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   Inleiding 
 
Beste ouders, 
 
Voor u ligt de schoolgids van basisschool Open Hof. 
Deze schoolgids is bedoeld voor ouders die één of meerdere kinderen op school hebben, maar ook voor 
ouders die nog voor een schoolkeuze staan. 
In de schoolgids vindt u informatie over de werkwijze van onze school. Daarnaast vindt u allerlei 
praktische informatie, die voor u als ouder van belang is. 
 
We hebben geprobeerd de gids weer zo volledig mogelijk te maken. 
We kunnen ons voorstellen dat u met betrekking tot de inhoud vragen, suggesties of opmerkingen 
heeft. We vragen u dan ook om daarover met ons contact op te nemen. Bij voorbaat onze dank hiervoor. 
 
Tenslotte willen wij u nog aangeven dat wij, ter wille van de leesbaarheid, in de gids de term ‘ouders’ 
hanteren. We bedoelen daar uitdrukkelijk ook de individuele ouder, verzorger of verzorgers mee. 
Regelmatig verwijzen we naar documenten. Mocht u de schoolgids digitaal lezen, dan kunt u klikken op 
de link. Ook kunt u alle documenten terugvinden op onze website www.openhof-goirle.nl. 
 
We wensen u veel leesplezier! 
 
Met vriendelijke groet, ook namens het team Open Hof, 
 
Bregje de Weijer 
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     1   Onze missie, visie en kernwaarden 
 
‘Samen het beste halen uit jezelf, dat is onze missie en is uitgangspunt geweest met de beschrijving 
van onze visie. 
Vanuit de vier kernwaarden: veilig, verantwoordelijk, verbonden en vaardig is onze visie beschreven 
op kindniveau, onderwijsconcept en leerkrachtniveau. 

Waaraan herken je een kind van basisschool Open Hof? 
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Hoe zien we de kernwaarden terug in het onderwijsconcept? 
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Waaraan herken je het team van Open Hof? 
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     2   De school in vogelvlucht 
 
Basisschool Open Hof 
Frankische Driehoek 1 
5052 BL Goirle 
Tel: 013 - 5342432 
E: openhof@edu-ley.nl 
W: www.openhof-goirle.nl 

De schoolleiding 
Directeur: Bregje de Weijer 
Managementteam: Caroline Mols en Gijs de Kort 
Leerlingenzorg: Joyce Gerritsen 

De plaats van onze school 
De Open Hof staat in de wijk de Hellen. Sinds 2011 maken wij als basisschool Open Hof onderdeel uit 
van kindcentrum Frankische Driehoek. Binnen het kindcentrum is verder ook nog gehuisvest: de 
openbare basisschool Den Bongerd, Kinderopvang de Avonturiers, sporthal de Frankenhal en het wijk-
centrum de Deel. 
In het gebouw hebben wij niet alleen de klaslokalen tot onze beschikking, maar maken we tijdens ons 
onderwijs ook gebruik van de onderwijspleinen. Deze pleinen zijn zo ingericht dat onze leerlingen hier 
zelfstandig aan het werk kunnen. Naast de lokalen hebben wij ook de beschikking over een speelzaal 
voor de kleuters, stafruimtes, zoals een ruimte voor de Intern Begeleider, de directeur, een gespreks-
kamer en een teamkamer. 
In het gebouw is het ook mogelijk om diverse voorstellingen/ activiteiten uit te voeren in het daartoe 
ontworpen ‘theatergedeelte’. Deze ruimte is multifunctioneel, zodat alle ketenpartners hier gebruik van 
kunnen maken. 
De leerlingen die onze school bezoeken, komen niet alleen uit de wijk de Hellen, maar ook uit de ons 
omringende wijken. 
 
 
 
 

  

mailto:openhof@edu-ley.nl
http://www.openhof-goirle.nl/
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     3   Stichting Edu-Ley 
 
Basisschool Open Hof maakt onderdeel uit van Stichting Edu-Ley. Edu-Ley bestaat uit twee openbare en 
vier katholieke scholen. Iedere school met een eigen historie en karakter, maar verbonden door de 
ambitie om het onderwijs in Goirle toekomstbestendig te maken en op een hoger niveau te tillen. Onze 
identiteit is opgebouwd uit de waarden die we delen en komt tot uitdrukking in het gedrag dat we laten 
zien. Wat onze scholen met elkaar verbindt, is de gemeenschappelijke opdracht om bij te dragen aan 
de ontwikkeling van kinderen tot autonome mensen met verantwoordelijkheidsgevoel. 
Om een gezamenlijke koers voor de komende jaren te bepalen, is het visiedocument’ ‘Ontdek je wereld’ 
opgesteld. ‘Koersplan 2019-2023’. 
Van begin af aan is hierbij de intentie om te werken vanuit de besturingsfilosofie ‘ruimte binnen heldere 
kaders’. In onze filosofie is het zaak om een beweging tot stand te brengen die het beste van twee 
werelden combineert: een heldere visie en gedeelde ambities gekoppeld aan zelfverantwoordelijkheid, 
actieve betrokkenheid en wederzijds leren. Vanuit die insteek krijgen scholen de ruimte om een eigen 
invulling te geven aan de gezamenlijk bepaalde richting. Onderwijsinhoud en profilering blijft de 
verantwoordelijkheid voor elke school afzonderlijk. Het is onze overtuiging dat diversiteit in het 
scholenaanbod wenselijk is voor alle betrokkenen en dat iedere school een eigen karakter dient te 
behouden, aansluitend op de wijk, de leerling populatie en de eigen kwaliteiten. 

Onze missie 
Edu-Ley scholen zorgen voor eigentijds en maatschappelijk betrokken onderwijs en geven ruimte aan 
het ontdekken en versterken van eigen wijsheid van leerlingen, zodat zij zichzelf optimaal ontplooien en 
met elkaar verantwoordelijkheid nemen om duurzame en respectvolle keuzes te maken. 

Onze pijlers 
1. We hebben aandacht voor de totale ontwikkeling van ieder kind. 
2. Onze scholen bieden ieder kind de ruimte om op eigen wijze tot ontplooiing te komen en leggen zo 
de basis voor een gelukkige en betekenisvolle bijdrage in de samenleving en een leven lang leren. 
3. We zijn sterk in ondersteuning van leerlingen en hebben oog voor het welzijn van leerlingen en 
medewerkers 
4. We zijn een lerende organisatie en bieden op onze scholen een veilige leer- en werkomgeving. 

Onze kernwaarden (LAVA) 
Onderstaande waarden zijn richtsnoer voor ons gedrag en handelen. Met ruimte voor ieders eigenheid 
laten we met deze waarden zien wat wij als Edu-Ley belangrijk vinden. De vier waarden versterken 
elkaar, dat wil zeggen dat ze alleen in samenhang kenmerkend zijn voor het karakter van Edu-Ley. Ze 
staan niet op zichzelf, maar krijgen juist kleur door hun onderlinge relaties en wisselwerking. Als 
geheugensteuntje gebruiken we de vier waarden in het acroniem LAVA. 

Lerende houding 
We zijn een lerende organisatie in ontwikkeling. We tonen kwaliteit tot in de kleinste details. We zijn 
open, transparant en betrouwbaar. We overtreffen verwachtingen en ontwikkelen onszelf. We spreken 
elkaar aan op gedeelde waarden en staan voor continue verbetering. De lerende houding zien we als 
belangrijke voorwaarde om onze ambities te realiseren. 

Autonomie 
We respecteren de eigenheid van kinderen en professionals. We zijn onafhankelijk en kritisch en maken 
verantwoorde keuzes voor onszelf en onze omgeving vanuit eigenaarschap en regelruimte. We zetten 
eigen creativiteit en talent in, werken aan onderscheidend vermogen van onze scholen en vieren 
verscheidenheid. We nemen persoonlijke verantwoordelijkheid voor wat nodig is om samen verder te 
komen en hebben oog voor elkaars grenzen. 

https://www.openhof-goirle.nl/bestanden/491242/Koersplan-Edu-Ley-2019-2023.pdf
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Verbinding 
We zoeken elkaar op en weten elkaar te vinden. We werken samen met partners in de nabije wereld of 
daarbuiten. We maken gebruik van elkaars kwaliteiten en realiseren gezamenlijke doelen. We zijn 
interactief in onze communicatie met het oog op wederzijdse groei. We zijn zichtbaar en inspirerend. 
We realiseren synergie en meerwaarde voor alle betrokkenen en we zijn een merk. 

Ambitie 
We zijn innovatief en laten zien dat we het verschil willen maken. We 
zijn vooruitstrevend en duurzaam. 
We hebben dromen en passie. We hebben lef en zijn ondernemend. 
We laten ieders kracht tot uitdrukking komen. We zijn verdiepend en 
ontdekkend. We tonen daadkracht en we zien kansen voor persoonlijke 
en gezamenlijke ontwikkeling. Voor een uitgebreide versie van dit 
koersplanverwijzen wij naar de ‘Koersplan 2019-2023’. 
 
Het postadres: 
Edu-Ley 
Postbus 29 
5050 AA Goirle 
www.edu-ley.nl 
 

  

https://www.openhof-goirle.nl/bestanden/491242/Koersplan-Edu-Ley-2019-2023.pdf
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     4   Afspraken binnen Edu-Ley 

Leerplicht 
Alle kinderen die de leeftijd van 4 jaar bereiken, mogen vanaf die dag onderwijs volgen op de 
basisschool. De verplichting tot het volgen van onderwijs begint op de eerste schooldag van de maand 
volgend op de dag waarop het kind 5 jaar wordt. In overleg met de directeur van de school kan voor 
maximaal tien uur per week voor een vijfjarig kind vrijstelling van de leerplicht worden verkregen. 
Er zijn twee vormen van schoolverzuim: geoorloofd en ongeoorloofd 
schoolverzuim. Op grond van de leerplichtwet en in overleg met de directies van 
de scholen en de officier van Justitie is bepaald wanneer een kind geoorloofd mag 
verzuimen. Dit is onder andere bij ziekte, verhuizing, overlijden van een familielid 
en ambts- en of huwelijksjubilea. De hiervoor geldende regels staan beschreven 
op het verlofformulier. Elke aanvraag voor verlof dienen ouders schriftelijk, 
middels het verlofformulier, in bij de directeur. De directeur beoordeelt de 
aanvraag. Als de directeur het verlof niet toestaat, deelt hij dat schriftelijk en 
gemotiveerd aan de ouders mee. Ouders kunnen tegen een beslissing in beroep 
gaan. Het verlofformulier is op school te verkrijgen bij de leerkracht of de directeur of is hier te 
downloaden. 
 
Als een kind ongeoorloofd verzuimt, is de directeur wettelijk verplicht dat te melden bij de leerplicht-
ambtenaar van de Gemeente Goirle.  
De leerplichtambtenaar maakt van elk geval van ongeoorloofd verzuim een proces-verbaal op en stuurt 
dit naar de Officier van Justitie, die, afhankelijk van de duur en de frequentie van het verzuim, 
maatregelen treft. 

Nota toelating, schorsen en verwijdering van leerlingen (inzake gedrag) 
De meeste leerlingen worden probleemloos tot een school toegelaten en krijgen nooit met een 
schorsing of verwijdering te maken. Soms zijn er situaties die echter wel aanleiding geven tot nadere 
acties. 
Het is dan in het belang van alle partijen, (de leerling, de ouders, de school) dat de regels en procedures 
die de onderwijswetten voorschrijven, zorgvuldig worden uitgevoerd. 
Vandaar dat wij op onze scholen binnen de stichting gebruik maken van de ‘Nota toelating, schorsing 
en verwijdering van leerlingen’. Op school ligt deze nota ter inzage voor alle ouders en is tevens hier te 
lezen. 

Medisch handelingsprotocol 
Wij werken op school met een medisch handelingsprotocol. In dit protocol wordt met name aandacht 
besteed aan medicijnverstrekking en medische handelingen door de leerkrachten op school. Het 
protocol vereist van u, als ouder, medewerking. Er bestaat dus de mogelijkheid dat wij schriftelijke 
toestemming nodig hebben bij het toedienen van medicatie op school. 
De volledige tekst van het medisch handelingsprotocol ligt ter inzage op school en is tevens hier te lezen. 

Kind en scheiding 
Wanneer ouders gescheiden leven of gaan scheiden kan het voor de school moeilijk zijn om te bepalen 
welke positie wij bij het verstrekken van informatie moeten innemen. De wet biedt ons hierin echter 
een duidelijke richtlijn. 
In het kind en scheiding-protocol wordt beschreven wie voor de wet ouder van een kind is, worden 
richtlijnen geformuleerd waar de school zich aan zal houden, ter voorkoming van misverstanden en 
worden de wettelijke verplichtingen van de school omtrent informatievoorziening aan ouders 
beschreven. 
Het protocol is aan te vragen bij de directeur en is hier te lezen. 

http://1.608.klanten.instapinternet.nl/bestanden/491210/Verlofformulier-Open-Hof.pdf
https://www.openhof-goirle.nl/bestanden/496264/Nota---Toelating%2C-schorsing-en-verwijdering.pdf
http://1.608.klanten.instapinternet.nl/bestanden/496275/Medisch-handelingsprotocol-op-scholen-Edu-Ley.pdf
https://www.openhof-goirle.nl/bestanden/503287/Protocol-scheiding-Open-Hof-2019.pdf
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Klachtenregeling Stichting Edu-Ley 
Voor de scholen van Edu-Ley is er een klachtenregeling opgesteld. Het klachtrecht heeft een belangrijke 
signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. 
Door de klachtenregeling ontvangt de stichting en de school signalen die hen kunnen ondersteunen bij 
het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op school. 
Met de regeling wordt een zorgvuldige behandeling van de klachten gerealiseerd. De klachtenregeling 
is alleen van toepassing als men met zijn klacht niet ergens anders terecht kan. 
Het kan dan ook voorkomen dat u soms vragen heeft of dat er dingen gebeuren waar u het niet mee 
eens bent. De eerste die u om opheldering kunt vragen is de leerkracht van uw kind. Mocht dit niet naar 
tevredenheid zijn, dan kunt u ook bij de directie van de school terecht. Samen wordt dan gezocht naar 
een oplossing. 
In die situaties waarvan u vindt dat er onvoldoende aandacht aan uw probleem geschonken wordt, kunt 
u vervolgens contact opnemen met het College van Bestuur. 
Het College van Bestuur zal uw klacht zeer zorgvuldig behandelen en proberen tot een adequate 
oplossing te komen. Tenslotte voorziet de regeling in de aanstelling van Interne en Externe 
vertrouwenspersonen. 
De contactgegevens ten aanzien van de klachtenregeling vindt u in de activiteitenkalender terug. 
Tevens wijzen wij u er nog op dat de volledige procedure van de Klachtenregeling voor u schriftelijk op 
school ter inzage ligt of u kunt het hier lezen. 

Sponsoring 
Onder sponsoring verstaan we alle geldelijke of materiële bijdragen die niet gebaseerd zijn op de 
onderwijswetgeving, met uitzondering van de vrijwillige ouderbijdrage. 
Sponsoring kan alleen geschieden door bedrijven, die naar doelstelling en activiteit verenigbaar zijn met 
onze pedagogische en onderwijskundige uitgangspunten. Als een aanbod tot sponsoring wordt gedaan, 
zal de directeur dit met de medezeggenschapsraad van de school bespreken. Het protocol is in te zien 
op school of u kunt het hier lezen. 

Vakantierooster 
Binnen Edu-Ley wordt jaarlijks, in overleg, het vakantierooster 
vastgesteld. De vakanties worden, evenals de studiedagen van 
het personeel, kenbaar gemaakt aan de ouders via het 
ouderportaal. 
 
 

  

http://1.608.klanten.instapinternet.nl/bestanden/496274/Klachtenregeling-Edu-Ley.pdf
http://1.608.klanten.instapinternet.nl/bestanden/496279/Protocol-sponsoring.pdf
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     5   Het team 
 
Er werken ongeveer 20 mensen op basisschool Open Hof. 
Wij zijn een jong team, met een brede ervaring in zowel de 
onder-, midden- als bovenbouw. Veel leerkrachten hebben 
zich gespecialiseerd op verschillende gebieden; rekenen, 
lezen, spelling, ICT, sociale veiligheid, cultuur, etc. Zij 
houden vakliteratuur bij, volgen cursussen en zijn 
kartrekkers bij ontwikkelingen van hun vakgebied. 
De schoolleiding is in handen van de directeur en een 
managementteam. De zorg wordt gecoördineerd door de 
intern begeleider. Zij ondersteunt leerkrachten met adviezen, doet onderzoek bij leerlingen en heeft 
contact met (zorg)externen. De leerkrachtondersteuner en de onderwijsassistent ondersteunen 
leerlingen hij hun programma. Verder verlicht de conciërge ons met veel ondersteunende 
werkzaamheden. Vanuit het kantoor van Edu-Ley ondersteunen twee administratief medewerkers ons 
met de administratie.  

Vervanging leerkrachten 
Mocht een leerkracht wegens ziekte of om andere redenen niet in staat zijn zijn/haar werkzaamheden 
op school uit te voeren, dan wordt er zo spoedig mogelijk een vervangende leerkracht gezocht. Wij 
vinden het belangrijk dat de lessen door kunnen gaan. Mocht er geen vervanger beschikbaar zijn, dan 
zal de eerste dag intern opgevangen worden. Vervolgens zullen we de ouders dan schriftelijk vragen 
hun kind voor één of meerdere dagen thuis te houden. Uiteraard doen wij ons uiterste best om dit 
laatste zo lang mogelijk te voorkomen. 

Scholing leerkrachten 
Verbetering van de kwaliteit van het onderwijs staat voorop. Dat houdt in dat er een aantal keren per 
schooljaar studiedagen worden ingeroosterd. Op deze dagen zijn de kinderen vrij van school en krijgen 
de leerkrachten specifieke scholing. De studiedagen zijn opgenomen in het jaarrooster dat gepubliceerd 
staat op basisonline. 

Studenten in onze school 
Wij vinden het belangrijk om studenten een stageplaats aan te bieden op onze school. Daarom zijn we 
een opleidingsschool. Hiervoor is een convenant gesloten met Fontys PABO Tilburg. Dit betekent dat 
studenten van leerjaar 1 tot en met leerjaar 4 op onze school stage komen lopen. De studenten worden 
in de groepen begeleid door de groepsleerkracht. Studenten zijn bij ons een teamlid, wat betekent dat 
we zo veel als mogelijk de studenten betrekken bij de zaken die op school spelen. Het organiseren van 
feesten, gezamenlijke studiedagen, surveilleren zijn allemaal taken die we in gezamenlijkheid oppakken. 
Op deze manier ontstaat er een goede situatie voor de school, waarbij onze kinderen door extra handen 
in de klas geholpen kunnen worden en we samen verder ontwikkelen. 
Studenten van de dansacademie en pedagogiek lopen eveneens stage bij ons op school. 
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     6   Het onderwijs 

Organisatie van de groepen 
Op basis van het aantal leerlingen per groep worden de groepen geformeerd. Per schooljaar kan dit 
verschillend zijn. Binnen de organisatie wordt gekeken op welke momenten er extra ondersteuning 
nodig is en hoe dit wordt gerealiseerd.  

Nieuwe kinderen op BS Open Hof 
Voor kinderen die gedurende het schooljaar vier jaar worden, zal de 
leerkracht zes weken voor de vierde verjaardag, contact opnemen met 
het gezin. Er wordt een afspraak gemaakt om kennis te komen maken. 
Ook worden vijf momenten ingepland waarop het kind in de groep kan 
komen oefenen.  
De leerlingen die vlak voor (4 weken of korter) of in de zomervakantie 4 
jaar worden, krijgen één kennismakingsmiddag voor de zomervakantie op 
de zogenoemde doorschuifmiddag. Deze leerlingen beginnen op de 
eerste schooldag van het nieuwe jaar. Met de ouders van kinderen die 
binnen 4 weken na de zomervakantie 4 jaar worden, bespreken we wat 
de startdatum zal zijn. 
 

Mocht een kind instromen in één van onze andere groepen gedurende het schooljaar, dan volgt er na 
een kennismakingsgesprek ook nog een rondleiding door ons gebouw. Vervolgens wordt er een dag 
afgesproken om het kind alvast eens kennis te laten maken in de nieuwe groep. 

Leerinhouden 
De leerinhouden die op onze school aan de orde komen, worden verdeeld in vak- en vormingsgebieden. 
Het leerstofaanbod voldoet aan de in de wet gestelde kerndoelen. 
In het Schoolplan (2019-2023) is aangegeven op welke onderdelen wij ons de komende jaren verder 
gaan ontwikkelen. Op basis van deze ontwikkeling kunnen wij ervoor zorgen dat de kwaliteit van het 
leerstofaanbod steeds zal voldoen aan de nieuwste eisen die gesteld worden. 
De volgende vak- en vormingsgebieden komen op onze school aan de orde: 

- Nederlandse Taal 

- Rekenen en Wiskunde 

- Schrijven 

- Expressievakken (zoals presenteren, muziek, tekenen, spel en beweging, handvaardigheid en 
drama) 

- Zintuiglijke en lichamelijke oefening 

- Sociale redzaamheid  

- Bevordering van gezond gedrag 

- Engelse taal voor de groepen 1 tot en met 8 

- Kennisgebieden (zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek) 

- Studievaardigheden 

- Verkeersonderwijs 
 

Daarnaast wordt aandacht besteed aan: 

- Sociaal- emotionele ontwikkeling 

- Cultuureducatie 

- Burgerschap en sociale integratie 

- Levensbeschouwelijk onderwijs 

- ICT 

- 21-eeuwse vaardigheden  

- Seksuele en relationele vorming 
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Kleuteronderwijs 
Op bs Open Hof vinden wij het kleuteronderwijs erg belangrijk. In de 
kleuterbouw wordt een belangrijke basis gelegd voor de verdere 
ontwikkeling van het kind. Wij werken gericht aan de doelen die gesteld 
zijn door het SLO (het Nederlandse 'nationaal expertisecentrum' voor 
leerplanontwikkeling) en laten deze in ons thematisch onderwijs 
terugkomen. Dat betekent dat we het lesaanbod en alle activiteiten die 
daarbij horen, aanbieden in een thema. Hierbij is ‘spelen’ het 
allerbelangrijkste! We proberen de leeromgeving zo in te richten dat er 
spelenderwijs zoveel mogelijk ontdekt en geleerd kan worden. We houden daarbij zoveel mogelijk 
rekening met de belevingswereld van de kleuters. Met behulp van het observatie- en registratiesysteem 
’Mijn Kleutergroep’ hebben we een doorgaande lijn gecreëerd voor het bij houden van de ontwikkeling 
van de leerlingen.  

Huiswerk 
Vanaf groep 5 krijgen de kinderen huiswerk. Er zit een opbouw in de hoeveelheid en de frequentie. Het 
huiswerk kan onder andere bestaan uit het voorbereiden van een toets, spreekbeurt of werkstuk. Het 
huiswerk is bedoeld als een aanzet tot het bevorderen van een zelfstandige studiewerkhouding. Door 
kinderen al vanaf groep 5 te laten wennen aan het maken/leren van huiswerk, denken we de overgang 
naar het voortgezet onderwijs wat te kunnen versoepelen. We vragen de ouders erop toe te zien dat 
de kinderen regelmatig enige tijd aan het huiswerk besteden. De leerkrachten controleren of de 
kinderen het huiswerk hebben gemaakt en in de regel wordt het klassikaal besproken.  

Gedragscode  
Op onze school heerst een open sfeer. Om deze sfeer te kunnen handhaven, vinden wij het belangrijk 
dat afspraken die men met elkaar maakt, vastgelegd worden. Zoals iedere school hanteren wij bepaalde 
gedragsregels, waarbij de richtlijnen passen binnen onze schoolcultuur.  
Het opstellen van een gedragscode op het gebied van seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, 
lichamelijk geweld en privacy horen daarbij. Verder hanteren wij een registratiesysteem voor 
‘incidenten’ binnen en buiten de klas en monitoren wij pestgedrag op school. 

Kanjerschool 
Wij zijn een kanjerschool! En daar zijn wij trots op. Al onze leerkrachten zijn opgeleide kanjertrainers en 
geven wekelijks kanjerlessen.  
De kanjertraining richt zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Door verhalen en 
oefeningen krijgen leerlingen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander. Ze leren om te gaan met 
hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier 
op te lossen. Voor meer informatie zie www.kanjertraining.nl.  
 
Pesten moet voorkomen of bestreden worden. 
Wij hanteren hiervoor op school een pestprotocol, deze staat beschreven in het sociale 
veiligheidsbeleid, dat u hier kunt lezen.  
Op basisschool Open Hof wordt gebruik gemaakt van de notitie sociale veiligheid. Hierin zijn alle 
afspraken rondom gedragsregels vastgelegd. Binnen onze school vervult Gijs de Kort de rol van 
coördinator sociale veiligheid. Ouders, leerlingen maar ook leerkrachten kunnen de coördinator sociale 
veiligheid inschakelen mochten ze te maken krijgen met pesten. Verder wordt op school gebruik 
gemaakt van Kanjer! KanVas en KIJK! En maken we gebruik van een Protocol Social Media, Pestbeleid, 
Gedragscode, Protocol Rouw en verdriet, Kind en Scheiding en protocol schorsing en verwijdering. 
 
 
  

file:///C:/Users/Bregje/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/G6TK5IDZ/www.kanjertraining.nl
http://1.608.klanten.instapinternet.nl/bestanden/500326/Beleid-sociale-veiligheid-Open-Hof.pdf
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Cultuureducatie 
Binnen ons lesaanbod wordt ook ruimte geboden aan het Cultuuraanbod. Vanaf groep 1/2 komen de 
kinderen in aanraking met Kunst en Cultuur. We nemen jaarlijks deel aan het aanbod van Kunstbalie, 
waarbij er voorstellingen op school georganiseerd worden of dat er tentoonstellingen bezocht worden 
e.d. Tevens wordt het Cultuuraanbod afgestemd op de leerstof die behandeld wordt, denk daarbij aan 
een bezoek aan Kamp Vught door groep 8. 
Sinds een aantal jaar hebben we een binnen schools aanbod muziek, dans en drama welke gegeven 
wordt door een vakdocent van het Factorium. Door middel van de subsidies zal de komende jaren een 
impuls aan het muziek- en beeldende vorming onderwijs geven.  

Verkeerseducatie (BVL) 
Basisschool Open Hof is een BVL-school (Brabants Veiligheids Label). Dat betekent dat wij jaarlijks 
verantwoording afleggen omtrent de verkeerseducatie. Naast de borging van alle verkeerseducatie 
binnen de school, is er ook aandacht voor de wijk/ veiligheid toestroom leerlingen e.d.  
Dit doen wij in overleg met de andere partners van het Kindcentrum en onze verkeersouder. Mocht u 
deze afspraken graag in willen zien, dan kunt u deze hier vinden. Ook kunt u eens een kijkje nemen op 
www.bvlbrabant.nl.  
Jaarlijks organiseren wij een activiteit voor de hele school, een voorbeeld hiervan is ANWB Streetwise, 
skateclinic, pleintje verkeer.  

Media Wijsheid en ICT-onderwijs 
ICT-onderwijs zit verweven in ons onderwijsaanbod. Van groep 
1/2 tot en met groep 8 worden computers en tablets ingezet. 
Uiteraard wordt internet ingezet bij het maken van een werkstuk, 
Prezi of het zoeken van informatie.  
Dit alles heeft consequenties voor het werken met computers in 
de klassen. Zo is er duidelijk beleid gemaakt voor zowel leerlingen 
als leerkrachten omtrent het werken met internet, email en social 
media. Het protocol kunt u hier lezen.  

Mobiel op school 
Op school hebben we de afspraak dat leerlingen geen mobieltjes bij zich hebben, tenzij anders 
afgesproken met de leerkracht. Wij adviseren dan ook om ze niet mee te geven naar school. Wij zijn 
niet verantwoordelijk voor verlies, schade, etc. van mobieltjes, die toch zijn meegenomen.  
Het gebruik van social media (bijv. whatsapp) door de kinderen buiten schooltijd om zien wij als 
verantwoordelijkheid van ouders, waarbij we adviseren om met kinderen goede afspraken hierover te 
maken.  
 
Leerlingenraad 
Wij werken op school met een leerlingenraad. Van de groepen 5, 6, 7 en 8 maken twee leerlingen per 
groep deel uit van de raad. De leerlingenraad heeft ongeveer één keer per acht weken een vergadering 
met een lid van het managementteam. Tijdens de vergadering worden punten onder de aandacht 
gebracht, die door de leerlingen of een management lid (MT’er) ingebracht worden. De vergaderingen 
hebben een vaste structuur: 
Plan:  de kinderen komen, samen met het MT, tot een plan omtrent een probleem.  
Do:  eenieder heeft zijn rol in het plan en gaat hiermee aan de slag 
Check: in een volgend vergadermoment worden afspraken geëvalueerd.  
Act:  eventuele veranderingen of vervolgafspraken worden gemaakt en uitgevoerd.  
In de notulen wordt bijgehouden wat besproken is en wat de afspraken zijn.  
  

http://1.608.klanten.instapinternet.nl/bestanden/440762/Veiligheidsprotocol-Basisschool-Open-Hof.pdf
http://www.bvlbrabant.nl/
http://1.608.klanten.instapinternet.nl/bestanden/496272/Social-Media-protocol-Edu-Ley.pdf
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  7   De zorg 

Leerlingenzorg 
Eén van de belangrijkste pijlers binnen onze organisatie is de inrichting van de leerlingenzorgstructuur. 
Het is van belang dat zowel binnen de organisatie, maar ook voor u als ouder, duidelijk is hoe de zorg 
voor de leerlingen gewaarborgd wordt. 
 
De Interne Begeleider (IB-er) is belast met de coördinatie van de totale leerlingenzorg. 
Wij hanteren op school een digitaal leerlingvolgsysteem, ParnasSys.  Zodra uw kind(eren) op onze school 
geplaatst is/zijn, ‘volgen’ wij uw kind(eren). Elke leerling heeft een eigen kinddossier, waarin alle 
relevante gegevens worden opgenomen. Informatie hieruit wordt aan het einde van het schooljaar, in 
een warme overdracht, doorgegeven aan de volgende leerkracht. Opdat de nieuwe leerkracht meteen 
adequaat in kan spelen op de (onderwijs)behoeften van de leerlingen.  In de groepen 1/2 wordt gewerkt 
met aanbodsdoelen, die per week worden aangeboden en geëvalueerd.  
In groep 3 t/m 8 wordt gewerkt met groepsplannen voor de vakken rekenen, spelling, technisch lezen, 
begrijpend lezen en gedrag.  
 
In deze plannen worden de doelen die kinderen in een bepaalde periode moeten behalen per vak en 
kind beschreven en staat de wijze waarop deze doelen gerealiseerd zullen worden. Daarbij wordt 
gekeken naar het niveau en de onderwijsbehoeften van een kind. Op deze manier brengen we kinderen 
op een zo hoog mogelijk niveau binnen hun eigen mogelijkheden.  
Door het leerlingvolgsysteem zijn we in staat om ons onderwijsaanbod en de gestelde doelen te 
evalueren. Op basis van toetsuitslagen, observaties en kindgesprekken kunnen we de ontwikkeling van 
de gehele groep en/of afzonderlijke leerlingen volgen. Waar nodig wordt het aanbod van het onderwijs 
aangepast op één of meerdere leerlingen en worden doelen bijgesteld; omhoog of omlaag. Op deze 
manier bewaken we onder meer onze kwaliteit van het onderwijs. 
 
Voor sommige leerlingen hebben we een individueel handelingsplan. Het gaat hierbij om kinderen die 
een specifieke aanpak behoeven, anders dan de andere kinderen. Door de groepsplannen hebben we 
binnen ons onderwijs oog voor de verschillen tussen de leerlingen. Dat houdt in dat er niet alleen 
aandacht is voor leerlingen die op bepaalde vakgebieden ondersteuning nodig hebben, maar voor álle 
leerlingen. Ook diegenen die op niveau zijn of die extra uitdaging nodig hebben. 
Het kan voorkomen dat sommige leerlingen enkele keren per week extra ondersteuning krijgen van 
onze onderwijsassistent of leerkrachtondersteuner buiten de groep. Op deze manier is het mogelijk 
specifieke instructie nogmaals aan te bieden. 

Ontwikkelingsperspectief 
Wanneer kinderen in groep 6, 7 of 8 bij een bepaald vak meer dan 
1,5 jaar achterstand hebben opgelopen, kan de keuze gemaakt 
worden om de stof ‘los te laten’. Dit houdt in dat een kind op zijn 
eigen niveau in een rustiger tempo de stof zal doorlopen. Dit altijd 
in overleg met ouders.  
Van het kind zal een ontwikkelingsperspectief (OPP) gemaakt 
worden. Een plan waarin beschreven wordt wat de mogelijkheden 
van het kind zijn en wat naar verwachting de uitstroom naar het 
voortgezet onderwijs zal zijn. Ook wordt in dit document beschreven wat het plan van aanpak is. Het is 
een groeidocument dat aangepast wordt aan de ontwikkeling van het kind. Het 
ontwikkelingsperspectief wordt met ouders besproken. Ook wordt een OPP geschreven wanneer een 
kind mogelijk in aanmerking komt voor een arrangement binnen of buiten de school. 
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Passend Onderwijs op onze school 
Het bestuur waar onze school onder valt, werkt met vijftien andere schoolbesturen in de regio samen 
in het samenwerkingsverband Plein 013. Dit is het samenwerkingsverband waarin de schoolbesturen 
afspraken maken over Passend onderwijs. Voor meer informatie kijk op www.plein013.nl  
Heel veel kinderen in onze school leren en ontwikkelen op een manier zoals de ouders en de school 
verwachten. Er is dan niet veel reden tot zorg. Soms gaat het leren echter moeilijk, mist een kind de 
uitdaging, of is er sprake van een beperking of een probleem met het gedrag. De leerkracht kan een 
signaal geven dat het minder gaat op school. De leerkracht neemt dan contact met u op.  Ook u als 
ouder kunt een signaal afgeven dat het niet goed gaat met uw kind. Het is belangrijk dat u dat samen 
met de leerkracht bespreekt. Misschien is extra zorg of begeleiding noodzakelijk. Passend Onderwijs wil 
graag bereiken dat elk kind de ondersteuning krijgt die nodig is. U als ouder bent daarbij een belangrijke 
partner. Onze school kan vaak prima Passend Onderwijs bieden, maar soms is daar hulp bij nodig. 
Verschillende partners helpen ons daarbij. Zo is in onze school een schoolmaatschappelijk werker en 
een sociaal-verpleegkundige van de GGD aanwezig. Verder is er een consulent van het 
samenwerkingsverband Plein013 en een medewerker van ‘Aandacht voor basiskracht’ vanuit Sterk Huis, 
die ons helpen bij het in beeld brengen van het probleem en bij het bespreken van de oplossingen. We 
betrekken daarbij ook jeugdhulpverlening als dat voor het kind of gezin noodzakelijk is. Natuurlijk wordt 
u daar nauw bij betrokken. We maken dan samen een arrangement dat past bij de 
ondersteuningsbehoefte van uw kind. Ouders zijn wel verplicht daaraan mee te werken, bijvoorbeeld 
door informatie beschikbaar te stellen. 

Ondersteuningsprofiel 
Wat onze school kan bieden aan extra ondersteuning staat beschreven in het ondersteuningsprofiel van 
de school. In dit profiel is te lezen wat onze school aan extra ondersteuning kan bieden en wat de 
ambities zijn voor de komende jaren. Het complete ondersteuningsprofiel leest u hier of op de site van 
het samenwerkingsverband www.plein013.nl. 

1.Hoeveelheid aandacht en tijd 
Naast de vaste leerkracht in de klas, is er een onderwijsassistent (iedere ochtend) en 
leerkrachtondersteuner (iedere dag), die op school ondersteuning bieden aan individuele en kleine 
groepjes leerlingen. De studenten (van o.a. de PABO en pedagogiek) voeren extra ondersteunende 
werkzaamheden uit binnen de groepen. De medewerker van “aandacht voor basiskracht”, de consulent 
van Plein013 en de IB-er zorgen daarnaast een aantal uren per week voor speciale onderwijs-
ondersteuning aan diverse leerlingen en begeleiding van leerkrachten.  

2.Onderwijsmaterialen 
De lesmethoden die gehanteerd worden, bieden de leerkrachten de 
mogelijkheid om te differentiëren naar onderwijsbehoefte van de leerling. Er 
wordt gehandeld op basis van verschillende protocollen (dyslexie, dyscalculie, 
begaafdheid, etc.) en specifieke middelen (Pienter, Ralfi-lezen, etc.).  
Er zijn onderwijsmaterialen beschikbaar die tegemoetkomen aan specifieke en 
didactische kenmerken zoals: Tangle, wiebelkussen, vergroot materiaal, laptop, 
time timer, dagritme en koptelefoons. 

3.Ruimtelijke omgeving 
Er is ruimte waar één-op-één begeleiding of begeleiding van een klein groepje leerlingen met speciale 
onderwijsbehoefte kan plaatsvinden. Onze school is rolstoeltoegankelijk. Er is een invalidentoilet en lift 
aanwezig. Er zijn brede gangen/ open ruimtes en een drempelloze toegang. 

4.Expertise: 
Een groot deel van het team (inclusief IB-er en directeur) heeft kennis van en competenties op het 
gebied van de speciale onderwijsbehoeften (zoals ADHD/ ADD / Hoogbegaafdheid / Dyslexie). Zo is er 
ook een taal/lees-, coördinator sociale veiligheid en een specialist jonge risicokinderen.  

http://www.plein013.nl/
https://www.openhof-goirle.nl/bestanden/531269/SOP-Open-Hof-2020.pdf
http://www.plein013.nl/
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Er zijn drie Interne Vertrouwenspersonen aanwezig, een aandachtfunctionaris en een coördinator 
sociale vaardigheid.  Het totale team is gecertificeerd in Vroeg-signalering Kindermishandeling en 
Huiselijk Geweld. 

Naar een andere school 
Voor sommige kinderen moet de school vaststellen dat ze, ondanks al de extra 
hulp, het kind niet kan bieden wat het nodig heeft. Dan moet de school besluiten 
om een andere passende plek voor het kind te zoeken. De school doet dit altijd in 
overleg met de ouders en houdt daarbij rekening met de wensen van de ouders. 
Het samenwerkingsverband Plein013 heeft daar regels voor opgesteld die passen 
binnen de wet Passend Onderwijs. Het kan betekenen dat het beter is voor het 
kind om geplaatst te worden op een andere basisschool, die wel de ondersteuning 
kan bieden of dat het kind geplaatst wordt op een school voor speciaal 
basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs. De school heeft de taak om deze passende plek 
voor het kind te vinden.  
Voordat deze keuze definitief gemaakt wordt, moet de school een toelaatbaarheidsverklaring 
aanvragen bij het samenwerkingsverband. Dit is wettelijk verplicht. Zodra de school, in samenspraak 
met de ouders, een passende plek heeft gevonden, kunnen de ouders hun kind op de nieuwe school 
aanmelden.  

Begeleiders Passend Onderwijs 
Op elke school is een begeleider passend onderwijs (BPO’er) aanwezig, die de school ondersteunt bij 
zorgvragen. Ook bij het vinden van een passende school kunnen wij de hulp inschakelen van een 
zogenaamde ‘onderwijs-makelaar’ van samenwerkingsverband Plein 103. 
Voor kinderen die nog niet op de basisschool zitten, maar wel te maken hebben met extra zorg, 
(bijvoorbeeld GGZ, Jeugdzorg, medisch kinderdagverblijf) heeft het samenwerkingsverband een apart 
loket ingericht waar ouders terecht kunnen. 

Bezwaar maken 
Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de ondersteuning die onze school biedt aan uw kind. 
Mocht u besluiten tot een formeel bezwaar, dan kunt u zich richten tot het College van Bestuur van 
Edu-Ley (zie klachtenregeling). Als u het niet eens bent met de keuze van de toelaatbaarheidsverklaring 
van het samenwerkingsverband of met de keuze van een andere school, dan kunt een 
bezwaarprocedure starten bij de landelijke commissie www.onderwijsgeschillen.nl. 

Samenwerking met andere instanties 
Er is, op basis van behoefte, samenwerking en afstemming met professionals uit het samenwerkings-
verband Plein 013 en zorginstellingen. Er is structureel overleg met sociaal maatschappelijk werk en de 
GGD. 

GGD Tilburg  
Voor onze school is er een team Jeugdgezondheidszorg beschikbaar. Het team bestaat uit een 
jeugdarts/ sociaal verpleegkundige/ teamassistente en een logopediste. Het team wordt verder 
ondersteund door een jeugdpsycholoog. De JGZ-teamleden hebben als taak het bewaken van de 
gezondheid van jeugdigen op de hun toegewezen scholen.  

Schoolmaatschappelijk werk  
Binnen de gemeente Goirle zijn een aantal uren beschikbaar voor SMW. Er is regelmatig overleg tussen 
de schoolmaatschappelijk werkster en de IB-er en de sociaal verpleegkundige. Tijdens dit overleg komen 
o.a. hulpverleningsmogelijkheden en de inbreng van specifieke deskundigheid aan de orde. Door de 
samenwerking wordt de zorg voor kind en gezin zo breed mogelijk in kaart gebracht.  
Regelmatig staat een spreekuur bij ons op school gepland, waarbij u met u vragen terecht kunt bij Ilse. 

http://www.onderwijsgeschillen.nl/
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't Loket  
Naar aanleiding van de transitie jeugdzorg heeft gemeente Goirle ‘t Loket opgericht. ’t Loket is het 
aanspreekpunt voor hulp en ondersteuning in de gemeente Goirle. 't Loket biedt informatie, advies en 
ondersteuning, zodat inwoners zo goed en zelfstandig mogelijk kunnen wonen, werken, samenleven, 
opvoeden en zich ontwikkelen. Het uitgangspunt van ’t Loket is om gebruik te maken van uw eigen 
mogelijkheden, die van uw omgeving en het inschakelen van informele hulp. Als er meer nodig is, 
adviseert 't Loket de gemeente over de inzet van professionele hulp. Dichtbij, betrokken, betrouwbaar. 
’t Loket werkt nauw samen met de schoolmaatschappelijk werkers. U kunt contact opnemen met 
medewerkers van ‘t Loket voor vragen over bijvoorbeeld opvoedondersteuning of als u zorgen over de 
ontwikkeling van uw kind heeft. Voor meer informatie kunt u bij de IB-er terecht.  

Externe deskundigen 
In bepaalde situaties kunnen kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte in aanmerking komen voor 
extra zorg onder schooltijd door een externe deskundige.  
Criteria die wij daarvoor hanteren:  
- De noodzaak tot extra zorg dient op advies te zijn van een deskundige op een bepaald vakgebied, 
toegespitst op de specifieke onderwijsbehoefte van het kind  
- Het doel van de externe zorg is erop gericht het kind in het basisonderwijs te behouden, terwijl de 
school de gewenste extra zorg niet kan bieden, ook niet vanuit het samenwerkingsverband Plein013 
De hulp kan met inachtneming van de volgende voorwaarden verleend worden:  
- Overleg met de directeur en de intern begeleider is noodzakelijk om tijd en plaats te bepalen. Zonder 
overleg kan de externe hulp niet onder schooltijd plaatsvinden:  
- Ouders zijn verantwoordelijk voor de consequenties betreffende gemiste leerstof binnen de groep  
- Tussentijdse evaluaties zijn noodzakelijk om te bezien of de extra zorg het verwachte effect heeft  
- De kosten van externe hulp zijn voor rekening van de ouders  

Beleidsplan Begaafdheid en LEF-groep 
Binnen onze school werken we met een beleidsplan Begaafdheid. Dit beleidsplan 
richt zich onder andere op het gebruik van een signaleringsinstrument: het Digitaal 
Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH). Door het gebruik van dit 
signaleringsinstrument hopen we (hoog-) begaafde leerlingen beter te signaleren 
en daardoor te kunnen begeleiden. Het instrument is niet bevoegd om diagnoses 
vast te stellen. 
 
Kinderen die opvallende kenmerken vertonen richting (hoog-) begaafdheid worden door het systeem 
gesignaleerd en naar deze kinderen zal uitgebreider worden gekeken. Aanwezigheid van kenmerken 
betekent niet direct dat er ook sprake is van (hoog-) begaafdheid. Wellicht is de leerling ‘gewoon’ een 
intelligente leerling. Door middel van een uitgebreidere vragenlijst voor de leerkracht, maar ook voor 
ouders en leerlingen (vanaf groep 5) worden deze kinderen beter in beeld gebracht. 
 
Wanneer een leerling tot de doelgroep ‘mogelijk begaafde 
leerling’ behoort, neemt school contact met u op om het traject 
op te starten.  
Wanneer er sprake is van een kind dat meer uitdaging nodig 
heeft binnen de groep wordt deze in principe gezocht in 
verdieping van de stof van die groep. Daarnaast wordt er 
uitdaging geboden met extra materialen en aanbod binnen de 
eigen groep en kunnen kinderen geplaatst worden bij ‘De 
ontdekkers’ waar ze in kleine groepjes met de leerkrachtondersteuners aan de slag gaan met 
verschillende uitdagingen. 
Sinds een aantal jaar bieden wij een aantal (begaafde) leerlingen ook de mogelijkheid tot plaatsing in de 
LEF-groep (plusklas) voor één dagdeel per week. De IB-er van de school kan u daar meer over vertellen. 
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     8   De ouders 
 
Het onderwijs maken we samen. Met samen bedoelen we kinderen, 
leerkrachten en ouders. Wij vinden het belangrijk dat onze ouders zich 
betrokken voelen bij alles wat er binnen de school gebeurt. We nodigen u 
dan ook iedere dag uit voor het de inloop, maar ook bij vieringen zijn ouders 
vaak te gast. Daarnaast vinden wij het belangrijk om u zo volledig mogelijk 
te blijven informeren. 
 
Zoals u in het hoofdstuk omtrent de leerlingenzorg heeft kunnen lezen, is 
het van belang dat wij de vorderingen/ ontwikkelingen van de kinderen 
goed in kaart brengen. 
Daarbij is echter niet alleen de interne rapportage (leerlingvolgsysteem/ 
kind dossier) van belang, maar met name ook de rapportage naar de kinderen en u als ouder. 

Rapportage en oudergesprekken over voortgang/ontwikkeling van de leerling 
In de kleutergroepen volgen wij de ontwikkeling van de kleuter middels ons leerlingvolgsysteem Mijn 
Kleutergroep en portfolio. Naast allerlei observatie-instrumenten wordt er gebruik gemaakt van enkele 
toetsinstrumenten, gewaarborgd binnen de toetskalender. Twee keer per jaar vindt er, aan de hand van 
de Mijn Kleutergroep-registratie en de inhoud van de portfoliomap, een gesprek plaats tussen ouders 
en leerkracht. De kinderen uit groep 2 krijgen, bij de overgang naar groep 3, een rapport.  
 
Voor de groepen 3 t/m 8 geldt, dat ouders aan het begin van het schooljaar uitgenodigd worden voor 
een kennismakingsgesprek. Samen met de leerkracht gaat u in gesprek om de onderwijsbehoeften van 
uw kind in kaart te brengen. Door deze gesprekken aan het begin van het schooljaar te houden, kunnen 
wij beter aansluiten bij de onderwijsbehoeften van uw kind.   
In de maand januari/februari ontvangen de leerlingen van groep 3 t/m 8 hun eerste rapport, waarna 
oudergesprekken worden ingepland. Aan het einde van het schooljaar ontvangen zij hun tweede 
rapport. Er zijn dan geen rapportgesprekken meer.  
 
We merken ter aanvulling nog op, dat naast alle geplande (rapport)gesprekken er tussentijdse 
gesprekken plaats kunnen vinden op initiatief van de ouder of de leerkracht. 
 
De leerlingen van groep 7 en 8 hebben, naast twee schoolrapporten nog een adviesgesprek in verband 
met de te kiezen school binnen het voortgezet onderwijs. In groep 7 geven wij een voorlopig advies. 
Tijdens deze gesprekken zijn de ouders, het kind, de leerkracht van de groep en ook de directeur/IB’er 
aanwezig. In groep 8 zal het adviesgesprek plaatsvinden met de ouders, het kind, de leerkracht van de 
groep en directeur/IB’er.  
Daarnaast vindt er overleg plaats met de brugklasmentoren van het voortgezet onderwijs in verband 
met de warme overdracht. De ouders krijgen een kopie van het onderwijskundig rapport dat met het 
voortgezet onderwijs wordt gedeeld. 
 
Gedurende het schooljaar worden er toetsen afgenomen bij alle leerlingen, dit zijn methode- 
afhankelijke toetsen en toetsen uit ons leerlingvolgsysteem. 
De uitslag van de toetsen wordt door de leerkracht met de leerling besproken. De toetsen geven wij 
echter niet mee naar huis. Per kind worden deze in een speciale map in de klas bewaard. Voor u als 
ouders liggen deze toetsen ter inzage. 
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Informatieverstrekking aan ouders 
Op verschillende manieren houden wij u op de hoogte met allerlei informatie.  
Allereerst organiseren we aan het begin van het jaar een ouderavond, waarbij de ambities voor de 
school en de inhoud per groep wordt besproken. Voor groep 7 en 8 wordt tevens informatie gegeven 
over de procedure rondom het voortgezet onderwijs.  
Om de informatiestroom te beperken verloopt alle communicatie via het ouderportaal. Hier ontvangt u 
de tweewekelijkse nieuwsbrief van ons en vindt u de schoolkalender, nieuwsberichten en intekenlijsten 
van de groep van uw kind(eren), etc. Mocht er fysieke post zijn, dan gaat dit op vrijdag mee in de posttas. 
Op de website kunt u terecht voor meer informatie over der school en op Facebook/Instagram houden 
we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, activiteiten en nieuwtjes.  

De oudervereniging  
Onze school heeft u een oudervereniging. De oudervereniging is zeer actief. 
Middels werkgroepen zetten de ouders van de oudervereniging zich, samen met 
de teamleden, in voor allerlei activiteiten/ festiviteiten zoals bijvoorbeeld: 
Sinterklaas, kerstviering, carnaval, sportdag, etc. Dit gaat in samenspraak met 
onze evenementen-coördinator (EC’er). De EC’er is namens het team 
verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van evenementen.  
Binnen het bestuur wordt gewerkt met statuten en een huishoudelijk reglement, 
die notarieel zijn vastgelegd. 
Deze zijn op te vragen bij de voorzitter of secretaris. Elk jaar is er een 
jaarvergadering waarin de oudervereniging o.a. een financiële verantwoording aan de ouders aflegt. 
Het jaarverslag kunt u hier lezen. De oudervereniging vergadert eenmaal per zes weken. De 
vergaderingen zijn openbaar, u bent van harte welkom een vergadering bij te wonen. De vergaderdata 
zijn in basisonline te vinden. Op dit moment zitten Anette, Anja, Cindy, Kim, Lobke, Mariëlle, Martijn, 
Pascalle, Susan en Willeke in het bestuur. Namens het team sluiten Britt, Joyce en Caroline aan.   

De ouderbijdrage  
Het basisonderwijs in Nederland wordt betaald door de overheid. Voor activiteiten die niet primair met 
het onderwijs te maken hebben, wordt geen geld beschikbaar gesteld.  
Voor het bekostigen van andere activiteiten zoals Sint/ kerst/ sportdag e.d. mogen scholen dan ook een 
vrijwillige ouderbijdrage vragen. De vrijwillige ouderbijdrage van €37,50 per jaar per kind wordt aan het 
begin van het schooljaar geïnd.  
Daarbij is van belang dat de ouders een overeenkomst ter ondertekening wordt voorgelegd. Deze 
ontvangt u, van de oudervereniging, als u uw kind aanmeldt bij ons op school. 
In deze overeenkomst staat het volgende duidelijk geformuleerd: 

- Het gaat om een vrijwillige bijdrage  

- Dat na ondertekening een verplichting bestaat 

- Dat er een specificatie is opgenomen met de onderscheiden kostenposten 

- Dat er een reductie- en kwijtscheldingsregeling bestaat 

- Dat de overeenkomst voor alle schooljaren, dat uw kind op basisschool Open Hof onderwijs 
geniet, geldt of totdat één van de ouders/verzorgers de overeenkomst schriftelijk herroept. 

Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname 
aan activiteiten.  
Jaarlijks wordt voor de leerlingen van groep 8 een schoolkamp georganiseerd. De kosten (€70,00) 
dienen apart door de ouders van groep 8 te worden voldaan. 
 
  

https://www.openhof-goirle.nl/bestanden/531697/Jaarverslag-OV---2020-2021.pdf
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Kind vooruit: Kindpakket 
Het kindpakket is een verzameling van regelingen voor ouders met een laag inkomen en één of meer 
kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 17 jaar. Via het Kindpakket kunnen kinderen een computer 
krijgen, een vergoeding voor spullen die nodig zijn al het kind voor het eerst naar het voortgezet 
onderwijs gaat, of een vergoeding voor sporten, zwemles, schoolactiviteiten of het bezoek aan de 
peuterspeelzaal. 

Stichting leergeld 
Is het moeilijk om uw kind mee te laten doen met activiteiten in de vrije 
tijd? 
Het is belangrijk dat kinderen niet worden buitengesloten, maar kunnen 
meedoen in sociale situaties en zich samen met leeftijdsgenootjes kunnen 
ontwikkelen. 
De stichting Leergeld Goirle en Riel is een lokale stichting die financiële 
ondersteuning kan bieden. Stichting Leergeld kan iets betekenen voor 
ouders met een laag of minimum inkomen met kinderen tussen de 4 en 18 jaar. Ouders in deze situatie 
kunnen bij de stichting een aanvraag doen voor onkosten voor de kinderen op het gebied van 
vrijetijdsbesteding zoals sport, scouting, muziek, zwemles en sommige niet vrijwillige schoolkosten. 
Met de ouders die een aanvraag doen wordt samen met de intermediair van Stichting Leergeld 
nagegaan of de aanvraag gehonoreerd kan worden. Ouders geven inzicht in hun besteedbaar inkomen. 
Dit gebeurt met de nodige discretie. Als een aanvraag wordt toegekend, wordt het bedrag wat daarvoor 
nodig is, rechtstreeks voldaan aan de vereniging, club of school. 
 
De stichting Leergeld Goirle en Riel is een onafhankelijke stichting en krijgt zijn inkomsten vanuit giften, 
donaties en sponsoren. Voor verdere informatie kunt contact opnemen met De stichting Leergeld Goirle 
en Riel. tel. 06-14113496 of info@leergeld-goirle-riel.nl. 

Medezeggenschap 
Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR) en we maken deel uit van de Edu-Ley Gemeen-
schappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Zowel de MR als de GMR bestaat uit een 
vertegenwoordiging van de ouders en teamleden. De vertegenwoordigers worden gekozen voor drie 
jaar door middel van openbare verkiezingen. Op dit moment bestaat de MR uit de volgende leden: 
Janneke, Richard en Wendy namens de ouders. Namens het team sluiten Gijs V, Linsey en Laura aan. De 
vergaderingen van de MR worden bijgewoond door de directeur (adviserend lid). 
Kevin zit namens de ouders In de GMR en Monique/ Tom namens het personeel. Bij de GMR kan een 
bestuurslid indien gewenst aanwezig zijn. 
De medezeggenschapsraad houdt zich vooral bezig met het beleid van de school. De raad heeft onder 
andere een instemmingsbevoegdheid als het gaat over het te voeren beleid omtrent de groepsindeling, 
het onderwijskundig beleid, de inhoud van het schoolplan en de schoolgids. 
De medezeggenschapsraad meldt elk jaar de samenstelling van de raad en brengt een jaarverslag uit. 
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Jaarverslag MR Basisschool Open Hof, 2020-2021  
 

Inleiding 
Dit is de korte versie van het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van Basisschool Open Hof 
te Goirle. Het gehele jaarverslag is te raadplegen via de site van Basisschool Open Hof of leest u hier.  
 
Leden van de Medezeggenschapsraad  
Personeelsgeleding: Joyce Gerritsen (voorzitter), Laura Roest, Marlou Welleman en Gijs Vriens 
Oudergeleding: Richard van Dun (secretaris) , Bob Gerards (penningmeester) en Janneke Vromans 
 
Onderwerpen die dit schooljaar veel aandacht hebben gekregen zijn:    
* Projectplannen. De projectplannen, gemaakt door het team, zijn bekeken en  goedgekeurd. Wij vinden 
het team, wederom, ambitieus. . 
* Corona protocol: bekeken en besproken. 
* NPO (Nationaal Plan Onderwijs): is bekeken en besproken. 
* Vakantierooster is bekeken; het aantal uren dat besteed wordt aan les, studiedagen en vakantie.  
* Werkdrukgelden. Het plan om de werkdrukgelden in te zetten, is goedgekeurd.  
* Vervanging bij ziekte: Vervanging vinden is niet altijd even makkelijk. Wij vinden het fijn dat het team 
er alles aan doet om zo veel mogelijk de leerlingen op school te houden. 
* Verkeersituatie rond de school Bekeken en besproken. 
* Scheidingsplan / beleid sociale veiligheid / Back to school / PR beleidsplan: Deze zijn bekeken en 
besproken. 
* (Bovenschools) inspectiebezoek: is besproken. 
* Ouderbijdrage is goedgekeurd. 
* KanVas de resultaten zijn bekeken en besproken binnen de MR.  
* Begroting is goedgekeurd 
* Formatie is goedgekeurd 
 
Als MR hebben wij het vaste voornemen om ook het komend schooljaar kritisch 
opbouwend te kijken naar alles wat ons wordt voorgelegd. Denkt u dat er een 
bepaald onderwerp op de agenda van de MR moet komen, dan horen wij dat 
graag. (mr.openhof@edu-ley.nl) 
  
 
Goirle, juni 2021.  
Namens de MR van basisschool Open Hof,  
Richard van Dun 
  

  

  

  

  

 
 
  

https://www.openhof-goirle.nl/bestanden/531825/Jaarverslag-MR-Basisschool-Open-Hof-2020-2021.pdf
mailto:mr.openhof@edu-ley.nl
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     9   Praktische informatie 
 

De schooltijden en de inloop 
De schooltijden van onze school zijn voor groep 1 t/m 8 gelijk.   
Op maandag, dinsdag, donderdag: 08.45 uur  - 15.15 uur   
Op woensdag en vrijdag:   08.45 uur  - 12.30 uur  
Op Basisschool Open Hof werken we met een inloop. Dit betekent in de praktijk dat ’s ochtends om 8.35 
uur de deuren door de leerkrachten geopend worden en u samen met uw kind naar de groep kunt gaan. 
Deze inloopmogelijkheid is bedoeld om rustig samen binnen te kunnen komen en de mogelijkheid te 
bieden om nog even voor korte informatie bij de groepsleerkracht terecht te kunnen. Deze 
toegankelijkheid en de korte lijntjes met ouders is iets dat we op onze school belangrijk vinden. Deze 
inloop duurt tot 8.45. Om 8.45 zal de leerkracht de klassendeur dicht doen en starten de lessen. Ouders 
worden dan verzocht het gebouw te verlaten.  
De inloop gaat in de klas, vanaf 8.45, in alle groepen nog zo’n kwartier door. Tot ongeveer 9.00 is er in 
elke groep een beredeneerd aanbod voor alle leerlingen. De leerkracht zorgt ervoor dat bij binnenkomst 
duidelijk is wat de taak of taken tijdens de inloop van die ochtend zijn. Het aanbod zal gevarieerd worden 
gedurende de verschillende dagen van de week. Dat betekent ook dat diverse vakgebieden aan bod 
komen. Denk hierbij aan rekenen, taal (spelling- en leesonderwijs) en wereldoriëntatie.  

Het overblijfrooster 
Op onze school blijven alle leerlingen over. De leerlingen eten, samen met de leerkracht, hun 
meegebrachte lunchpakketje op. Daarna zorgt het overblijfteam voor het toezicht bij het buitenspelen. 
Hierbij speelt de onder-, midden- en bovenbouw gescheiden.  
Om deze overblijfvoorziening te kunnen realiseren, wordt door de ouders een vrijwillige bijdrage van    
€ 30,00 per leerling gevraagd. Voor de leerlingen die later in het schooljaar instromen, vanaf januari 
2022, zal een bedrag van € 20,00 per leerling worden berekend. Leerlingen die vanaf april 2022 
instromen, betalen € 10,00 per leerling. 

Vakantierooster 
 
Herfstvakantie   25-10-2021 t/m 29-10-2021 
Kerstvakantie   27-12-2021 t/m 07-01-2022 
Carnavalsvakantie  28-02-2022 t/m 04-03-2022 
2e Paasdag   18-04-2022 
Meivakantie   25-04-2022 t/m 06-05-2022 
Bevrijdingsdag   05-05-2022 (valt in de vakantie) 
Hemelvaart   26-05-2022 en 27-05-2022  
2e Pinksterdag   06-06-2022    
Zomervakantie   25-07-2022 t/m 02-09-2022 
 
Verder zijn er op de volgende dagen een studiedag voor het team gepland. Deze dagen zijn de kinderen 
vrij. Woensdag 6 oktober, maandag 6 december, dinsdag 22 februari, vrijdag 18 maart, dinsdag 19 april, 
vrijdag 17 juni en donderdag 30 juni.  

Klassenouder 
Aan het begin van het schooljaar wordt tijdens de informatieavond gevraagd of er een tweetal ouders 
zijn per groep, die de leerkracht willen ondersteunen als klassenouder. Voor een taakomschrijving kunt 
u bij de leerkracht van de groep terecht. 
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Ziekmelding   
Graag verzoeken wij u om vóór 08.35 uur uw kind via het ouderportaal ziek te melden. Gaat uw kind 
naar de voor- of naschoolse opvang van de Avonturiers, dan mag u dat aan ons doorgeven en dan zullen 
wij deze ziekmelding aan hen doorgeven. Mocht uw kind meerdere dagen ziek zijn, dan verzoeken wij 
u om dit dagelijks in de app aan te geven.  

Hoofdluis 
Op onze school proberen we er samen voor te zorgen dat deze ‘kleine beestjes’ vrijwel geen kans 
krijgen. Dat betekent dat er een aantal ouders zijn die ons helpen de kinderen te controleren op 
hoofdluis/ neetjes na iedere vakantie. Indien er hoofdluis/neetjes wordt geconstateerd, wordt u daar 
als ouder van op de hoogte gebracht. De leerkracht informeert de overige ouders, dat er hoofdluis in 
de groep heerst, zodat ook thuis goed gecontroleerd en behandeld kan worden. 
Mocht u thuis onverhoopt deze ongenodigde gasten aantreffen, dan gaan wij ervan uit dat u ons hiervan 
op de hoogte brengt. Voor meer informatie kunt u kijken op www.ggdhvb.nl.  

Gym 
In de ouderfolder, die u tijdens de informatieavond ontvangt, vermelden wij op welke dag uw kind 
(groep 3 t/m 8) gymles heeft. Wij vragen u de leerlingen gymkleding, goede zaalschoenen mee te geven. 
Tevens een handdoek, zodat zij zich na de gymles kunnen opfrissen. I.v.m. de veiligheid is het aan te 
raden sieraden, horloges e.d. deze dag thuis te laten. 

Kledinginzameling 
De oudervereniging van de school organiseert, samen met het Kindcentrum, het inzamelen van 
gebruikte kleding. U vindt de kledingcontainers op het schoolplein, waar dichtgeknoopte zakken met 
kleding gedeponeerd kunnen worden. De opbrengst van deze inzameling komt ten goede aan de 
kinderen. 

Merken van kleding en spullen 
Wij vragen ouders om de kleding, bekers, broodtrommels, etc. van hun kinderen van naam te voorzien. 
Op die manier kunnen we verloren zaken weer gemakkelijk teruggeven aan de eigenaar. 

Verjaardagen kinderen en leerkrachten 
De verjaardag van een kind vieren we in de eigen groep. Wij 
vragen de ouders de traktatie zo gezond mogelijk te houden. 
Traktaties zijn enkel voor kinderen uit de eigen groep (niet 
voor broertjes/zusjes/andere vriendjes en vriendinnetjes). 
Graag verzoeken wij u om uitnodigingen voor eventuele 
verjaardagsfeestjes niet op school(plein) uit te delen.  
De leerkrachten geven zelf invulling aan de viering van hun 
verjaardag. Het is erg leuk als de kinderen voor de verjaardag 
van de leerkracht zelf iets maken; een tekening, een 
plakwerkje. De klassenouders helpen bij het klassencadeautje dat voor de leerkracht gemaakt/gekocht 
wordt. 

Privacy  
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG 
legt meer nadruk op de verantwoordelijkheid van organisaties om aan te tonen dat zij zich aan de wet 
houden. Dit geldt ook voor onderwijsinstellingen. 
 
Op basisschool Open Hof gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen.  
De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van 
persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de 
organisatie die daarvoor nodig is.  

http://www.ggdhvb.nl/
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De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast 
registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, 
bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat 
nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).  
De leerling gegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem Parnassys. Dit 
programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. 
Omdat BS Open Hof onderdeel uitmaakt van Edu-Ley worden daar ook (een beperkt aantal) 
persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie. 
 
Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set 
met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij 
hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. 
De leverancier mag de leerling gegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat 
misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen.    
 
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet 
kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer 
relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of 
het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind, of met de 
directeur. 
 
Als er leerling gegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we daar vooraf de 
toestemming van de ouders, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die informatie te verstrekken. 
Dat kan het geval zijn als de leerplichtambtenaar om informatie vraagt of als het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informatie nodig heeft. 
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school 
of in de nieuwsbrief, vragen wij, via een toestemmingsformulier op basisonline, om toestemming. 
Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in 
te trekken. Als toestemming is gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen 
wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Voor vragen over het gebruik van foto’s en 
video’s kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind, of bij de directeur.  
 
Voor het zelf maken van foto en video-opnames vragen we om de volgende aandachtspunten: 
Het maken van foto’s en video’s in de school is alleen toegestaan na toestemming van de leerkracht 
en/of schoolleiding, waarbij de volgende specifieke afspraken gelden:  
● Wees terughoudend met het maken van foto’s en video’s en het 

delen hiervan. 
● Maak foto’s en video’s alleen voor eigen gebruik.   
● Maak overzichtsfoto’s, waar individuele kinderen niet of nauwelijks 

te herkennen zijn.  
● Maak een close-up alleen van je eigen kind.  
● Maak geen foto’s van kinderen waar je eigen kind niet op staat.  
De school is niet verantwoordelijk voor het ongewild delen van 
beeldmateriaal van uw kind door andere ouders/verzorgers. Het protocol kunt u hier lezen. 
 

  

http://1.608.klanten.instapinternet.nl/bestanden/483871/Edu-Ley--informatiebeleid-en-privacybeleid.pdf
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    10   Samenwerking met anderen 

Kindcentrum Frankische Driehoek 
Basisschool Open Hof participeert binnen Kindcentrum Frankische Driehoek. 
Er is sprake van structureel overleg tussen de partners (BS Open Hof/ OBS Den Bongerd/ De Avonturiers) 
inzake inhoud, beleid, verkeersveiligheid en gezamenlijke activiteiten. Daarnaast zijn er werkgroepen 
die zich richten op de kinderen, ouders en medewerkers.  

De Avonturiers 
Wij bieden professionele kinderopvang aan 0 tot 13-jarigen. Onze missie is zorg dragen dat elk kind de 
kans krijgt om vanuit zijn eigen authenticiteit te groeien in een steeds veranderende samenleving. 
De Avonturiers heeft als visie om ieder individu (kind, ouder, medewerker) -vanuit zijn eigen kracht en 
authenticiteit- spelenderwijs te laten ontdekken. Dit doen we door positief te begeleiden en te 
stimuleren.  
De volgende vijf kernwaarden staan centraal bij De Avonturiers:  

o Authenticiteit (jezelf zijn en jezelf ontdekken) 
o Verbinding (samen) 
o Plezier (passie) 
o Creativiteit (creatie) 
o Veiligheid (fysiek en sociaal-emotioneel) 

Vanuit twee Kindcentrum locaties in de Frankische Driehoek (Frankische Driehoek 2) en in de Groote 
Akkers (Guido Gezellelaan 137) in Goirle, verzorgt De Avonturiers kinderdagopvang voor 0 tot 4-jarigen, 
peuteropvang voor 2 tot 4-jarigen en buitenschoolse opvang & naschoolse activiteiten voor 4 tot 13-
jarigen. Daarnaast heeft De Avonturiers een derde locatie aan De Tolstaak 1 in Goirle (binnen Club 
Pellikaan Goirle) waar onze Sport & Outdoor BSO is gevestigd. 
  
De Avonturiers is partner van Stichting Kindcentra Goirle. Onze contactgegevens zijn: 
Bereikbaarheid:  Frankische Driehoek 3 (kantoor binnen De Deel) (013) 7470 113 

Email: info@de-avonturiers.nl  Internet www.de-avonturiers.nl 
Openingstijden:  KDV: ma t/m vr. 52 weken per jaar, behoudens feestdagen 

Peuterplein: ma t/m vr. 40 schoolweken of 49 weken, behoudens feestdagen 
BSO: ma t/m vr. 52 weken, waarvan 40 schoolweken en 12 schoolvakanties 
Sport & Outdoor BSO: 49 weken, 40 schoolweken, 9 schoolvakanties. 

Aanmelden:  Telefonisch of per mail. Via de site of op locatie.  

Inspectie van het onderwijs 
Natuurlijk zijn wij als school gehouden aan een aantal wettelijke verplichtingen.  
Daarom onderhouden wij regelmatig contact met de Inspecteur van het Basisonderwijs. Middels 
periodieke bestuur toezicht en themabezoeken op school wordt de kwaliteit van het onderwijsaanbod 
bekeken. De bevindingen en beoordelingen zijn openbaar en zijn op de website van de onderwijs-
inspectie in te zien.  

Gezamenlijke afspraken rond Scholen en Veiligheid Gemeente Goirle 
Binnen de gemeente Goirle zijn er afspraken gemaakt tussen het onderwijs, de politie en de Gemeente 
Goirle omtrent de handelswijze, het onderhouden en creëren van een (sociaal) veilig klimaat. In het plan 
staat beschreven welke stappen genomen moeten worden bij de aanpak van o.a. overlast, vandalisme 
en crimineel gedrag. De scholen hanteren binnen de schoolorganisatie hun interne strafmaat. Wanneer 
u een strafbaar feit of een vermoeden van een strafbaar feit, dan wel een (fysiek) gevoel van onveiligheid 
signaleert, dan verzoeken wij u dit ten alle tijden op school aan te geven. De melding krijgt vervolgens 
de aandacht die het verdient. Het plan kunt u hier lezen. 

mailto:info@de-avonturiers.nl
http://www.de-avonturiers.nl/
http://1.608.klanten.instapinternet.nl/bestanden/496277/Convenant-Veiligheid-Scholen-Edu-Ley.pdf
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Kunstbalie  
Samen met de andere basisscholen binnen Goirle maken we gebruik van het aanbod van de Kunstbalie. 
Zij verzorgen voor ons culturele activiteiten, zoals het bijwonen van dans- en dramavoorstellingen en 
het bezoeken van tentoonstellingen en films. Dit alles voor de groepen  
1 t/m 8.  

Bibliotheek Goirle  
We werken samen met bibliotheek Goirle. Zo nemen we deel aan een 
activiteiten die door de bibliotheek georganiseerd worden; bijvoorbeeld 
de jaarlijkse voorleeswedstrijd. 
Verder heeft iedere groep een bibliotheekpas tot hun beschikking, 
waarmee biebouders de boeken voor groep 1/2 en 3 verzorgen. Groep 4 
tot en met 8 gaat regelmatig zelf leuke boeken lenen bij de bieb.  
Daarnaast kunnen kinderen boeken lezen uit onze eigen bibliotheek, waar 
een keuze is uit verschillende soorten boeken.  
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    11   Schooljaar 2021-2022 
 

Bereikbaarheidsschema  
Directie Bregje  openhof@edu-ley.nl  wisselende werkdagen 

Groep 1/2a Monique 
Bianca  

Via ouderportaal 
Via ouderportaal 

ma, di en woe 
do en vr 

Groep 1/2b Laura  
Ester 

Via ouderportaal 
Via ouderportaal 

ma, di en woe 
do en vrij 

Groep 1/2c Liselot 
Britt 

Via ouderportaal 
Via ouderportaal 

ma, do en vr 
di en woe 

Groep 3 Jacqueline  
Moniek  

Via ouderportaal 
Via ouderportaal 

ma om de week, di en woe 
ma om de week, do en vr 

Groep 4 Gijs K Via ouderportaal ma t/m vr 

Groep 5 Ester 
Gabrien 

Via ouderportaal 
Via ouderportaal 

di, woe 
ma, do en vr 

Groep 6  Tom Via ouderportaal ma t/m vr 

Groep 7 Marlou 
Caroline 

Via ouderportaal 
Via ouderportaal 

ma, di en wo 
do en vr  

Groep 8 Gijs V Via ouderportaal ma t/m vr 

Leerkrachtondersteuner Linsey Via ouderportaal ma t/m vr 

Onderwijsassistent Jolanda Via ouderportaal ma t/m vr-ochtend 

IB’er Joyce  ib@openhof-goirle.nl di, wo en do 

Conciërge Ron - ma t/m vr 

Leerkracht LEF-groep Daniëlle  Contact via IB’er 2 dagen per week 

Begeleider Passend Onderwijs Janneke Contact via IB’er 2 dagen per week (KCFD) 

Aandacht voor basiskracht Judith  Contact via IB’er ma/do 

GGD Hilde  h.verheijden@ggdhvb.nl  

IMW Ilse  I.vanbeers@imwtilburg.nl  

Externe vertrouwenspersoon Irma  
Roy 

irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl - 06-54647212 
royploegmakers@vertrouwenswerk.nl  

Stichting Geschillen Commissie 
Bijzonder Onderwijs (GCBO) 

Postbus 82324 
2508 EH  
Den Haag  
070-3861697 

info@gcbo.nl  
 

‘t Loket Thomas van 
Diessenstraat 4 
5051 RK Goirle.  
013 534 91 91 

info@loket.goirle.nl  
De consulenten van 't Loket werken op afspraak, dus er 
is geen vrije inloop.  
Op maandag, dinsdag en donderdagochtend van 09.00 
uur tot 12.30 uur zijn ze telefonisch te bereiken. 
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mailto:I.vanbeers@imwtilburg.nl
mailto:irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl
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Terugblik schooljaar 2020 - 2021 
Graag kijken we met u terug op het afgelopen schooljaar. Basisschool Open Hof heeft het afgelopen jaar 
op verschillende onderdelen een ontwikkeling doorgemaakt: 
Vanuit het jaarplan, dat is gebaseerd op het schoolplan 2019-2023, zijn een aantal plannen uitgewerkt: 
* We hebben ons leesonderwijs afgelopen jaar onder de loep genomen. Komend schooljaar gaan we 
starten met de vernieuwde methode voor het technisch lezen ‘Estafette editie 3’. Een methode voor 
technisch, studerend en begrijpend lezen.  
* We gaan komend schooljaar aan de slag met de vernieuwde methode studievaardigheden ‘Blits’. 
* Afgelopen schooljaar zijn we gestart met de nieuwe methode voor wereldoriëntatie ‘Faqta’. Er is 
regelmatig contact met de methodemakers, zodat we de methode op de 
beste manier kunnen implementeren.  
*Met het team hebben we een scholing gehad over EDI (Expliciet Directe 
Instructiemodel). Het doel van EDI is om de lesstof succesvol aan te leren 
aan alle leerlingen. Op onze school gebruiken we deze manier van instructie 
geven vanaf groep 1 tot en met 8.  
* Op het gebied van eigenaarschap hebben we doelenkaarten ontwikkeld 
voor rekenen en spelling, waardoor leerlingen zelf doelen kunnen stellen 
bij deze twee vakgebieden. Komend schooljaar blijven we deze 
doelenkaarten actief inzetten.  
* Voor het vakgebied rekenen hebben we een doorgaande lijn ontwikkeld ter verbetering van het 
automatiseren. We hebben de onlinerekensoftware van Bareka aangeschaft. Bareka wordt twee keer 
per jaar (online) individueel afgenomen om het automatiseren van de leerlingen in kaart te brengen. 
Tevens is er een rekenkast aangeschaft, zodat kinderen aan hun individuele automatisering rekendoelen 
kunnen werken.  
*Voor Beeldend Vormen hebben we een licentie genomen op de methode “Uit de kunst". We gebruiken 
deze methode bij onze creatieve lessen.  
 
De leerlingenraad heeft ook dit schooljaar weer goed werk verricht. Ze hebben hun plannen 
gepresenteerd aan de groepen, het team en Bregje. Enkele plannen zijn uitgevoerd of worden komend 
schooljaar uitgevoerd. 
* Overgebleven fruit verzamelen en bewaren voor kinderen die iets vergeten zijn 
* Etuis voor de groepen 7 en 8 i.p.v. potlodendoosjes 
* Kanjermusical aan het einde van het schooljaar 
* Meer informatie leesboeken 
* EHBO hoekje op het middenbouwplein 
* Afscheid groep 8, aandenken op het schoolplein  

Resultaten van ons onderwijs 
Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen zo nauwkeurig 
mogelijk. We maken hierbij gebruik van observaties, toetsen, 
zowel methode gebonden als toetsen behorend bij ons 
leerlingvolgsysteem. In groep 8 wordt de IEP-eindtoets 
afgenomen. De resultaten van de IEP-toets waren overeenkomstig met onze adviezen. Het gemiddelde 
van onze school ligt op 79,4. Het landelijk gemiddelde is vastgesteld op 79,7.  

Waar zijn onze leerlingen schooljaar 2020-2021 naar uitgestroomd?  
VMBO B/K  5 leerlingen  SO/SBO  1 leerling 
VMBO TL  3 leerlingen               Basisonderwijs 2 leerlingen (verhuizingen) 
HAVO   8 leerlingen   
VWO                 1 leerling 
De groep 8-leerlingen verspreiden zich over de volgende scholen:   
Mill-Hillcollege, Odulphuslyceum, Campus 013 en Kempenhorst 
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Vooruitblik schooljaar 2021-2022 
Met het team hebben we voor schooljaar 2021-2022 verschillende plannen gemaakt. We nemen u hier 
graag in mee. Hieronder staan een aantal plannen beschreven, maar zullen u via de nieuwsbrief 
uiteraard ook op de hoogte houden van ontwikkelingen.  
In het schoolplan 2019-2023 staan de ambities voor de komende jaren. Vanuit dit schoolplan zullen we 
komend jaar met het team aan een aantal verbeterdoelen werken. Deze verbeterdoelen leiden tot 
actiepunten.  
  
Komend schooljaar gaan we, onder andere, met het volgende aan de slag:  
* De groepen 1/2 gaan komend schooljaar starten met een scholing van “Mijn kleutergroep.“ Mijn 
Kleutergroep is een registratiesysteem, waarin alle leerdoelen van de groepen 1/2 vastgelegd zijn. Mijn 
Kleutergroep wordt de opvolger van KIJK!.  
* Eigenaarschap: We gaan op zoek naar een manier waarmee de leerlingen kunnen laten zien waaraan 
ze gewerkt hebben en waar ze trots op zijn.  
* ICT: We nemen de leerlijn ICT onder de loep en kijken naar de mogelijkheden van een methode. 
* Teamontwikkeling: Welke kwaliteiten hebben we in ons team en hoe kunnen we die kwaliteiten nog 
beter inzetten? Dit wordt komend schooljaar onderzocht. 
* Volgend schooljaar gaan we starten met de vernieuwde technisch leesmethode ‘Estafette’ en de 
vernieuwde studievaardigheid methode van ‘Blits’. Met ‘Estafette’ starten we vanaf groep 4 en ‘Blits’ 
zetten we in vanaf groep 5. 
* Komend schooljaar gaan we een begin maken met het maken van een borgdocument voor de groepen 
3 t/m 8. Het borgdocument wordt een vervolg op het borgdocument van de kleuters. Per vakgebied 
zullen er kwaliteitskaarten gemaakt worden met het team. Met de kwaliteitskaarten willen we de 
kwaliteit van ons onderwijs waarborgen en vastleggen.  
 
 

    12   Nawoord 
 
Wij hopen dat u na het lezen van de schoolgids een duidelijk beeld heeft gekregen van basisschool Open 
Hof. Zoals u heeft gelezen, zijn en blijven wij als school in ontwikkeling om ons onderwijs te verbeteren 
en alle kinderen zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen. Uit de tevredenheidsonderzoeken blijkt 
dat kinderen en ouders tevreden zijn met de keuze voor de Open Hof. 
Graag blijven we werken aan dit positieve gevoel, samen met iedereen die betrokken is bij onze school.  
 
Mocht u nog vragen hebben of wilt u de school bezoeken, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.  

 


