVG
Om goed onderwijs te geven en activiteiten te organiseren, veruerkt de school gegevens
van u en van uw kind. Denk hierbijaan contactgegevens, schoolresultaten, de voortgang
van het ondenvijs, gegevens over de ouderbijdrage, etc. ln 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 voonruaarden, onze school gegevens van uw kind
verstrekt.
De school slaat gegevens per leerling op in een leerlingdossier. Wijgebruiken hiervoor het
systeem ParnasSys. U hebt als ouder recht op inzage in het leerlingdossier van uw kind. Als
u dit wilt, vraagt u aan de directeur van de school om inzage in het leerlingdossier van uw
kind. ln samenspraak met de directeur wordt bepaald op welke manier u het dossier in kan
zien. Een voorbeeld hiervan.is een papieren uitdraaivan het dossier of een inzage in de
digitale applicatie. Wanneer u verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van de
gegevens van uw kind wenst, geeft u dit samen met de redenen waarom u dit wilt aan bij de
directeur. Het Privacyreglement staat op de website van SALTO (https://www.salto-
eindhoven. nl/nl/ouders/privacv).

Bij aanmelding van uw kind hebt u op het aanmeldformulier aangegeven of u toestemming
geeft voor het door de school maken en/of verspreiden van foto's of video's. Het gaat daarbij
om gelegenheden, zoals de schoolfotograaf of schoolactiviteiten en het plaatsen van foto's
en/of video's op de website van de school, in de nieuwsbrief, schoolgids en/of op andere
sociale media.

De keuze die u toen heeft gemaakt, kunt u op elk moment wijzigen door aan de directeur
van de school door te geven wat u wilt wijzigen en waarom u dit wilt. Als de schoolfoto's of
video's van uw kind heeft geplaatst waar u het niet mee eens bent, meldt u dit ook bij de
directeur.

Sommige ouders/verzorgers geven geen toestemming voor het maken of verspreiden van
foto's of video's waarop hun kind te zien is. Daarom vragen we aan ouders/verzorgers om
geen foto's of filmpjes te maken van schoolse activiteiten van andere leerlingen.

Als wij op andere momenten foto's of video's laten maken, informeren we u hierover en
vragen we aan u toestemming als dat nodig is. Meer informatie over hoe wijomgaan met
foto's en video's kunt u lezen in het SAlTO-protocol "Foto's en Video's" dat op de website
van SALTO te vinden is (https://www.salto-eindhoven.nl/nl/ouders/reqelinoen
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Bewegingsondenruijs
Twee keer in de week wordt er gegymd door alle leerlingen van de school. Een keer per week
met een vakleerkracht en een keer per week met de eigen leerkracht. De leerlingen hebben
gymschoenen- en kleding nodig.

Bibliotheek op school
Wij hebben een bibliotheek op school. Hier kunt u na schooltijd als ouders, samen met uw kind

leuke boeken komen lenen. Leerlingen gaan ook regelmatig met hun klas naar de bibliotheek
om boeken te lenen om in de klas te kunnen lezen.

Buitenschoolse opvang
Voor de buitenschoolse opvang werken wij samen met Korein Kinderplein locatie
Urhovenseweg. Korein Kinderplein maakt in de school gebruik van eigen ruimtes en een eigen
speelterrein. Met toestemming van de ouders kunnen de oudere leerlingen in het park
buitenspelen. Het voordeel is dat leerlingen gedurende de gehele dag op dezelfde locatie
zijn.

Wij hebben een samenwerking met kinderdagverblijf Korein Kinderplein, zodat leerlingen die
via de dagopvang of via het peutenverk naar't Karregat doorstromen optimaal profiteren van

een doorgaande lijn. Leerlingen van andere kinderdagverblijven zijn uiteraard ook welkom.

Continurooster en schooltijden

Onze school heeft een continurooster. Dit betekent dat de leerlingen zelf eten en drinken
meenemen naar school. De leerlingen hebben een ochtendpauze. Hier hebben de leerlingen
de gelegenheid om wat te eten (stukje fruit of een boterham) en te drinken. Tijdens de
middagpauze eten de leerlingen hun meegebrachte lunch.
De schooltijden zijn als volgt:
Maandag 8.30 uur - 14.30 uur
Dinsdag 8.30 uur - 14.30 uur
Woensdag 8.30 uur - 12.30 uur
Donderdag 8.30 uur - 14:30 uur
Vrijdag 8.30 uur - 14:30 uur

De deuren gaan om 08.25 uur open.

"Zin in leren en worden wie je bent: we doen het samen"
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Formatie regulier

Teuntje Versluis 
lDirecteur

di-do-vrij

Onderwijsteams
lcroen

Leerkracht(en)

oT 1-2-3
lGroeo 

1 N4onique van Thiel & Marije BAPO

lGroeo 
2/3 Gerda & Teja

lGroeo 
2/3 Hanneke

lcroeo 
2/3 Mlarlou & Anja

oT 4-5
lGroeo 

a/5 lVariette & Susan

lGroeo 
a/5 l\4arian

proeo a/5 Nlonique Merks

oT 6-7-8
lGroeo 

6/7 Nlarije & Ellis

lGroeR 
6/7 Judith & Coen

lGroeo 
8 Anouschka & Kathelijn

londersteunins 

oT Marjolein

Plusklas I ïeja

Anouschka Vos
lTaalexOert

Judith van Dam
lRekenexOert

Monique Merks
lc

edragsspecialist

Maartje van Bussel
lLeerkrachton

dersteuner OT 1-2-3

Janneke van Zanten
Wordt tijdens haar verlof vervangen door Martijn
Wilms lLeerkrachton

dersteuner OT 4-5 en OT 6-7-8

Willemijn van de Ven
Wordt tijdens haar afrruezigheid vervangen door
Martijn Wilms 1""

derwijsassistent

Marlies Bovers
lr
B

Anne Verhaegh ts

Nlarije Ceelen
lManaOementondersteun 

ing

Coen van den Elsen
lManaSementondersteuning
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Groep Leerkracht(en)

4-5 Anneloes & Dea

6-7 Kevin

6-7 Laura + Laura

I Anne & Marieke

0nderwijsassistent 4-5 Laura Nagtzaam (0,75)

Coördinator OMNIO Dea van der Steen (0,4)

IB Laura Snelders (0,1)

OMNIO day Marieke

Formatie OMNIO

Gezonde school

Gezonde school = gezond eten
Op 't Karregat voeren we het beleid 'Gezonde school' om leerlingen een gezonde
leefstijl aan te leren. Uit onderzoek blijkt dat een gezonde school beter presteert en een
voordeel is dat zien eten, doet eten. Hierdoor durven meer leerlingen fruit en groente te
proeven die ze nog niet kennen. Door op schoolfruit en groente te eten halen leerlingen
de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid makkelijker.

Ochtendpauze
Tijdens de ochtendpauze eten alle leerlingen hun meegebrachte groente of fruit. Koek
en snoep zijn niet toegestaan en worden weer mee naar huis gegeven. De leerlingen
drinken ook hun meegebrachte drinken. Frisdrank en energiedranken zijn niet
toegestaan. Op woensdag hebben wij schoolbreed waterdag. Dan drinken de leerlingen
water, melk of thee.

Lunchpauze
Onze school heeft een continurooster. Dit betekent dat de leerlingen tijdens de
lunchpauze op school eten. Het is de bedoeling dat de ouders zorgen voor brood en
drinken. Tijdens het eten begeleidt de groepsleerkracht de leerlingen waarna de
leerlingen, onder begeleiding, een half uur buiten gaan spelen.

Traktaties
Binnen de gezonde school genieten de gezonde traktaties de voorkeur. Op
wr¡vw.qezondtrakteren.nl staan allerleivoorbeelden van traktaties die gezond en niet te
groot zijn. De verjaardag van een kleuter wordt meestal direct in de ochtend gevierd.
Mocht u hier als ouder bij willen zijn kan dit in overleg met de leerkracht. Vanaf groep 3
Vm B vieren we de verjaardag net voor de ochtendpauze.

Andere eetmomenten
Op uitjes, kampen en sportdagen willen we de leerlingen laten zien dat gezond en
lekker prima samen gaan. Bij speciale gelegenheden zorgt de school soms wel voor een
ijsje, snoepje of chips. De achterliggende gedachte is dat als we het hele jaar gezond
kiezen, we af en toe ook samen mogen snoepen.

Rookvrije generatie
Ons gebouw en het schoolplein is rookvrij. Daarmee dragen wij bij aan een rookvrije
generatie

ROOI(VRIJE
gENERATIE

GEZONDE
scHooL

,/" OOKVR IJ



lnternet en sociale media
Op school gaan we bewust om met sociale media. Daarom hebben we een aantal afspraken
gemaakt. Deze staan in het protocol lnternet & Sociale Media. Ook gelden natuurlijk de
schoolregels en de normale omgangsvormen bij het gebruik van internet, mail en sociale
media. We spreken er regelmatig over met de leerlingen en stimuleren hen om er op een
goede manier mee om te gaan.

Als u merkt dat het protocol op school niet wordt nageleefd, kan u hiervan melding maken bij
de leerkracht en/of het managementteam van de school. Samen bespreken we hoe de
situatie opgelost kan worden. lndien nodig neemt de school passende maatregelen.

Ook thuis heeft u invloed op de manier waarop uw kind omgaat met sociale media en
internet. Pesterijen vinden tegenwoordig veel plaats via Whats App, lnstagram en andere
media waar uw kind gebruik van kan maken. Spreek daarom regelmatig met uw kind over het
gebruik van deze media en de manier waarop je er het beste mee om kan gaan.

Mobiele telefoon
Leerlingen mogen in overleg met school een mobiele telefoon meenemen. Deze dient op school
uit te staan en afgegeven te worden aan de leerkracht. School stelt zich niet verantwoordelijk
voor eventueel verlies of schade.

"Zin in leren en worden wie je bent: we doen het samen"
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Studiedagen 2022-2023 Maandag 19 september, dinsdag 6
december & woensdag 15 maart

Herfstvakantie 24 oktober - 28 oktober
Kerstvakantie 26 december - 06 januari
Carnavalsvakantie 20 fêbruari - 24 februari
Pasen 09 april
Meivakantie 24 april - 05 mei
Hemelvaart 18 mei & 19 mei
Juniweek 12 iuni - 16 iuni
Zomervakantie 17 iuli - 25 auqustus
Vrije middagen De vrijdagen voor de Kerst-,

Carnaval en zomervakantie is de
school om 12.00 uur uit.

Schoolvakantie en studiedagen

Ziekte of afwezigheid leerkracht
lndien de leerkrachten (ziekte)verlof of scholing hebben, zal er vervanging geregeld worden.
Wijdoen dan een beroep op invalleerkrachten. Op dit moment kampen we landelijk met een
leerkrachten tekort. Hierdoor is het niet altijd mogelijk dat er een invalleerkracht beschikbaar is.
Als er geen invalleerkracht beschikbaar is, dan zijn we genoodzaakt de groep te verdelen over
de andere leerjaren. De leerlingen krijgen dan werk mee naar de andere groep. Op het moment
dat er meerdere leerkrachten afwezig zijn is het niet meer haalbaar om de groepen te verdelen.
ln uiterste nood moeten we groepen naar huis toe sturen. Dit hoort u altijd een dag van te
voren.

Zindelijkheid
Wij verwachten dat uw kind zindelijk is wanneer hij/zij bijons op school start. Wanneer uw kind
niet op tijd zindelijk is vragen wij u dit tijdig aan de leerkracht door te geven. ln principe kan uw
kind dan niet starten bijons op school aangezien een basisschool niet is ingericht op het
regelmatig verschonen van leerlingen. Kleine ongelukjes, zoals een keer per ongeluk in de
broek plassen, vallen hier niet onder.

"Zin in leren en worden wie je bent: we doen het samen"
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Bijlage 1. Veiligheid: verzekeringen en vervoer

Schoolver¿ekeringen
SALTO heeft een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering. Hierdoor zijn alle betrokkenen
(leerlingen, personeel, vrijwilligers) tijdens schoolactiviteiten verzekerd. Wel raden we u aan om zelf
een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, want u bent zelf aansprakelijk voor schade die uw
kind op school veroorzaakt.
De schadeverzekering van SALTO wordt pas aangesproken als uw eigen verzekering geen dekking
biedt én de schade is gekomen door de schuld van de school. Een voorbeeld waarbij de verzekering
de schade nref uitkeert, is wanneer tijdens de gymles of het buitenspelen de bril van uw kind kapot is

gegaan.
Heeft u vragen over de verzekeringen van de school of over schade? Ga dan het gesprek aan met de
directeur.

Autovervoer van leerlingen
Het lijkt zo vanzelfsprekend: je leerlingen mee laten rijden in de auto van andere ouders tijdens
schoolreisjes, enz. Wel moeten beide partijen zich ervan bewust zijn dat een ongeluk in een klein
hoekje zit. Een goede afsprakenlijst ligt voor de hand. De begeleider/leerkracht ziet toe op de naleving
van de voon¡vaarden.

Voorwaarden
Alle leerlingen onder de 12 jaar en kleiner dan 150 cm zitten op de achterbank van de auto en
gebruiken de voor hen bestemde en aanwezige autogordels (driepunts- of heupgordel). Ouders
mogen indien wenselijk een zitverhoger meegeven/gebruiken.
Er worden niet meer leerlingen vervoerd dan dat er autogordels zijn.
De collectieve ongevallenverzekering is van kracht.
Er zijn met de leerlingen afspraken gemaakt over het in- en uitstappen en over hun gedrag in de auto.
ln- en uitstappen gebeurt op een veilige plaats: aan de stoeprand of de kant van de weg. De
volwassene stapt zelf ook altijd uit!

Autogordels
Autogordels verminderen de kans op lichamelijk letsel in de auto. Ze kunnen levensgevaarlijke
verwondingen voorkomen. Zonder gordels worden leerlingen vrijwel zeker bij een ongeval door of
zelfs uit de auto geslingerd. Ze moeten dus altijd aan.

Verzekering
Bij een afsprakenlijstje hoort ook een (inzittenden)verzekering. Dit is een ongevallenverzekering voor
personen die in een auto meerijden. Niemand kan als particulier het risico dragen bij ongevallen. Ook
al heeft de chauffeur geen schuld, dan nog kan deze worden aangesproken door de inzittenden dan
wel door de ziektekostenverzekeraar.
Onze huidige collectieve ongevallenverzekering geldt ook in dit soort situaties. Discussiepunt kan zijn
of de dekking in dit soort situaties toereikend is. Wanneer een ouder een eigen kind in de auto
vervoert, valt dit kind onder de eigen inzittenden-verzekering. Andere leerlingen vallen onder de
collectieve inzittenden verzekering.
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Bijlage 2. Beleid b¡j schade aan Snappet/Chromebook

Binnen 't Karregat bieden we de verwerking van reken- en taalonderwijs digitaal aan. Vanaf groep 4
wordt d.m.v. een borg voor iedere leerling een tablet van Snappet beschikbaar gesteld. Daarnaast
werken de leerlingen, afhankelijk van de groep en lesmaterialen, op Chromebooks van de school. De
school staat garant voor de eerste kosten van de borg bij Snappet en de aanschafkosten van de
Chromebooks.

We gaan er daarbij vanuit dat de leerlingen op een verantwoorde manier met de apparaten omgaan,
om schade hieraan te voorkomen. Bij schade aan de tablet zal er voor de leerling een nieuwe
beschikbaar worden gesteld. Volgens de overeenkomst die is opgesteld tussen Snappet en de school
is afgesproken dat bij schade de tablet wordt vervangen en de borg van € 150,- in rekening wordt
gebracht.
Bij schade aan een Chromebookzal deze ter reparatie worden aangeboden en kosten apart worden
berekend en in rekening worden gebracht.

Wanneer er schade is ontstaan, meldt de leerkracht dit bij de ouders/verzorgers van de leerling die dit
veroorzaakt heeft en worden de kosten voor de borg of de reparatie bij hen verhaald. Daarbij gaan we
uit van 2 scenario's:
a. Als de schade aan de leerling kan worden toegerekend, bijvoorbeeld doordat de leerling opzettelijk
schade heeft toegebracht of nalatig is geweest, worden de volledige kosten bij de ouders verhaald,
ook als diens verzekering maar een gedeelte van de kosten vergoed.
b. Als de schade niet aan de leerling kan worden toegerekend, wordt in overleg met de ouders
gekeken naar een passende oplossing.

"Zin in leren en worden wie je bent: we doen het samen"
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Bijlage 3. Aanbiedingsbrief college van bestuur

e^
SA
scHooLcl DS ScHooLJAAR 2022-2A23
SALTO-school:'t Karregat

Deze schoolgids is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de directie van de school'

Darum: /5-l - LÒ22

Mevrouw T. Versluis

Handtekening

De medezeggenschapsraad verklaart hierbrl in te stemrnen met deze schoolgids'

Datum: ¡t¡ _ f-2OZ?
Dhr. M. Blüm

Handtekening:
s

Deze schoolgids is namens het bestuu¡ Eetekend door de directeur Onderwijs & Kwaliteit van SALTO'

Datum: iD -^t 
tuarufil. L,l_/- 27

Mevrouw M. M. de Leeuw MBA

Handtekening '1,çr
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