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Schoolgids SBO Het Mozaïek 2019-2020 

Adresgegevens 
SBO Het Mozaïek 
Van Strijlandstraat 6 

1222 ES Hilversum 
Telefoonnummer: 035-6856907 

 

Website en email:  
Email: info@sbomozaiek.nl 
Website school:www.sbomozaiek.nl 

Website stichting Elan: www.stichtingelan.nl  
 

Verzoek aan u om te reageren 
Als  u  mogelijke verbeteringen of aanvullingen 
heeft voor onze schoolgids, dan horen we dit 

graag.  
 

Verwijzingen naar protocollen en beleidsstukken 
zijn gericht naar onze schoolsite.  

 

http://www.indon.nl
http://www.cso-gooi.nl/
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Deze schoolgids kunt u vinden op de website 

van de school. 
 

In september ontvangen alle leerlingen de 
schoolkalender. In deze kalender staat de in-
formatie die jaarlijks wisselt zoals het vakan-

tierooster met de studiedagen, samenstelling 
van de ouderraad en de medezeggenschaps-

raad, feesten, vieringen en schoolreisjes.  
  
Meer informatie over onze school kunt u vin-

den op de website van onze school. Daar vindt 
u ook een link naar een korte film: Welkom op 

het Mozaïek. In deze film krijgt u van twee van 
onze leerlingen een korte rondleiding door de 
school zodat u een dagje bij ons op school in 

het echt kunt zien.   
  

Namens het team van het Mozaïek,  
Birgitte Plasmans 

Directeur 

Voorwoord 

Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 

2019-2020 van SBO het Mozaïek. Het Moza-
ïek is een school voor speciaal basisonderwijs. 

De school valt onder het bestuur van stichting 
Elan. 
 

De schoolgids is een belangrijk document om-
dat het u inzicht geeft in de manier waarop wij 

met elkaar de school en het onderwijs vormge-
ven.  
Deze schoolgids kan ook dienen als naslag-

werk. Als deze schoolgids voor u een eerste 
kennismaking met het Mozaïek is, helpt het 

wellicht om een verantwoorde schoolkeuze te 
maken.   
 

Uiteraard kunt u ook altijd een afspraak maken 
voor een kennismakingsgesprek. U kunt dat 

telefonisch doen door te bellen met 035-
6856907 of door een mail te sturen aan  

info@sbomozaiek.nl. Wij kunnen u dan vertel-
len hoe we werken binnen een school voor 
Speciaal Basisonderwijs en u kunt in de prak-

tijk zien hoe het er bij ons op school aan toe-
gaat.  

 
Ouders zijn voor ons heel belangrijk. Wij kun-
nen uw kind namelijk alleen optimaal onder-

wijs bieden als we dat doen in nauwe samen-
werking met u als ouder.   

Als wij in deze schoolgids ouders schrijven dan 
bedoelen we daar ook verzorgers mee. 

 
 

 

‘Wij 

kunnen 

uw kind 

alleen 

optimaal 

onder-

wijs bie-

den als 

we dat 

doen in 

nauwe 

samen-

werking 

met u als 

ouder’. 
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Het Mozaïek 

wat voor hen moeilijk is, zonder dat daar een 

waardeoordeel aan wordt verbonden.  
Leren moet boeiend zijn voor onze leerlingen. 

Door de veranderende maatschappij worden er 
van kinderen steeds meer en andere vaardig-
heden gevraagd dan een aantal jaren geleden.  

Onze kinderen worden bijvoorbeeld geconfron-
teerd met een grote hoeveelheid informatie 

waarin ze hun weg moeten zien te vinden. Dat 
betekent dat wij de komende jaren doorgaan 
gaan met het, naast het leren van de basis-

vakken, verder ontwikkelen van een breed 
aanbod met veel uitdaging en variëteit.  

 
Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de 

leerlingen op Het Mozaïek (mede)
verantwoordelijkheid leren nemen voor hun 

1.1 Richting 

Het Mozaïek is een Christelijke school waar alle 
kinderen welkom zijn zonder onderscheid te 

maken naar levensbeschouwelijke en/of cultu-
rele achtergrond. We proberen onze levensbe-
schouwing door te laten klinken in ons onder-

wijs en in de omgang met kinderen, ouders en 
collega’s. We gebruiken voor onze lessen 

godsdienstonderwijs de methode Trefwoord. 
 
1.2 Groepen en groepsgrootte 

Aan het begin van het schooljaar 2019-2020 
telt de school ongeveer 170 leerlingen, ver-

deelt over 11 groepen (groep 1 t/m 8 en een 
OnderwijsZorgGroep). Op het Mozaïek werken 
ongeveer 35 personeelsleden.  

In hoofdstuk 5 worden de werkzaamheden van 
deze verschillende personeelsleden duidelijk 

gemaakt.  
Het Mozaïek ligt in Hilversum, in de wijk Hil-

versum Noord. We geven les in een prachtig 
toegerust gebouw waar het voor kinderen 
prettig is om te verblijven. 

 
1.3 Manier van werken 

Op Het Mozaïek vinden we niet alleen kennis 
en vaardigheden belangrijk, maar ook de per-
soonlijkheidsontwikkeling van de leerlingen. 

Iedere leerling is uniek en het is belangrijk dat 
zij zich bewust worden van hun eigen moge-

lijkheden en talenten, maar ook dat zij leren 
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Het Mozaïek 

keken of wij als SBO het beste aan kunnen 

sluiten bij de onderwijs– en ondersteuningsbe-
hoeften van uw zoon of dochter.  

 
Om een leerling aan te melden op het Mozaïek 
moet een aanmeldingsformulier bij de school 

worden ingeleverd. Dat aanmeldingsformulier 
kunt u op de website van de school downloa-

den. De geprinte versie ligt klaar bij de admi-
nistratie van Het Mozaïek. U kunt ook altijd 
een afspraak maken voor een oriënterend ge-

sprek. 

1.5 Schoolbestuur 

Het Mozaïek valt onder de Stichting ELAN. De-
ze stichting bestaat uit acht scholen voor spe-

ciaal en voortgezet speciaal onderwijs (SO/
VSO) en speciaal basisonderwijs (SBO) in de 

eigen leerproces. Het actief werken aan de ei-

gen ontwikkeling en het met zelfvertrouwen 
opbouwen van kennis zijn daar belangrijke on-

derwerpen bij.   
 

1.4 Aanmelden 
Om te worden toegelaten op een SBO-school is 

een toelaatsbaarheidsverklaring (TLV) van het 
samenwerkingsverband (Unita) nodig. Deze 
toelaatbaarheidsverklaring wordt gebaseerd op 

de gegevens uit het groeidocument. In dit 
groeidocument worden de onderwijs– en on-

dersteuningsbehoeften van een leerling vast-
gelegd en wordt gekeken welke school hieraan 
kan voldoen. Het aanvragen van een groeido-

cument gebeurt meestal samen met de school 
waar de leerling nu zit. In een MDO (Multi Dis-

ciplinair Overleg) wordt dan met school, ou-
ders en een trajectbegeleider vanuit Unita ge-

 

‘Wij vin-

den het 

belang-

rijk dat 

de leer-

lingen 

op 

(mede)

verant-

woorde-

lijkheid 

leren ne-

men 

voor hun 

eigen 

leerpro-

ces’.  
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Het Mozaïek 

nes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, 

Naarden en Wijdemeren.  
 

Vanuit onze Stichting Elan wordt op verschil-
lende manieren expertise ingezet in dit samen-
werkingsverband.  

Bijvoorbeeld bij het houden van een Multidisci-
plinair overleg (MDO) op een basisschool of 

het doen van diagnostisch onderzoek.  
Ook bieden leerkrachten uit onze school ambu-
lante begeleiding op basisscholen. 

Binnen de regio werken we met diverse part-
ners samen om het Passend Onderwijs verder 

vorm te geven met als doel dat ieder kind de 
onderwijsondersteuning krijgt waar hij recht 
op heeft. 

 
 

regio Gooi en Omstreken. Met deze acht scho-

len willen de scholen van Elan het verschil ma-
ken voor kinderen voor wie het verschil nog 

niet gemaakt is. Bij Elan werken 180 professi-
onals samen. Zij delen hun kennis en de 
nieuwste inzichten met elkaar om m zo nóg 

beter te worden, ieder kind een goede onder-
wijsplek te geven en het regulier onderwijs 

(PO, VO en MBO) te ondersteunen.  

1.6 Samenwerkingsverband 

Wij vallen als school voor Speciaal Basisonder-
wijs onder samenwerkingsverband Unita. Dit is 
het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 

in de regio Gooi en Vechtstreek. Onder Unita 
vallen alle scholen voor basisonderwijs, speci-

aal basisonderwijs en speciaal onderwijs clus-
ter 3 en 4 uit de gemeenten Blaricum, Eem-
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Waar het Mozaïek voor staat 

 Kindgericht  

Dit zie je onder andere doordat ieder kind zich 
veilig voelt en wordt gerespecteerd. Er is res-

pect voor verschillen tussen kinderen. Zelf-
standigheid en eigen verantwoordelijkheid van 
kinderen staat voorop. Er is aandacht voor to-

lerantie en onderlinge solidariteit en respect. 
 

 Toekomstgericht  
We gebruiken moderne onderwijsmethoden en 
lesmaterialen, ICT is een belangrijk hulpmiddel 

en we zijn ambitieus.  

 Resultaatgericht  
Het onderwijs dat gegeven wordt op Het Moza-
ïek is van hoge kwaliteit. We werken aan 

maximale resultaten zodat ieder kind goed 
toegerust naar het vervolgonderwijs kan door-

stromen.  
 

2.1 Onderwijsconcept 

Op Het Mozaïek gaan de leerlingen Trots en 
Toegerust van school. Trots op zichzelf, op wat 

ze hebben bereikt en toegerust voor de vol-
gende stap: het vervolgonderwijs.  Die toerus-
ting is meer dan een vaardigheid of competen-

tie. Het gaat vooral om het geloof in jezelf, om 
de overtuiging dat je veel kunt en dat je mag 

zijn wie je bent! Wie dat bereikt, is trots en 
ervaart trots van anderen.  

 

De leerkrachten zijn Trots op de school en 
Toegerust voor de onderwijsbehoeften van de 
leerlingen. 

Wij bereiken dit door vanuit een veilige school-

omgeving kwalitatief goed onderwijs te bieden. 

Niet alleen kennis en vaardigheden zijn daarbij 

belangrijk, maar ook de persoonlijkheidsont-

wikkeling van de leerlingen. Ieder kind is uniek 

en het is belangrijk dat zij zich bewust worden 

van hun eigen mogelijkheden en talenten, 

maar ook dat zij leren wat voor hen moeilijk is, 

zonder dat daar een waardeoordeel aan wordt 

verbonden. Iedere leerling mag zijn wie hij is. 

Dit wil niet zeggen dat alles zomaar wordt 

goedgekeurd. Binnen de school zijn heel dui-

delijke afspraken over hoe wij met elkaar om-

gaan en wat wel en niet kan en mag. 

 
2.2 Onderwijsvisie 

Op Het Mozaïek zijn wij:  

 

 

 

 

‘Op Het 

Mozaïek 

gaan de 

leer-

lingen 

Trots en 

Toege-

rust van 

school’.  
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Waar het Mozaïek voor staat 

2.3 Klimaat 

Binnen ons pedagogisch klimaat moeten de 
leerlingen weten dat zij gewaardeerd worden. 

Zij leren vertrouwen te stellen in een ander, 
zodat de ander kan bijdragen aan de ontwik-
keling. Onze leerlingen leren geloven in eigen 

kennen en kunnen, zodat zij zichzelf actief 
kunnen ontwikkelen. Wij streven met onze 

leerlingen naar zelfstandigheid. We willen rea-
liseren dat ze een eigen aandeel nemen in hun 
ontwikkeling en het leren. Hierdoor ervaren ze 

dat ze iemand zijn en dat ze iets kunnen, com-
petent zijn.  

Wij vinden het erg belangrijk dat leerlingen 
zich veilig voelen. Een duidelijke en vooral 
voor iedereen herkenbare structuur en sfeer 

van vertrouwen zijn daarbij erg belangrijk.   
Wij realiseren dit op het Mozaïek door te wer-

ken met het programma School- Wide Positive 
Behaviour Support (SWPBS): Goed gedrag kun 

je leren.  
 
2.4 SWPBS 

De drie pijlers (waarden) waarop SWPBS op 
Het Mozaïek rust zijn de basiswaarden: Res-

pect, Verantwoordelijkheid en Veiligheid. Deze 
waarden zijn voor de kinderen gevisualiseerd 
door gebruik te maken van onze mascotte 

“Piebie”. Op vaste plekken in de algemene 
ruimtes en in de klassen hangen posters waar-

op Piebie laat zien welk gedrag verwacht wordt 
in die ruimte. 

 Maatschappijgericht  

We staan als school midden in de samenleving 
en de buurt. We besteden ruime aandacht aan 

normen en waarden en de kinderen worden 
bewust gemaakt van maatschappelijke the-
ma’s zoals goed burgerschap, natuur en mili-

eu, de derde wereld en mensenrechten. We 
hebben een actieve leerlingenraad. Vanaf het 

schooljaar 2017-2018 participeren wij in het 
buurtinitiatief ‘PBS in de wijk’.  
 

 Identiteitsgericht  
De christelijke identiteit is de basis voor het 

werk en is tastbaar en zichtbaar in de positieve 
manier waarop we binnen de school met elkaar 
omgaan.  

 

 

 

 

 

‘Onze 

leer-

lingen 

leren ge-

loven in 

eigen 

kennen 

en kun-

nen.’ 
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Waar het Mozaïek voor staat 

zijn heel duidelijke afspraken over hoe we met 
elkaar omgaan en wat wel en niet kan en mag. 
De consequenties voor ongewenst gedrag 

(reactie leerkracht, nadenkplek, time-out, ach-
terwacht, educatieve correcties) worden, net 

als de gedragsverwachtingen binnen de school, 
regelmatig geoefend met alle leerlingen tijdens 

de lessen. Dit doen wij o.a. door rollenspel; 
het voordoen van ongewenst gedrag en de 
consequentie die hierop kan volgen. De leer-

lingen weten zo welk gedrag welke consequen-
tie tot gevolg kan hebben. 

 
U als ouder wordt na een ernstig incident waar 
de achterwacht bij ingezet is, gebeld door de 

leerkracht en al naar gelang de ernst van het 
incident ook voor een gesprek op school ge-

vraagd. Bij het herhaaldelijk voor komen van 
een ernstig incident waarbij de achterwacht is 

Elke week staan in de hele school dezelfde af-

spraken centraal. Over deze afspraken wordt 
minimaal één keer per week een les gegeven 

rondom de verwachtingen gewenst gedrag. 
 
Rollenspel is binnen SWPBS een belangrijke 

techniek om leerlingen vaardigheden aan te 
leren. Rollenspel geeft leerlingen de kans om 

in een veilige situatie te oefenen met nieuwe 
vaardigheden, voordat ze dit in de situatie 
gaan toepassen. 

Uitgangspunt binnen onze school is zoveel mo-
gelijk het gewenste gedrag te bekrachtigen en 

ongewenst gedrag te negeren.  
Belangrijk daarbij is het geven van complimen-
ten en Piebiekaarten, gekoppeld aan de ver-

wachtingen van gewenst gedrag. Het geven 
van complimenten gebeurt gedurende de hele 

dag, waarbij het gewenste gedrag concreet 
wordt benoemd. Het noemen van de naam van 

de leerling geeft nog meer kracht. ‘Luuk, wat 
heb jij je jas netjes opgehangen’.  
In elke klas wordt door de leerkrachten, sa-

men met de leerlingen bijgehouden hoeveel 
Piebiekaarten elke leerling heeft verdiend. Dit 

geeft de leerkracht inzicht of deze iedere leer-
ling voldoende heeft bekrachtigd.  
 

Naast het bekrachtigen van gewenst gedrag, is 
er ook een duidelijke procedure voor het rea-

geren op ongewenst gedrag. Binnen de school 
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Waar het Mozaïek voor staat 

Praat’ aangeleerd en geoefend met de hele 

klas. Er is daarbij aandacht voor het weghalen 
van de aandacht voor pesten.  

De kinderen leren ook hoe zij moeten reageren 
wanneer tegen hen ‘Stop’ gezegd wordt door 
een ander. Er wordt geoefend met specifieke 

situaties waarin deze procedure wel of juist 
niet gepast is.  

Door veel met de kinderen te oefenen hopen 
wij te bereiken dat de reactieketen een auto-
matisme voor hen wordt. Voor de hogere groe-

pen is er een extra les, specifiek gericht op 
pesten via social media.  

 

ingezet (vier keer binnen twee weken) wordt u 

altijd voor een gesprek op school gevraagd.  
 

2.5 Pestpreventie SWPBS 
Pestgedrag is te vergelijken met een branden-
de kaars. Net als de kaars zuurstof nodig 

heeft, heeft pestgedrag aandacht nodig om 
aan te houden. Passend bij de werkwijze van 

SWPBS is de pestpreventie ontwikkeld. Met 
deze preventieve pest aanpak leren de leer-
lingen hoe de aandacht van pestgedrag weg-

gehaald kan worden, door een driestappenre-
actie: het gebruik van een stopsignaal, weglo-

pen en praten met een volwassene.  
Deze interventie wordt niet alleen aangeleerd, 
maar ook geoefend en bekrachtigd.  

Het woord ‘pesten’ gebruiken wij in principe 
niet tegenover de leerlingen. Wij gebruiken de 

volgende omschrijving: ‘gedrag dat als onpret-
tig wordt ervaren’.  

 
De volgende definitie is op Het Mozaïek vast-
gesteld:  

Pesten is een herhaalde en gedurende langere 
tijd negatieve benadering waarbij één of meer 

personen proberen een andere persoon fysiek, 
verbaal of psychologisch schade toe te bren-
gen. Bij pesten is de macht ongelijk verdeeld. 

 
Het pestpreventieprogramma bestaat uit vaste 

lessen welke voor elke bouw zijn uitgewerkt. 
Hierin wordt de reactieketen ‘Stop, Loop, 
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Waar het Mozaïek voor staat 

ontspannen laten hangen en armen ontspan-

nen laten mee zwaaien. De leerling kijkt zelf-
verzekerd naar de ander, stapt gecentreerd 

weg, blijft de ander aankijken en zodra de an-
der uit het gezichtsveld is, lopen ze weg.  
 

Mocht blijken dat het pesten niet stopt, dan is 
de derde reactie: ‘Praat’ van toepassing. De 

leerling gaat dan naar een volwassene toe en 
vraagt om hulp voor het oplossen van het pro-
bleem.  

 
Toezichthouden is binnen Pestpreventie-

SWPBS (pp-SWPBS) een belangrijk item. Door 
met elkaar af te stemmen hoe toezicht gehou-
den moet worden in ongestructureerde situa-

ties, zoals in de bibliotheek, de handvaardig-
heid ruimte, de gymnastiekzaal, de gangen en 

op het schoolplein wordt voor de leerlingen de 
reactie op pestgedrag en het inzetten van stop

-loop-praat eenduidig en voorspelbaar.  
 
Om specifiek te oefenen hoe we als volwasse-

nen moeten reageren op meldingen van pest-
gedrag wordt met het team de reactie geoe-

fend. Het gaat hierbij om het oefenen met: 
 Het waarschuwen van leerlingen om inci-

denten te voorkomen; 

 Het geregeld belonen van leerlingen die 
op de juiste manier reageren; 

 Het consequent reageren op meldingen 
van pestgedrag.  

Bij ‘Stop’ wordt een handgebaar gebruikt 

waarbij de hand op borsthoogte wordt gehou-
den en de vingers recht omhoog gestrekt zijn. 

Daarbij wordt de adem laag gebracht en stevig 
‘Stop’ gezegd.  
De kinderen leren in de pestpreventielessen 

hoe zij dit kunnen doen. Er wordt aandacht be-
steed aan stevig staan, stevig stop zeggen en 

het goede handgebaar.  
 
Wanneer dit niet het gewenste effect heeft en 

het pesten gaat door, leren we de kinderen 
door te gaan naar de tweede stap: ‘Loop’. 

Daarbij is het vooral de bedoeling de aandacht 
voor het pesten weg te halen, net als de kaars 
waar geen zuurstof meer voor is, zodat het 

pestgedrag stopt.  We leren de kinderen stevig 
staan, met de adem in hun buik, kin is recht 

naar voren, borst ietsje vooruit, schouders 
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coördinator en aanspreekpunt Sociale Veilig-

heid is. Het aanspreekpunt op Het Mozaïek is 
Peter Krijnen.  

Hij is het eerste aanspreekpunt en verantwoor-
delijk voor het opvangen van de (ouders van 
de) gepeste leerling. Samen brengen ze de si-

tuatie in kaart en de mogelijke acties gericht 
op het oplossen van de pestsituatie. Daarbij 

verwijst en begeleidt Peter Krijnen eventueel 
naar andere medewerkers binnen de school.  
 

Daarnaast leveren Marlies Roomen en Angela 
Buitink als SWPBS-coördinatoren een actieve 

bijdrage aan een sociaal veilig schoolklimaat 
door het geven van voorlichting en het organi-
seren van preventieve activiteiten, verder fun-

geren zij als gesprekspartner en klankbord 
voor collega’s en beleidsadviseur op het gebied 

van sociale veiligheid. Tenslotte coördineren zij 
het beleid in het kader van het tegengaan van 

pesten.  
 
Op Het Mozaïek hebben wij ook een (interne) 

vertrouwenspersoon, dat is de schoolmaat-
schappelijk werker, Thecla Radersma. Zij is 

telefonisch bereikbaar onder het nummer van 
de school: 035 – 685 69 07. Elke ouder of 
leerling kan een beroep op haar doen als er 

problemen zijn, van welke aard dan ook, waar 
zij niet met de leerkracht over durven of willen 

praten. 

Ouders hebben een belangrijke rol in het sig-

naleren van pestgedrag. Wanneer zij signalen 
zien van pestgedrag bij hun kind (als slachtof-

fer dan wel dader) kunnen zij dit altijd melden 
bij de leerkracht van hun kind, bij de intern 
begeleider of de directeur.  

 
Wanneer een interventie op het gebied van 

pestpreventie nodig is, zullen ouders hier altijd 
van op de hoogte worden gesteld. In een ge-
sprek wordt aangegeven welke interventie in-

gezet wordt en worden afspraken gemaakt 
over de manier waarop de ouders hun kind het 

beste kunnen begeleiden en reageren.   

2.6 Coördinator en aanspreekpunt Sociale 
Veiligheid 

De wet Veiligheid op school verplicht onder 
meer dat elke school ervoor zorgt dat er een 
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 Zeg wat wel: 

De leerkracht spreekt gedragsverwachtingen 
uit in termen van wat hij Wel wilt zien. 

“Buiten mag je rennen, binnen loop je.” 
 
 Spreek positief / Zet negatief om naar 

(meer) positief: 
De leerkracht spreekt zich positief uit over de 

leerling. In aansluiting daarop zorgt de leer-
kracht voor een positieve houding t.o.v. de 
wereld om een leerling heen waarbij een res-

pectvolle benadering van de omgeving en de 
samenleving wordt voorgeleefd. De leerkracht 

helpt leerlingen die zich vaak negatief uiten 
meer positief te denken, zodat taken hen min-
der zwaar vallen. De leerkracht ontvangt nega-

tieve boodschappen neutraal: “Ik hoor wat jij 
zegt”.  De leerkracht buigt dit om naar meer 

positief door het gebruik van humor en positief 
labelen (maak het positieve groot, benoem 

voordelen en koppel dit aan interne motivatie 
of feiten zodat een leerling er in gaat geloven.  
“Als je dit kunt, kun je … dat ook.” “Gelukkig 

gaan we vanmiddag gymmen, dit vind jij leuk, 
zo wordt het toch een leuke dag.” 

 
 Spreek kernachtig: 
De leerkracht bedenkt van tevoren wat hij wil 

zeggen, spreekt in korte zinnen, vermijdt 
overbodige informatie, bespreekt een onder-

werp per keer en vermijd herhaling.  

Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en 

er worden geen stappen gezet zonder de toe-
stemming van de betreffende ouder of leerling 

 
2.7 Geef me de Vijf 
Sinds januari 2017 is het team getraind in de 

Geef me de 5 (Gmd5) Methode. De basishou-
ding die hierbij hoort, sluit aan bij SWPBS. Een 

aantal basisvaardigheden en communicatie-
vaardigheden worden toegepast in het groene 
niveau: het basisniveau van SWPBS binnen 

onze school. 
De volgende technieken worden door leer-

krachten op Het Mozaïek toegepast binnen de 
communicatie met leerlingen. Deze manier van 
communiceren maakt leerkrachten voorspel-

baar en zorgt ervoor dat de relatie met leer-
lingen positief blijft.  

 

 

 
‘De leer-
kracht 
spreekt 
gedrags-
verwach
tingen 
uit in 
termen 
van wat 
hij Wel 
wil zien’. 
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deze methode komen. Door het inzetten van 

deze vaardigheden zorgen de leerkrachten ge-
durende de dag voor een duidelijke voorspel-

bare omgeving voor de leerlingen.  
 
 Waarnemen Aansluiten Toevoegen: 

De leerkracht observeert waar een leerling 
mee bezig is door te wachten, te kijken en te 

luisteren. De leerkracht sluit hier kort bij aan 
door te reageren op wat een kind zegt, mee te 
doen of te benoemen wat je ziet. Vervolgens 

voegt de leerkracht toe door te zeggen wat de-
ze doet of van plan bent of wat de leerkracht 

wil dat een leerling nu gaat doen. De leer-
kracht zorgt dat hij in zijn boodschap duidelijk 
is op de 5.  

 
 

“De rekenles is bijna afgelopen, we gaan zo 

naar buiten. Als je klaar bent mag je vast op-
ruimen en je jas pakken en je klaar maken 

voor het buiten spelen”/ “De rekentijd stopt 
over 5 minuten. Als de timer wit is, pak je 
jouw jas en ga je op je stoel zitten. Als ieder-

een zit gaan we naar buiten.” 
 

 Zeg sorry:  
De leerkracht zegt sorry wanneer hij, of een 
andere volwassene niet duidelijk is geweest of 

wanneer een taak niet uitgevoerd kan worden 
door onduidelijkheid of de moeilijkheidsgraad. 

Sorry zeggen levert je respect op en herstelt 
de relatie.  
“Sorry/foutje/dom van mij, ik was niet duide-

lijk… “/ “Sorry, ik heb jou de verkeerde op-
dracht gegeven.” “Dan had ik het fout, neem 

me niet kwalijk.” 
 

 Stem af op zijn ik: 
De leerkracht stemt zijn communicatie per mo-
ment af op de behoefte van de leerlingen. Zo 

maakt een leerkracht onderscheid tussen situ-
aties waarin een leerling serieus benadert 

moet worden of met humor. De leerkracht 
stemt af op de interesses e n motivatie van 
leerlingen. 

 
Naast communicatie met Geef me de 5 tech-

nieken, zetten leerkrachten op Het Mozaïek 
ook een aantal basisvaardigheden in die uit 
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hem maar even met rust.” “Hij is gevallen, 

daarom is hij verdrietig, want hij heeft pijn.” 
Taken: “Altijd als we gaan werken pak je jouw 

werkpotlood, gum en vragenkaartje.” “Na het 
maken van je spelling, lees je een boek.”, “Als 
je hoofd vol raakt, ga je altijd padden op de 

padbank.” 
Toekomst: “Vanmiddag ga ik de tafelgroepjes 

veranderen. Als je morgen op school komt 
staat jouw tafel daar.” 
Verleden: “Jij was aan het spelen op de 

schommel, toen viel jij ervan af en daardoor 
heb je pijn aan je knie.” 

Veranderingen: “Er is een verandering. Van-
daag spelen wij nog buiten voor het eten. Van-
af morgen is dit anders. Dan spelen we buiten 

na het eten.”  
 

 Generaliseren:  
De leerkracht generaliseert aangeboden regels 

naar gelijksoortige situaties waarin dezelfde 
afspraak geldt.  
“Je loopt rustig. Dit geldt altijd in de hele 

school, dus in de klas, maar ook in de gang of 
bij muziek. Uitzondering is de gymzaal, daar 

mag je rennen als de meester het zegt.” “Jij 
snapt deze sommen, dan kun jij ze ook maken 
op donderdag als juf… er is.” 

 
 Waarom uitleggen:  

Met feiten: “Alle kinderen op alle scholen in 
Nederland moeten spelling leren, dus jij ook, 

 Duidelijk op de 5:  

De leerkracht zorgt ervoor dat alle taken en 
boodschappen voor de leerling duidelijk zijn op 

de 5 (WAT, HOE, WAAR, WANNEER, WIE). Wat 
er gaat of moet gebeuren, Hoe het gedaan 
moet worden, Waar het gaat gebeuren, Wan-

neer het gaat of moet gebeuren, begin en 
eindtijd, Wie eraan mee doet.  

 
 Ondertitelen:  
De leerkracht verduidelijkt voor de leerlingen 

de omgeving, ik en de ander, de taken, toe-
komst en verleden.  

Omgeving: “Je hoort een boormachine, mees-
ter Peter hangt een klok op in BB2”.  
Ik en de ander: “Je maakt de rekentoets zon-

der fouten, jij bent goed in rekenen”, “Jij 
houdt van voetballen, je kijkt altijd blij als je 

daar mee bezig bent.” “Zijn hoofd is vol, laat 

 

 
‘De leer-
kracht 
verdui-
delijkt 
voor de 
leer-
lingen 
de om-
geving, 
ik en de 
ander, 
de ta-
ken, toe-
komst 
en verle-
den’.  
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 Doorvragen:  

De leerkracht vraagt door met “want” in plaats 
van “waarom”. De leerkracht blijft doorvragen 

totdat de oorzaak duidelijk is.  
Wanneer er niet doorgevraagd kan worden 
met “want”, verzamelt de leerkracht meer in-

formatie met “en”. 
Door een conclusie te trekken controleert de 

leerkracht of hij bij de juiste oorzaak is en of 
de leerling en leerkracht beiden het besproke-
ne goed hebben begrepen: “Dus…, omdat…. 

Klopt dat?”  
 

“Jij ben niet gestart met rekenen, want…? 
Ik snap het niet.  
Jij snapt het niet, want…? 

Ik weet niet wat ik moet doen.  
Dus jij weet niet welke opdracht je moet ma-

ken, omdat juf dat niet verteld heeft. Klopt 
dat? 

Ja. 
 
Sorry, dat is dom van mij. Ik heb niet gezegd 

WAT je moet maken.  
Ik zet rondjes voor jou. Kun jij nu werken? 

Ja.” 
 
“Ik zie dat jij boos bent, want? 

Hij trekt aan mijn jas. 
Dus jij bent boos, omdat hij aan jouw jas 

trekt. Klopt dat? 
Ja. 

dat moet van de regering.” “De afspraak is 

dat: …” 
Met een dooddoener: “Zo doen we dat hier op 

school.” “Omdat het afgesproken is.” “Omdat 
het dinsdag is.” 
Met gevolgen verduidelijken: “Als je niet leert 

lezen, kun je geen app-jes lezen die vrienden 
jou sturen.” “Je moet leren klokkijken, zodat je 

op tijd kunt komen.”, “Je moet je aan de re-
gels houden, zodat je geen problemen krijgt 
op school.” 

Met aanspreken van interne motivatie: “Jij wilt 
naar het VMBO-BB, dan moet je deze sommen 

oefenen, zodat je de toets haalt.” 
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2.8 AVG 

Onder de Algemene verordening gegevensbe-
scherming (AVG) heeft de school meer verant-

woordelijkheden om de persoonsgegevens van 
de leerlingen goed te beschermen.  
Het Mozaiek houdt bij het verzamelen en ver-

werken van alle de leerlinggevens rekening 
met de AVG. Dat betekent dat wij bij het ver-

zamelen, registreren en verwerken van  per-
soonsgegevens altijd goed kijken naar: 
 Doel en doelbinding: is er vooraf een dui-

delijk doel voor de verwerking van per-
soonsgegevens vastgesteld en worden de 

persoonsgegevens alleen gebruikt voor 
dat doel dat vooraf is vastgelegd?  

 Grondslag: er is minimaal een wettelijke 

grond voor de verwerking en is er toe-
stemming van leerling of ouders.  

 Dataminimalisatie: Het Mozaïek gebruikt 
alleen die gegevens die noodzakelijk zijn 

om het vastgestelde doel te verwezenlij-
ken. Gegevens worden niet langer be-
waard dan nodig. 

 Transparantie: de leerling of zijn ouders 
is vooraf helder geïnformeerd over het 

doel van de gegevensverwerking. Het is 
ook duidelijk welke gegevens worden ge-
bruikt en met wie deze worden gedeeld.  

 Data integriteit: De gebruikte persoons-
gegevens kloppen. De gegevens zijn op  

juiste moment, op de juiste plaats en 
voor de juiste mensen beschikbaar en on-

Ik snap dat jij dat vervelend vindt. Wat zou je 

kunnen zeggen tegen hem? 
Stop 

Heel goed. Dus altijd wanneer iemand aan 
jouw jas trekt, zeg jij stop. 
Goed.” 

 
 Niet Ingevulde Tijd (NIT) herkennen/ in 

de taak zetten 
De leerkracht signaleert leerlingen die onge-
wenst gedrag vertonen door NIT. In deze situ-

aties zorgt de leerkracht ervoor dat hij de leer-
ling een taak geeft welke duidelijk is op de 5 

(dit noemen we in de taak zetten). Zo heeft de 
leerling een invulling van de tijd, is de ketting 
van taken weer aaneengesloten en neemt het 

ongewenste gedrag af.  
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verantwoordelijkheden beschreven van het 

Mozaïek voor een veilig klimaat in en om de 
school. Iedere school is anders en heeft daar-

om een eigen aanpak nodig. In het Schoolvei-
ligheidsplan, is naast een beschrijving van de 
verantwoordelijkheden ook een zeer praktische 

uitwerking te vinden van deze verantwoorde-
lijkheden van de werkgever voor een goed ar-

beidsomstandighedenbeleid.  

2.10 Schoolafspraken 

Op Het Mozaïek moet iedereen zich veilig kun-

nen voelen. Dat geldt natuurlijk op de eerste 

plaats voor de leerlingen, maar ook voor de 

ouders en de medewerkers. Als we ons aan de 

gemaakte schoolafspraken houden, leren en 

werken we met plezier aan goede resultaten. 

Dit zijn de gedragsverwachtingen die ingeoe-

juiste gegevens zijn gecorrigeerd of ver-

wijderd. 
 

Los van bovenstaande wettelijke regeling vindt 
het team van het Mozaïek het noodzakelijk de 
bijna oneindige stroom van foto- en video op-

names te reguleren ter bescherming van de 
leerlingen. Voorkomen moet worden dat per-

sonen vrijelijk en ongecontroleerd beeldmate-
riaal onder elkaar verspreiden terwijl de opna-
mes op school of onder schoolverantwoordelijk 

zijn gemaakt. 
Het is belangrijk dat leerlingen in school een 

veilige en beveiligde omgeving moeten heb-
ben. Daarbij is het uitgangspunt dat opnames 
van leerlingen feitelijk steeds het eigendom 

zijn en blijven van Het Mozaïek, ook al worden 
ze gemaakt door derden. Ook is de school ver-

antwoordelijk voor het beheer, de selectie, de 
publicatie, de archivering en de verspreiding 

van de opnames.  
 
Aan het begin van elk schooljaar krijgen ou-

ders/verzorgers de kans om kenbaar te maken 
of zij met bepaalde, opnamen van hun kind 

wel of niet akkoord te gaan.  Deze kinderen 
worden in dat geval buiten de opnames gehou-
den.  

 
2.9 Veiligheidsbeleid 

Op iedere school moet een Schoolveiligheids-
plan (SVP) aanwezig zijn. In dit plan zijn de 

 

 

 

 

 

‘Op Het 

Mozaïek 

moet ie-

dereen 

zich 

veilig 

kunnen 

voelen’.  

 

 

 



19 

 

Schoolgids SBO Het Mozaïek 2019-2020 

Waar het Mozaïek voor staat 

zen naar deze gedragsverwachtingen. Dat 

voorkomt een hoop misverstanden.  

Deze pleinafspraken zijn te vinden in bijlage 2 
van deze schoolgids. 

 
2.12 Actief burgerschap en sociale inte-
gratie 

De samenleving verandert snel. Het leven ligt 
minder vast, er is veel ruimte om eigen keuzes 

te maken. Veel mensen varen wel bij deze ont-
wikkeling en maken gebruik van de grotere 
vrijheid en ruimte die ze hebben gekregen. 

Maar er is ook een keerzijde: er is veel minder 
houvast en een groter onzekerheid. Zeker voor 

de leerlingen op Het Mozaïek kan dit lastig 
zijn. Zij hebben veel baat bij duidelijke ver-
wachtingen en sturing van gedrag.  

 
Het Mozaïek heeft een visiedocument voor ac-

tief burgerschap en sociale integratie. Hierin 
wordt aangegeven wat  het curriculum op SBO 

Het Mozaïek is ten aanzien van dit  onderwijs-
onderdeel met daarbij de concrete doelen en 
een daarop afgestemd aanbod en duidelijke 

planning.  
Ook wordt duidelijk aangegeven wat er aan 

burgerschapsonderwijs wordt gedaan in de 
verschillende leerjaren en in de verschillende 
vakken.  

 
 

 

fend worden met de leerlingen. Elke week 

staan er andere gedragsverwachtingen cen-

traal. Als ouder is het handig als u deze 

schoolafspraken doorleest, zodat u weet wat 

wij van uw zoon of dochter verwachten bij ons 

op school. Deze schoolafspraken zijn te vinden 

in bijlage 1 van deze schoolgids. 

 

2.11 Pleinafspraken  

Het schoolplein is voor veel leerlingen een las-

tige plek. Dat heeft vaak te maken met on-

voorspelbaar gedrag van de ander. Om ook op 

het schoolplein prettig te kunnen spelen, heb-

ben wij specifieke pleinafspraken gemaakt. Als 

ouder is het handig als u deze doorleest, zodat 

u als u bijvoorbeeld voor schooltijd met uw 

zoon of dochter op het plein bent, kunt verwij-
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geven zich op te geven voor allerlei activitei-

ten. De vrijwilligers bieden nu vooral onder-

steuning aan leerlingen die moeite hebben met 

lezen. Ze zoeken samen een boek uit, lezen, 

geven waardering en complimenten aan de 

leerlingen en helpen bij het leren begrijpen 

van moeilijke woorden. Anderen onderhouden 

onze schoolbibliotheek. Sommige buurtbewo-

ners helpen één keer per week, anderen meer-

dere keren per week. 

Wij zien hen wekelijks met veel plezier ver-

schijnen in onze school! 

2.13 Leerlingenraad 

Het Mozaïek heeft een leerlingenraad. In een 

leerlingenraad zitten vertegenwoordigers ge-

kozen uit de bovenbouwgroepen en gekozen 

door de leerlingen van de school. Met een leer-

lingenraad kunnen we de leerlingen de moge-

lijkheid bieden hun stem te laten horen. Zij 

zijn tenslotte de ervaringsdeskundigen en een 

leerlingenraad is een goede oefenplek om te 

leren argumenten te formuleren en deze te ge-

bruiken. Op deze manier oefenen de leerlingen 

in mening- en besluitvorming om zo beter 

voorbereid te zijn op het latere leven in een 

democratische samenleving. De school, de ou-

derraad en de medezeggenschapsraad hebben 

alle belang bij input vanuit dit deel van de ach-

terban. Doordat leerlingen meepraten en mee-

denken voelen zij zich medeverantwoordelijk 

voor de veranderingen die daaruit voortvloei-

en. De leerlingenraad heeft wettelijk gezien 

geen rechten, maar heeft wel samen met de 

directie een reglement opgesteld. Dit regle-

ment is in te zien op school. 

 

2.14 Vrijwilligers  

Het Mozaïek maakt op grote schaal gebruik 
van de diensten van vrijwilligers. Deze komen 

vooral uit de buurt van de school.  

Aan het begin van het schooljaar wordt er ge-

flyerd om buurtbewoners de gelegenheid te 
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iets bereikt kan worden, op zodanige wijze dat 

de leerling ermee verder kan.  
 

Voor de leerkrachten betekent dit, dat zij de 
leerlingen met alle middelen waarover zij be-
schikken terzijde staan. Hierbij kunt u bijvoor-

beeld denken aan de manier waarop de leer-
kracht instructie geeft, aangepast aan de be-

hoefte van de leerling. Ook zijn er extra hulp-
middelen, zoals bijvoorbeeld programma’s op 
de computers die in elke klas staan.  

De positieve houding van de leerkracht, die de 
leerlingen uitnodigt om zelf actief aan de slag 

te gaan, is van wezenlijk belang binnen ons 
onderwijs.  

 

3.2 Jonge risicokinderen 
In de kleutergroep wordt de brede basis ge-

3.1 Algemeen 

Als school voor speciaal basisonderwijs bevat 
ons leerpakket dezelfde vakken als het regulie-

re onderwijs. Ook wij richten ons naar de kern-
doelen zoals het ministerie van Onderwijs ze 
heeft geformuleerd voor de groepen 3 tot en 

met 8.  
De leerlingen bij ons op school zijn aangewe-

zen op een specifiek pedagogisch klimaat of 
een specifieke aanpak. Dit betekent dat, hoe-
wel er dus dezelfde vakken worden gegeven, 

de leerstof wordt aangeboden op een speciale, 
dat wil zeggen een andere manier. In vakter-

men noemt men dit orthopedagogisch en or-
thodidactisch handelen. Voor de leerlingen be-
tekent dit, dat wij uitgaan van waar een leer-

ling nu is en toewerken naar wat mogelijk is.   
 

Binnen de school wordt op verschillende ma-
nieren gewerkt: 

 met de hele klas samen dezelfde les 
waarbij de uitwerking voor de leerlingen 
kan verschillen, zoals bijvoorbeeld het 

kringgesprek of begrijpend lezen; 
 in een kleine groep, zoals bijvoorbeeld bij 

de instructie van lezen, rekenen en spel-
ling; 

 individueel, bijvoorbeeld verlengde in-

structie bij specifieke problemen. 
 

Het uitgangspunt is dat de leerling de leerstof 
krijgt aangeboden die hij aan kan en waarmee 

 

 

 

 

 

http://www.sbomozaiek.nl/uploads/kerndoelenboekjebo.pdf
http://www.sbomozaiek.nl/uploads/kerndoelenboekjebo.pdf
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3.3 OZG De Steentjes 

Sinds 2016 is er op Het Mozaïek ook een On-
derwijsZorgGroep gevestigd: De Steentjes. 

Deze groep is voortgekomen uit een samen-
werking tussen de stiching Elan en Het Leger 
des Heils. De groep heeft gemiddeld 12 leer-

lingen en 2 leiders: een leerkracht en een pe-
dagogisch medewerker.  

Hierbij is de leerkracht verantwoordelijk voor 
de onderwijsdoelen en de pedagogisch mede-
werker voor de zorgdoelen binnen de groep. 

Op de website van de school vindt u een link 
naar een korte film ‘Welkom bij De Steentjes’. 

In deze film krijgt u een inkijkje bij De Steen-
tjes. 
 

Gedurende de plaatsingsperiode bij De Steen-
tjes, dienen kinderen die om uiteenlopende re-

denen (nog) niet kunnen functioneren binnen 
een schoolse setting met behulp van een inte-

grale aanpak op zorg en onderwijs voorbereid 
te worden op een instroom in een passend on-
derwijsarrangement.  

Alle kinderen vanaf de leeftijd van vier jaar, 
verdienen een zo passend mogelijke plek in 

het onderwijs. Onderwijs dat kinderen uit-
daagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en 
rekening houdt met hun beperking. Dit bete-

kent dat er binnen de OnderwijsZorgGroep be-
keken gaat worden welke vorm van onderwijs 

geschikt is voor deze kinderen. 

legd voor de specifieke vakken die in de latere 

leerjaren aan de orde komen. In deze groep 
richten we ons vooral op de gehele ontwikke-

ling van kinderen en de werkwijze wijkt dan 
ook enigszins af van die van de latere leerja-
ren. 

Het onderwijs wordt namelijk aangeboden in 
thema’s waarin de voorbereidende vaardighe-

den die een kind in de kleuterperiode aangebo-
den krijgt, verpakt zitten. Uitgangspunt is de 
methode Kleuterplein. Kleuterplein is het regi-

stratiesysteem voor de kleutervaardigheden. 
De leerkrachten observeren en registreren de 

ontwikkeling van de kinderen zodat ze het 
aanbod waar nodig kunnen sturen. De metho-
de kijk! wordt door de kleutergroepen gebruikt 

als er meer informatie nodig is over een be-
paalde leerling en dit gebeurt dat in overleg 

met de IB-er.  
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3.4 Het Onderwijs Continuüm  

Het onderwijs voor de leervakken hebben wij 
georganiseerd volgens het Onderwijsconti-

nuüm.  
 
Het Onderwijscontinuüm (OC) CED-Groep is  

een denk- en werkwijze voor passend onder-
wijs waarin onderwijs wordt georganiseerd in 

een beperkt aantal zorgvuldig samengestelde 
onderwijsarrangementen.  
De richtlijnen hiervoor zijn onze schoolstan-

daarden. Bij de start van deze werkwijze heb-
ben we, op grond van de resultaten die we 

toen bereikten een ambitieniveau per vak be-
paald. Deze worden vertaald in onderwijsar-
rangementen per vakgebied.  

 

Alle vormen van zorg en onderwijs binnen de 

OnderwijsZorgGroep hebben een aantal ge-
meenschappelijke kenmerken: 

 Zorg en onderwijs binnen De Steentjes is 
gericht en afgestemd op de hulpvraag 
van kind en ouders. Wat hebben zij nodig 

om de gestelde doelen te behalen; 
 De onderwijs- en zorgprofessionals wer-

ken doelgericht en evalueren systema-
tisch de doelen van hun eigen werk, op-
voeding en/ of onderwijs; 

 Ook de ondersteuningsbehoeften van ou-
ders, school en zorg zijn van groot be-

lang: wat hebben zij nodig om de ge-
wenste aanpak te kunnen bieden; 

 Het gaat om wisselwerking en afstem-

ming: de aanpak afstemmen op wat de 
kinderen nodig hebben; 

 Onderwijs- en zorgprofessionals werken 
constructief samen met de ouders/ ver-

zorgers en kinderen. Zij benutten elkaars 
ervaringskennis; 

 De focus ligt op de stimulerende factoren. 

De krachten en mogelijkheden worden als 
kansen benut in de samenwerking en in 

de interventies in zorg en onderwijs; 
 Één gezin, één plan. SDH Leger des Heils 

en SBO Het Mozaïek en ouders werken 

samen zodat er voor ieder gezin één plan 
is met gezamenlijke doelen volgens een 

gedeelde visie.  
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Vanaf de bovenbouw, niveau groep 7 en 8, 

gaat het aanbod uit elkaar in leerroutes: VMBO
-BB, VMBO KB/TL/GL, HAVO en PRO.  

Het aanbod wordt aangepast aan wat er van 
deze kinderen wordt verwacht binnen het ver-
volgonderwijs. 

Met name in het aanbod naar het Praktijkon-
derwijs wordt dan gedispenseerd. Dat bete-

kent dat we leerstof weglaten als kinderen die 
doelen niet hoeven te beheersen èn dat we, 
waar nodig, extra hulpmiddelen gaan inzetten, 

zoals bijvoorbeeld een rekenmachine. 
 

Mocht u meer willen weten over de manier 
waarop wij de schoolstandaarden hebben vast-
gesteld, dan kunt u even binnenlopen bij één 

van de intern begeleiders of één van de ortho-
pedagogen. 

 
3.5 Referentie niveaus 

Per 1 augustus 2010 is de Wet Referentieni-
veaus Nederlandse Taal en Rekenen van 
kracht. In de wet is vastgelegd dat scholen 

vanaf het schooljaar 2010/2011 de referentie-
niveaus in het onderwijsaanbod als uitgangs-

punt moeten nemen. Voor het primair onder-
wijs, waar wij ook onder vallen, worden twee 
niveaus onderscheiden: het fundamentele ni-

veau (1F) en het streefniveau (1S). Het doel 
van deze niveaus is om doelgericht te werken 

en de opbrengsten van het onderwijs te verbe-
teren. Ook bij ons op school is de opbrengst 

In onze school hebben we, tot het niveau van 

eind groep 6, een basislijn vastgesteld die uit-
gaat van een uitstroom naar het VMBO (BB). 

Bij alle kinderen streven we ernaar dit te gaan 
halen en we hebben beschreven wat de kin-
deren nodig hebben qua aanbod om dit ook te 

gaan halen. Binnen deze zogenaamde 
‘arrangementen’ geven we het te behalen doel 

aan, de leertijd, de methode en materialen die  
nodig zijn, het pedagogisch en didactisch han-
delen van de leerkracht.  

Als kinderen meer nodig hebben dan deze ba-
sislijn dan is hiervoor een intensief of een zeer 

intensief aanbod beschreven, maar ook voor 
kinderen die meer kunnen is er een verdiept 
aanbod. 
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zijn om hun vaardigheid op een betrouwbare 

manier te meten. Wij hebben met elkaar af-
spraken gemaakt over de manier waarop de 

toetsen worden afgenomen. Hierbij kan ge-
dacht worden aan algemeen geldende afspra-
ken (een toets verdelen in kleinere stukken) 

en aanpassingen binnen de afname (gebruik 
van bepaald materiaal). 

 
3.7 Vakgebieden 
Lezen 

De doelstelling van ons leesonderwijs is als 
volgt: 

De leerlingen leren bij het leesonderwijs op 
Het Mozaïek voor hen bestemde verhalen, ge-
dichten en informatieve teksten te lezen en 

krijgen hier plezier in.  
 

Wij werken resultaatgericht. Voor iedere leer-
ling worden de doelen voor technisch lezen 

jaarlijks bepaald.  
De vorderingen van alle leerlingen worden 
nauwgezet bijgehouden, maar die van de leer-

lingen met extra ondersteuningsbehoeften nog 
meer. De intern begeleider en de orthopeda-

goog kijken bij deze leerlingen regelmatig of 
de aanpak voldoende effect geeft en of er 
eventueel bijstelling van het programma nodig 

is.  
 

Bij leerlingen met ernstige en hardnekkige 
leesproblemen werken we volgens het Dys-

van ons onderwijs gericht op het behalen van 

deze niveaus. 

 
3.6 Toetsen 

Twee keer per schooljaar worden er bij alle 
leerlingen toetsen afgenomen. Wij gebruiken 

daarvoor de CITO 3.0. Voor het goed kunnen 
interpreteren van de toetsresultaten, is het be-
langrijk dat de meting van de vaardigheid zo 

eerlijk mogelijk is. Voor eerlijk meten is het 
onder andere belangrijk om de afname-

instructies op te volgen. Leerlingen krijgen een 
toets die past bij het onderwijsaanbod, waarbij 
het uitgangspunt de ‘ambitie schoolstandaard’ 

is waar een leerling toegewezen is aan een on-
derwijsarrangement.  

In de praktijk is gebleken dat voor sommige 
leerlingen aanpassingen aan de toets nodig 
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Spelling 

Het doel van de spellinglessen op Het Mozaïek 
is, om vanuit het auditieve uitgangspunt de 

verbinding te gaan maken naar de spellingaf-
spraken en –regels. Dit leren de leerlingen om 
te zetten naar tekens (opschrijven van het 

woord) om dit tenslotte te generaliseren naar 
andere dan de aangeboden woorden. De me-

thode die wij hiervoor gebruiken is de methode 
‘Spelling langs de lijn’. 
 

Rekenen 
Het onderwijs van Rekenen/Wiskunde is er op 

gericht dat leerlingen, in de context van bete-
kenisvolle situaties, vertrouwd raken met ge-
tallen, maten, vormen, structuren en daarbij 

passende relaties en bewerkingen. Wij gebrui-
ken hier de methode ‘Pluspunt’ voor.  

 
Begrijpend lezen 

Het doel van lezen is natuurlijk dat je begrijpt 
wat je leest. Hieraan besteden wij veel aan-
dacht in alle groepen. Ons onderwijs in begrij-

pend lezen is er dan ook op gericht dat leer-
lingen datgene wat ze lezen begrijpen en hier 

in en buiten school mee kunnen werken en 
hier een mening over kunnen vormen. Wij ge-
bruiken de methode ‘Nieuwsbegrip’. Wekelijks 

zijn er via internet teksten beschikbaar op ver-
schillende niveaus. Deze teksten sluiten goed 

aan bij de actualiteit en bij de belevingswereld 

lexieprotocol om te kijken of er misschien 

sprake is van dyslexie. Dit dyslexie protocol is 
in te zien op Het Mozaïek.  

 
Wij doen veel extra activiteiten op het gebied 
van lezen en leesmotivatie zoals de leeshoe-

ken, en speciale leesdagen zoals bijvoorbeeld 
de Gedichtenweek of de Nationale Voorlees-

dag. We besteden ook altijd ruim aandacht 
aan de Kinderboekenweek. 
 

De methode voor aanvankelijk lezen is ‘Lijn 3’. 
De methode voor voortgezet technisch lezen t/

m groep 8 wordt in het schooljaar 2019-2020 
vervangen door een methode die goed aansluit 
op ‘Lijn 3’.  
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Wereldoriëntatie 

Hieronder verstaan we de vakken aardrijks-
kunde, geschiedenis, biologie, natuurkunde, 

maatschappelijke verhoudingen en staatsin-
richting. 
Wij gebruiken de  methode ‘Wijzer door… ‘ 

 
 ‘Wijzer door de wereld’ legt de basis voor 

het geografisch inzicht van leerlingen. 
Eerst in de eigen omgeving, daarna 
steeds verder weg. Van lokaal naar glo-

baal. 
 ‘Wijzer door de tijd’ is een methode voor 

het Nederlandse geschiedenisonderwijs. 
De methode is een basis voor lessen 
waarin het verleden van Nederland, Euro-

pa en de wereld tot leven komt. 
 ‘Wijzer door de natuur en de techniek’ 

legt de basis voor de natuur- en techniek-
beleving van de leerlingen. Daarnaast 

maken wij gebruik van een techniekkar, 
waarin elke periode met een ander tech-
nisch materiaal of technische vaardigheid 

geoefend wordt. Uitgangspunt bij de 
techniekkar is Onderzoekend en Ontdek-

kend leren (zie ook hoofdstuk 3.13).  
 
Godsdienstonderwijs 

Voor onze lessen godsdienst maken wij ge-
bruik van de methode ‘Trefwoord’. Hierbij wor-

den Bijbelverhalen verteld en soms verhalen 
uit het dagelijks leven, waarin het appèl uit het 

van de leerlingen. De leerlingen leren teksten 

te analyseren en begrijpen. 
 

Engels 
Alle leerlingen krijgen les in Engelse taal. Wij 
gebruiken daar de methode ‘Groove.me’ voor. 

Deze methode heeft voor alle leeftijden leuke 
lessen met liedjes op het digibord. Het accent 

van de lessen ligt op het spreken en begrijpen 
van Engels.  
Ook hebben wij op het Mozaïek een uitgebrei-

de boekenkast met Engelse boeken. Het zijn 
vooral eenvoudige leesboeken in het Engels.  
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Voor het praktische verkeersexamen oefenen 

de ouders zelf de route met hun kinderen.  De 
school biedt wel de gelegenheid het examen af 

te leggen maar organiseert het niet. 
Daarnaast doen we als dat mogelijk is mee 
aan ‘Streetwise’. Dat zijn verschillende ver-

keersprojecten van de ANWB. 
 

Taal 
Wij gebruiken de taalmethode ‘TaalActief’. 
TaalActief besteedt in het basisprogramma 

veel aandacht aan woordenschat. Zo komen 
alle themawoorden meerdere keren aan bod. 

TaalActief is een resultaatgerichte 
methode met een duidelijk instructiemodel. De 
methode bestaat uit een leerlijn taal en een 

leerlijn spelling. Wij gebruiken de leerlijn Taal. 
Binnen deze leerlijn worden de volgende vier 

domeinen in aparte lessen behandeld:  
• woordenschat; 

• taal verkennen; 
• spreken & luisteren; 
• schrijven. 

 
Muziek 

Om een hoog niveau tijdens de muzieklessen 
te bereiken werken wij met een vakleerkracht 
muziek. Deze vakleerkracht beheerst niet al-

leen één of meerdere instrumenten, maar is 
ook in staat om in onze groepen leerlingen de 

eigen muzikale mogelijkheden te laten zien en 

Bijbelverhaal wordt verhelderd. In ‘Trefwoord’ 

brengen Bijbelverhalen ook het gesprek op 
gang over andere culturen en de daarbij beho-

rende gewoonten en gebruiken.  De vieringen 
die wij op school houden, geven deze verhalen 
een extra betekenis. 

 

Verkeer 
Goed verkeersonderwijs is erg belangrijk. Veel 
van onze leerlingen komen op de fiets of gaan, 

na het Mozaïek, naar de middelbare school op 
de fiets. Wij gebruiken als methode voor ver-

keer ‘Klaar over…’ 
Deze methode richt zich op praktische kennis, 
die leerlingen in het verkeer direct kunnen toe-

passen.  
In de bovenbouw kunnen de kinderen mee-

doen aan het theoretisch verkeersexamen.  
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3.8 Woordenschat 

Op SBO het Mozaïek wordt veel aandacht be-
steed aan woordenschatonderwijs. 

Woordenschat speelt een belangrijke rol in de 
ontwikkeling; een grote woordenschat zorgt 
ervoor dat leerlingen zich communicatief kun-

nen uiten en beter mee kunnen komen met de 
leervakken. 

Woordenschat beperkt zich niet alleen tot het 
vak ‘taal’, maar ook voor andere vakken zoals 
rekenen, begrijpend lezen en wereldoriëntatie 

is een goede woordenschat van belang. 
In een normale ontwikkeling leren kinderen 

per jaar gemiddeld 600-800 woorden, in som-
mige jaren zelfs meer. 
Bij sommige kinderen gaat dit niet vanzelf; er 

moet dan extra aandacht zijn voor de woor-
denschatontwikkeling.  

 
Op SBO het Mozaïek werken we volgens ‘de 

Viertakt’, een woordenschatdidactiek van Ver-
hallen en v.d. Nulft. 
Via deze didactiek worden nieuwe woorden 

door de leerkracht goed uitgelegd en gekop-
peld aan andere woorden; zo beklijven nieuwe 

woorden beter. Deze didactiek is in de taalme-
thode die wij gebruiken, verwerkt. 
In de kleuterklassen wordt gewerkt met 

‘Kleuterplein’, waar veel aandacht voor woor-
denschatonderwijs is.  

 

deze samen met hen uit te bouwen en te ont-

wikkelen.  
Deze vakleerkracht verzorgt samen met de 

groepsleerkrachten het muziekonderwijs via 
het model van ‘co-teaching’. Op deze wijze 
vergroot de vakleerkracht ook de muzikale 

kennis en inhoud van het vak muziek voor de 
groepsleerkrachten. Dit biedt de mogelijkheid 

tot een optimale implementatie van het mu-
ziekonderwijs, wel moet er aandacht zijn voor 
het opbouwen van een goede samenwerking 

en georganiseerde overdrachtsmomenten tus-
sen groeps- en vakleerkracht.  

 
De kern van het muziekonderwijs blijft steeds 
de combinatie van vakmanschap, bevlogen 

overdracht met behulp van beproefde metho-
des en pedagogisch en didactische kracht.  
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3.9 Leren Leren 

Wij zijn in als school gestart met de leerlijn Le-
ren Leren. Hier besteden wij expliciet aandacht 

aan omdat wij veel leerlingen hebben die niet 
vanzelfsprekend aan het leren gaan. 
De leerlingen leren met deze leerlijn belang-

stelling hebben voor de wereld om hen heen, 
ze leren deze gemotiveerd onderzoeken en 

daarin taken uitvoeren, waarbij ze gebruik ma-
ken van informatie, strategieën en vaardighe-
den en ze leren reflecteren op eigen handelen. 

 
In het schooljaar 2017-2018 zijn er leerpleinen 

geplaatst in de gangen van Het Mozaïek. Wij 
zien een leerplein als zeer verrijkend voor ons 
onderwijsproces. Het sluit goed aan op de ver-

wachtingen die wij hebben bij het leren (leren) 
van leerlingen, de zelfstandigheid, het samen-

werken en het reflecteren. Het bereidt de leer-
lingen goed voor op het werken in het vervolg-

onderwijs en het biedt differentiatie in activi-
teiten en sluit aan bij de verschillende leerstij-
len en talenten van de individuele leerlingen. 

 
3.10 Sociaal Emotionele Ontwikkeling 

Onderwijs in sociaal gedrag wordt aangeboden 
volgens de aanpak van PBS en Geef me de 5. 
De werkwijze is beschreven in het ‘SWPBS-

plan Groene niveau’. Daarnaast wordt sociaal 
gedrag aangeboden aan de hand van de leer-

lijn Sociaal Gedrag (CED-groep). De leerlingen 
worden toegewezen aan een arrangement op 

De logopedist van SBO het Mozaïek heeft een 

grote rol in het woordenschatonderwijs. Zij 
coacht leerkrachten bij het eigen maken van 

de didactiek. 
Daarnaast geeft zij woordenschatlessen in de 
onderbouw, waarbij zij aansluit bij het thema 

waaraan gewerkt wordt. 
Voor de leerlingen in de midden- en boven-

bouw met een ernstige achterstand in de 
woordenschat is er preteaching door de logo-
pedist. 

Zij werkt in kleine groepjes aan de woorden 
die in de les begrijpend lezen aan de orde 

gaan komen. Door deze, voordat de les gege-
ven wordt, aan te bieden (preteaching), begrij-
pen de leerlingen meer woorden in de tekst. 

Zo kunnen zij aan de slag met wat er bij be-
grijpend lezen wordt geleerd: het beantwoor-

den van vragen en leren van strategieën. 
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 Zelfbeeld: hoe waardeer ik mijzelf en hoe 

gedraag ik mij tegenover mijn leeftijdge-
noten? 

Het eerste thema gaat over het ontwikkelen 
van een positief zelfbeeld. PAD besteedt daar-
bij veel aandacht aan het omgaan met leeftijd-

genoten. In dit thema wordt het 'PAD-kind van 
de dag' geïntroduceerd. Het PAD-kind van de 

dag mag de leerkracht helpen en krijgt van 
zijn medeleerlingen en van de leerkracht expli-
ciet complimentjes. Zo is er systematisch aan-

dacht voor het versterken van het positieve 
zelfbeeld van de leerling.  

 
 Zelfcontrole: hoe stem ik mijn gedrag op 

mijn gevoelen af? 

Het ontwikkelen van zelfcontrole is het tweede 
thema. Dit gebeurt aan de hand van de Schild-

padmethode en de Stoplichtmethode. De leer-
lingen leren deze methodes in de PAD-lessen, 

maar ze kunnen deze technieken gedurende 
de hele schooldag inzetten.  
Net als bij het ontwikkelen van een positief 

zelfbeeld, komt zo ook het thema zelfcontrole 
systematisch aan de orde bij de dagelijkse ac-

tiviteiten op school. 
 
 Gevoelens: hoe ga ik om met de gevoe-

lens van mijzelf en de ander? 
In het derde thema staat het leren begrijpen 

van gevoelens, waarden en oordelen centraal.  
 

basis van het aanbod dat zij nodig hebben. De 

leerkracht bepaalt samen met de IB en de or-
thopedagoog, op basis van observatie en regi-

stratie, welk aanbod dit moet zijn.  
 
Dit gebeurt binnen 6 weken na plaatsing op 

het SBO en bij de groepsplanbespreking aan 
het einde van het schooljaar. Het aanbod en 

de werkwijze staat beschreven in de Arrange-
mentkaart Sociaal gedrag. 
 

Als methode voor sociale vaardigheden maken 
wij gebruik van PAD. PAD staat voor Program-

ma Alternatieve Denkstrategieën en richt zich 
vooral op preventie. Dit gebeurt door te wer-
ken aan:  
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Daarnaast is er jaarlijks een week rondom een 

bepaalde cultuur of land. In het schooljaar 
2019-2020 zal dat thema Suriname zijn. 

3.12 Overige schoolactiviteiten  
Niet alleen in hun eigen klas leren de kinderen. 

Ook groep overstijgende activiteiten in school 
zijn van groot belang voor de ontwikkeling van 

kinderen. Zo hebben wij diverse schoolactivi-
teiten die daar aan bijdragen: 
 Groep 8 studeert een musical of een Ta-

lentenavond in voor hun afscheid van Het 
Mozaïek. Tijdens een feestelijke af-

scheidsavond nemen de kinderen samen 
met hun ouders in de laatste schoolweek 
afscheid. De anderen groepen kunnen on-

der schooltijd genieten van deze opvoe-
ring; 

 Sinterklaas bezoekt jaarlijks onze school. 
Hij komt bij de onderbouw en de meeste 

 Probleemoplossen: hoe kan ik op een 

prettige en goede manier een probleem 
oplossen?  

Het vierde thema bouwt voort op de Schild-
padmethode en de Stoplichtmethode. In dit 
thema oefenen de leerlingen op een meer ab-

stract niveau met de vaardigheden die nodig 
zijn om problemen op te lossen. Dit gebeurt 

met behulp van de elf stappen van het pro-
bleemoplossen. 
 

3.11 Kunst en Cultuur 
Onder cultuureducatie wordt op het Mozaïek 

alles verstaan wat te maken heeft met op ex-
pressieve wijze uiten van ideeën, gevoelens, 
waarnemingen en ervaringen. Daarnaast gaat 

het ook om het kennisnemen en het ontwikke-
len van begrip en waardering voor de eigen-

heid van kunst en culturen die de samenleving 
vormen, zowel in het heden als het verleden. 

Hiervoor heeft een leerling een bepaalde hou-
ding nodig, waarmee het vaardigheden leert 
gebruiken als: 

 Bekijken en luisteren; 
 Bespreken en reflectie; 

 Zelf maken en betekenis geven. 
Op het Mozaïek is een tekenkast en een hand-
vaardigheidslokaal waarin elke 6 weken rond-

om een thema kunstlessen worden aangebo-
den.  
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 En doen wij mee aan de Grote Rekendag 

in april. 

3.13 Onderzoekend en Ontdekkend leren 
Wij werken met een aantal scholen van de sti-

chint Elan samen met het wetenschapsknoop-
punt Utrecht. Zij gaan uit van de didactiek van 

het onderzoekend en ontwerpend leren. Leer-
lingen worden daarbij gestimuleerd om zelf ac-
tief kennis te vergaren, door vragen te stellen, 

door onderzoek te doen en zo tot oplossingen 
te komen. Het accent ligt dus, naast het op-

doen van kennis, op het aanleren van onder-
zoeksvaardigheden en het ontwikkelen van 
een onderzoekende houding. 

De stappen die wij daarbij volgen tijdens de 
lessen Techniek is: 

 er is een probleem dat om een oplossing 
vraagt; 

middenbouw groepen in de klas. Vanaf  

MB3 vieren de kinderen het sinterklaas-
feest met zelfgemaakte surprises en ge-

dichten. Het programma rond de intocht 
van Sinterklaas verandert jaarlijks. Vaak 
laten wij het aansluiten bij het Sinter-

klaasjournaal; 
 De laatste donderdag voor de kerstva-

kantie vieren wij het kerstfeest. ‘s och-
tends met een gezamenlijke (traditionele) 
kerstviering in de gymzaal. Het middag 

en/of avondprogramma verandert jaar-
lijks. Dit kan een gezamenlijke maaltijd 

zijn, maar ook bijvoorbeeld een herders-
tocht; 

 Met Pasen hebben wij ook een 

(traditionele) gezamenlijke paasviering in 
de gymzaal. Tussen de middag hebben 

we een paaslunch. 
 De kinderen vieren hun verjaardag in de 

eigen groep. Daarna mogen zij de helft 
van de klassen langs met een felicitatie-
kaart; 

 Jaarlijks organiseren wij bij ons op school 
Koningsdag. Hierbij doen de leerlingen 

allerlei sport– en spelactiviteiten. Voor 
deze dag zijn wij altijd op zoek naar ou-
ders die ons daarbij willen helpen; 

 Verder is in oktober de Kinderboeken-
week waar wij jaarlijks een groot feest 

van maken; 
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Onderbouw 1 en 2 en De Steentjes hebben 

gym van hun eigen leerkracht, alle andere 
groepen hebben twee keer in de week les van 

een vakleerkracht.  Om hygiënische redenen is 
het niet wenselijk dat de kinderen in hun da-
gelijkse kleren gymmen. We stellen daarom 

aparte gymkleding verplicht.  
Gymkleding is een korte broek met t-shirt of 

een gympakje en gymschoenen. In verband 
met de vloer van de gymzaal mogen gym-
schoenen geen zwarte zool hebben!  

Als kinderen niet mee mogen doen met de 
gymlessen verwachten wij een briefje van de 

ouders met opgave van redenen. 
 
3.15 Extra voorzieningen in de school 

Ons schoolgebouw kent de volgende voorzie-
ningen die de school toegankelijk en geschikt 

maken voor leerlingen met extra zorg/
ondersteuningsvragen: 

 Rolstoeltoegankelijke ingangen 
 Lift 
 Douche  

 
Onze school heeft de beschikking over de vol-

gende hulpmiddelen die bruikbaar zijn voor 
leerlingen met extra zorg/ ondersteuningsvra-
gen: 

 Laptops 
 Aangepast meubilair 

 Aangepast schrijfmateriaal 
 Hulpmiddelen dyslexie (Claroread) 

 hierna volgt de fase van het observeren 

of verkennen van het probleem; 
 dan volgt de fase van het onderzoek doen 

en daar conclusies uit trekken, of van het 
ontwerp vervaardigen; 

 de onderzoeksconclusies (of het ontwerp) 

worden gepresenteerd; 
 er vindt een evaluatie (en eventuele ver-

dieping) plaats. 
Wij gebruiken hiervoor de techniekkast. Dat is 
een kast op wieltjes waarin elke 6-8 weken 

nieuw techniek materiaal zit. Alle groepen ma-
ken daar gebruik van. 

3.14 Bewegingsonderwijs 
Kinderen bewegen graag en als dit goed gaat 

geeft dat een plezierig gevoel. Door spel en 
bewegen kom je jezelf en anderen tegen. In 

de kelder van de school is een prachtige grote 
gymzaal.  
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 Afgeschermde werkplekken 

 Koptelefoons 
 Tengels e.d. 

 Werkbrieven/ dagplanningen 
 Time timers 
 

Onze school kan de volgende specifieke pro-
gramma’s/ werkwijzen inzetten voor leerlingen 

met extra zorg/ ondersteuningsvragen: 
 CICO 
 Steungroepaanpak 

 Geef me de Vijf (handelingsplan) 
 Rots en Water training 

 Emotiethermometer 
 Goed gedrag elke dag 
 Vluchtheuvel 
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Tevens wordt aan de ouders aangegeven op 

welk moment de leerling geplaatst kan wor-
den. In principe worden er 2 plaatsingsmo-

menten gehanteerd nl voor 1 oktober en voor 
1 februari. 
Naast de pedagogische- en didactische onder-

steuning die een leerling nodig heeft, hangt dit 
ook af van de plaatsingsmogelijkheden binnen 

de school. In principe wordt een kind op 
(didactische) leeftijd in een groep geplaatst. 
 

Bij plaatsing krijgt een kind een ‘PBS-coach’ 
toegewezen. Dat is een leerling uit de klas die 

het kind helpt om wegwijs te worden op 
school. 
 

 
 

4.1 Nieuwe leerlingen 

Als blijkt dat een basisschool een kind niet de 
ondersteuning kan bieden die het kind nodig 

heeft, dan kan een speciale onderwijssetting 
zoals een SBO school meerwaarde hebben. 
Dit kan tijdens het Multidiciplinair Overleg 

(MDO) op de basisschool, waar ouders ook bij 
aanwezig zijn, worden vastgesteld. Op grond 

van dit overleg kan een deskundige een zoge-
naamde deskundigheidsverklaring onderteke-
nen. Een tweede deskundige uit het samen-

werkingsverband Unita beoordeelt het dossier 
en als deze het advies bevestigt kan het kind 

worden geplaatst op de betreffende school. 
 
Aanmelden gebeurt door het aanmeldingsfor-

mulier van de school in te vullen en in te leve-
ren op de school.  

Bij het aanmeldingsformulier zit een toestem-
mingsverklaring waarmee de ouders de school 

toestemming geven het dossier van de leerling 
naar Het Mozaïek te sturen.   
Deze gegevens vormen het uitgangspunt voor 

de school.  
Op grond van deze informatie wordt gekeken 

in welke groep een kind het beste kan worden 
geplaatst. Soms gebeurt het ook wel dat we, 
om zelf een indruk te krijgen van het functio-

neren van het kind, de leerling uitnodigen om 
een dagdeel mee te draaien. 

 

 

 

 

 

 



37 

 

Schoolgids SBO Het Mozaïek 2019-2020 

De ondersteuning voor de leerlingen 

meegenomen, omdat bij kinderen jonger dan 8 

jaar de uitkomst van een intelligentietest niet 
stabiel is. Tevens blijkt uit onderzoek dat met 

name jonge kinderen variabel presteren op 
cognitieve taken. Kortom; bij leerlingen tot 
een DL van 40 wordt geen uitstroomverwach-

ting vastgesteld. Wel wordt met deze leer-
lingen doelgericht en opbrengstgericht gewerkt 

en wordt gestreefd naar hoge prestaties.  
 
Voor kleuters (DL -20 tot DL 0) wordt gewerkt 

met een Ontwikkelingsverwachting Voor Kleu-
ters (OVK). Zie hoofdstuk 4.3. 

 

4.3 Ontwikkelingsverwachting voor kleu-
ters (OVK) 

De ontwikkelingsverwachting voor kleuters is 
in wezen een ontwikkelingsperspectief voor 

4.2 Ontwikkelingsperspectief 

Van iedere leerling wordt voor, of kort na 
plaatsing een ontwikkelingsperspectief opge-

steld. Dat  is de leerverwachting die we over 
langere termijn uitspreken op grond van alles 
wat we van een kind weten (intelligentie, leer-

achterstand, belemmerden en stimulerende 
factoren, etc.).  

Op grond van het einddoel wat we willen gaan 
halen plannen we het onderwijsaanbod. Per 
periode geven we aan welke doelen we met 

het kind willen halen.  
 

Bij het opstellen van het ontwikkelingsperspec-
tief wordt onderscheid gemaakt tussen kin-
deren met een didactische leeftijd (DL) lager 

dan 40 (voorlopige ontwikkelingsperspectief) 
en leerlingen met een didactische leeftijd ho-

ger dan 40 (definitieve ontwikkelingsperspec-
tief). Het onderscheid tussen een voorlopig en 

definitief ontwikkelingsperspectief heeft meer-
dere redenen. Allereerst blijkt dat leerlingen 
profiteren van een ambitieus, hoog lesaanbod. 

De geformuleerde doelen en het aanbod in de 
ambitie schoolstandaard zijn hoog, evenals de 

verwachtingen van de leerlingen. Op deze ma-
nier krijgen zij de gelegenheid om zich zo opti-
maal mogelijk te ontwikkelen en wordt een 

‘selffulfilling prophecy’ voorkomen, waarin lage 
verwachtingen leiden tot een (te) lage uit-

stroom. Daarnaast wordt het aspect intelligen-
tie bij kinderen met een DL lager dan 40 niet 
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Om na te kunnen gaan of een leerling op weg 

is naar een goede overgang naar groep 3 met 
name op didactisch gebied (de uitstroombe-

stemming van het OVK), wordt gebruik ge-
maakt van een checklist. De ontwikkeldomei-
nen sociaal gedrag (inclusief spel) en leren le-

ren worden volgens de ambitie schoolstan-
daard gevolgd. De checklist voor het didactisch 

functioneren is gebaseerd op de vaardigheden 
voor de overgang naar groep 3 in ‘Zorg voor 
Kleuters’. De vaardigheden zijn aangevuld met 

vaardigheden die de school als voorwaarde 
ziet om te kunnen starten in groep 3. Het stre-

ven is dat alle leerlingen aan het einde van 
groep 2 al deze vaardigheden beheersen (zie 
bijlage 1). De checklist wordt eind groep 1, 

midden groep 2 en eind groep 2 ingevuld door 
de leerkracht om na te gaan of de leerling op 

weg is richting de ‘uitstroombestemming’.  
 

4.4 Ontwikkelingsverwachting voor De 
Steentjes (POZA) 

Op het moment van plaatsing van een kind in 

OZG De Steentjes is het doel dat het kind went 

in de groep en dat duidelijk wordt welke on-

derwijs- en zorgbehoeften het kind heeft. Alle 

kinderen krijgen bij plaatsing in principe het 

standaardaanbod van de arrangementen aan-

geboden. Na 6 tot 8 weken wordt , op basis 

van evaluatie van de observaties in de eerste 

periode en de onderwijs- en zorgbehoeften van 

jonge kinderen. In een ontwikkelingsperspec-

tief wordt toegewerkt naar een uitstroom 
voortgezet onderwijs. Gezien de jonge leeftijd 

van kleuters en de manier van ontwikkelen die 
erbij hoort, wordt voor kleuters nog geen uit-
stroom voortgezet onderwijs vastgesteld. 

Daarom zou gezegd kunnen worden dat hierop 
uiteindelijk wordt gericht. Voor kleuters wordt 

als uitstroomverwachting gestreefd naar een 
goede overgang naar groep 3. Gezien dit ver-
schil met de ontwikkelingsperspectieven vanaf 

groep 3, is gekozen dit document een andere 
naam te geven: OntwikkelingsVerwachting 

voor Kleuters (OVK).  
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keling van de kinderen en richten we ons op 

de wijze waarop kinderen leren (leren leren).  
 

Toetsgegevens van de toetsperiode in januari 
en juni worden niet alleen gebruikt voor de 
rapporten van de kinderen, maar ook om kri-

tisch naar ons onderwijs te kijken. 
Van deze gegevens maken we een (data)

overzicht per klas en per school. Zo kunnen we 
met elkaar naar deze “foto” kijken. We stellen 
dan met elkaar vragen zoals: Hoeveel kinderen 

halen volgens onze norm een voldoende score? 
Kunnen we verschillen die er zijn in uitslagen 

tussen groepen verklaren. Hoe scoren kin-
deren in relatie tot hun mogelijkheden. Zijn we 
daar tevreden over, waar kunnen we ons ver-

beteren? 

het kind, bepaald welk arrangement het kind 

nodig heeft bij taal en rekenen. De eerste ver-

sie van het POZA wordt binnen zes weken op-

gesteld. Op basis van tussentijdse evaluaties 

in het POZA (o.b.v. kleuterregistratie, KIJK! en 

toetsmiddelen) wordt nagegaan welk arrange-

ment het best passend is (evaluatie) en wordt 

het arrangement daarmee zo nodig tussentijds 

aangepast. In alle gevallen geldt dat er moet 

worden gekeken naar de combinatie met de 

zorgdoelen die voor het kind gelden. Deze 

hebben invloed op het toewijzen van de onder-

wijsarrangementen. Dit zal per kind in het PO-

ZA worden verantwoord. 

4.5 Het volgen van de ontwikkeling  
Het handelen van de leerkracht is afhankelijk 

van de onderwijsbehoeften van leerlingen. 
Aan het begin van het schooljaar maakt een 

leerkracht een groepsplan voor de vakken 
technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, 
Taal en rekenen.  

In het groepsplan staat beschreven welke  
doelen hij wil bereiken met de leerlingen; hoe 

hij handelt (pedagogisch en didactisch); welke 
leerstof wordt aangeboden en welke materia-
len en middelen worden gebruikt. Ook staat in 

het groepsplan beschreven hoeveel tijd er in 
de week voor dat vak les wordt gegeven. 

Naast deze vakken is er ook een groepsplan 
dat gericht is op de sociaal-emotionele ontwik-
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Ondersteuningsniveau 2 - tussentijds: inten-

sief arrangement: 
Stap 5 : de leerkracht en intern begeleider 

houden een leerlingbespreking. Indien nodig 
wordt de logopedist, orthopedagoog en/of fysi-
otherapeut hierbij uitgenodigd met als doel 

handelingsadviezen te geven aan de leer-
kracht.  

 
Ondersteuningsniveau 3 : zeer intensief arran-
gement  

Stap 6 : de leerling wordt besproken in het 
Ondersteuningsteam ( directie, jeugdarts, or-

thopedagoog, schoolmaatschappelijk werken-
de, intern begeleider en evt. andere deskundi-
gen). 

Stap 7: de leerkracht stelt eventueel in overleg 
met de casemanager een individueel hande-

lingsplan op. 
Stap 8: er vindt indien nodig een multidiscipli-

nair overleg (MDO) plaats met aanwezigheid 
van ouders, leerkracht, casemanager onder-
steuningsteam en trajectbegeleider vanuit het 

samenwerkingsverband (SWV). Eventueel wor-
den andere deskundigen uitgenodigd wanneer 

nodig. 
 
4.7 Preventieve en lichte curatieve inter-

venties 
Het samenwerkingsverband Unita heeft de ba-

sisondersteuning binnen de scholen geformu-
leerd in zeven ijkpunten (deze zijn te vinden in 

4.6 Ondersteuningsniveaus: de structuur 

We kiezen voor een structuur die uitgaat van 
drie ondersteuningsniveaus, gekoppeld aan ar-

rangementen met daarbinnen een aantal vast 
omschreven stappen die cyclisch doorlopen 
worden.  

Deze niveaus, arrangementen en de te nemen 
stappen zijn de volgende:  

 
Ondersteuningsniveau 1 (verdiept-  en basis-
arrangement) + 2 (intensief arrangement):   

Stap 1 : de leerkracht wijst op basis van data 
de leerlingen toe aan een arrangement. 

Stap 2 : de leerkracht stelt een groepsplan op, 
waarin alle arrangementen zijn opgenomen. 
Stap 3 : de leerkracht en intern begeleider 

houden een groeps-/ leerlingbespreking en 
doelstellingengesprek. 

Stap 4 : de leerkracht stelt het groepsplan 
eventueel bij, voert deze uit en evalueert.  
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port (SWPBS) en PAD. Met deze interventies 

voorkomen wij veel gedragsproblemen. Binnen 
de school is vastgesteld beleid voor het om-

gaan met grensoverschrijdend gedrag.  

4.8 Arrangementen SBO 
Het verwijzen naar SBO (Speciaal Basis Onder-

wijs) of SO (Speciaal Onderwijs) is gebaseerd 
op kenmerken van de leerling én de context 
waarin hij/zij functioneert en daarmee samen-

hangende specifieke/extra onderwijsbehoeften 
die nodig zijn om de gestelde doelen voor de 

leerling te realiseren. Vaak is er sprake van 
een combinatie van factoren van kind en on-
derwijs. 

 
De onderwijsbehoeften kunnen te maken heb-

ben met instructie, benodigde leertijd, aanpas-
singen in opdrachten, (leer)activiteiten en leer-

op de website van SWV Unita). Door deelname 

aan het samenwerkingsverband geven wij aan, 
aan deze basisondersteuning te voldoen. De 

manier waarop wij daaraan proberen vorm te 
geven staat uitgebreid in ons schoolondersteu-
ningsprofiel beschreven, dit is te vinden op de 

website van de school.  
 

Onze school kent verschillende ondersteu-
ningsmogelijkheden, al dan niet in samenwer-
king met partners.  

De inzet van deze interventies is divers en zo-
wel preventief als curatief. 

 
In ons ondersteuningsprofiel en staat beschre-
ven op welke manier wij signaleren, welke 

stagnaties er zijn in de ontwikkeling van leer-
lingen en welke interventies wij dan kunnen 

inzetten.  
 

Binnen de school kunnen onder andere de vol-
gende interventies worden ingezet: 
 Aanvulling op het groepsplan (binnen de 

arrangementen); 
 Individueel handelingsplan in de klas; 

 Preteaching Rots en Water; 
 Connect en RALFI; 
 Logopedie. 

 
Preventief zorgen wij voor een veilig schoolkli-

maat. Daarvoor maken wij binnen de school 
gebruik van SchoolWidePositiveBehaviorSup-
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mate van ernst zo objectief mogelijk vast te 

stellen? Daarvoor worden onderstaande vra-
gen gebruikt. 

 Is het gedrag gezien de leeftijd van het 

kind als ‘normaal’ te beschouwen?  
 Hoe lang duren de problemen, sinds wan-

omgeving, benodigde feedback, eigenschappen 

van groepsgenoten en de leerkracht. De op-
voedbehoeften hangen samen met kenmerken 

van ouders/verzorgers, de opvoeding en speci-
fieke ondersteuning van jeugdhulp. 
Problemen met werkhouding, gedrag, sociaal-

emotionele ontwikkeling, cognitie, (senso-)
motoriek en gezondheid spelen een rol bij het 

vinden van de meest passende schoolsoort. 
In het MDO (Multi Disciplinair Overleg) bespre-
ken betrokkenen welke onderwijssetting het 

best aan de onderwijsdoelen en -behoeften 
van het kind tegemoet kan komen. Hierbij 

worden de voordelen én nadelen van de ver-
schillende opties besproken en genoteerd. Wat 
zijn de argumenten voor én tegen handhaven 

op de huidige reguliere basisschool, overstap-
pen naar een andere reguliere basisschool en 

verwijzen naar het SBO of SO? Voor een ver-
wijzing naar het SBO moet altijd een toelaat-

baarheidsverklaring (TLV) worden aange-
vraagd. 
 

Bij volgen van de algemene richtlijnen staat 
het belang van de leerling centraal, evenals 

het streven van Samenwerkingsverband Unita: 
passend onderwijs voor alle leerlingen. 
 

A. De mate van ernst van de situatie is bepa-
lend voor de zwaarte en duur van het arrange-

ment. Hoe ernstiger, des te intensiever het ar-
rangement SBO, SO of SO+. Maar hoe is de 
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 Hoe vaak komen de problemen voor 

(frequentie)?  
 Hoe intens is het probleem (intensiteit)?  

 Om welk type problemen gaat het en in 
welke mate komt dit type voor in de po-
pulatie?  

 Hoeveel verschillende soorten problemen 
zijn er? Versterken die elkaar?  

 Komt het gedrag in meer situaties voor of 
is het situatie-gebonden?  

 Zijn er omgevingsfactoren die de ontwik-

keling van de leerling belemmeren?  
 Wat zijn de gevolgen van het gedrag? Be-

lemmert het de ontwikkeling op andere 
gebieden?  

 Beïnvloeden de gedragingen de veiligheid 

of kwaliteit van leven van de leerling of 
van anderen? 

 
B. Het (OPP) OntwikkelingsPerspectief wordt 

betrokken in de besluitvorming: wat zijn de 
lange termijn doelen die we nastreven 
(uitstroomperspectief en -profiel?) en welke 

korte termijn doelen voor leren, werkhouding, 
sociaal-emotioneel en gedrag streven we na? 

Op basis van deze doelen worden de onderwijs
- en/of opvoedingsbehoeften vastgesteld, wat 
heeft deze leerling in onderwijs (op school) en 

opvoeding (thuis) nodig om deze doelen te be-
halen? Het is belangrijk de onderwijs- en op-

voedingsbehoeften te relateren aan de doelen 
voor een bepaalde periode, want in een later 

neer zijn ze er?  

 Zijn de problemen te begrijpen gezien de 
omstandigheden of levensfase?  

 Past het gedrag in de (sub)cultuur waar-
toe het kind behoort?  
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dacht aan een lichter arrangement, namelijk 

SBO? Is een inschatting gemaakt van de 
meerwaarde van het SBO t.o.v. het reguliere 

onderwijs en van SO t.o.v. SBO? Het OPP kan 
hierbij van pas komen: schat men de kans dat 
de leerling zich conform zijn OPP zal ontwikke-

len hoger in SBO (dan in regulier onderwijs) of 
in SO (hoger dan in SBO)? Het gaat hier dus 

stadium wil men evalueren of het geboden ar-

rangement ertoe heeft bijgedragen dat de doe-
len zijn behaald. M.a.w.: was het arrangement 

effectief? Vervolgens wordt nagegaan wat ou-
ders en school nodig hebben om in de onder-
wijs- en opvoedingsbehoeften van de leerling 

te kunnen voorzien in de zogenaamde onder-
steuningsbehoeften van het team en de ou-

ders.  
De zwaarte en duur van het arrangement zal 
niet alleen afhangen van de onderwijs- en op-

voedingsbehoeften van de leerling, maar ook 
van de ondersteuningsbehoeften van diens op-

voeders (leerkrachten, andere onderwijspro-
fessionals en ouders). 
  

C. Wat is kenmerkend voor de intensiteit en 
specialiteit van de aanpak die de leerling en 

zijn/haar  context nodig heeft om de gestelde 
doelen te bereiken? 

  
D. Is er sprake van een integraal onderwijs- en 
jeugdhulparrangement (OjA), omdat de be-

hoeften zowel het onderwijs- als de opvoeding 
betreffen? 

  
E. Is een alternatief (lichter) arrangement 
overwogen of al adequaat ingezet en geëvalu-

eerd? Als men aan SBO denkt, is dan bijvoor-
beeld ook gedacht aan extra ondersteuning in 

de huidige school of in een andere reguliere 
school? En denkt men aan SO, is dan ook ge-
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Een TLV voor SBO is gebaseerd op een combi-

natie van vastgestelde kind-kenmerken en 
daarmee samenhangende specifieke doelen en 

extra onderwijsbehoeften van de leerling. Deze 
onderwijsbehoeften overstijgen de basisonder-

om de afgrenzing SBO-regulier onderwijs en 

SO-SBO. 
  

F. De argumenten voor én tegen de verschil-
lende arrangementen (handhaven regulier met 
een O(J)A, SBO of SO). Deze indicaties en con-

tra-indicaties zijn uitgebreid met de betrokke-
nen (ouders, school, leerling, begeleiders en 

experts) overwogen. 
 
G. Er is tevens nagedacht over de duur van 

het arrangement. In het geval van SBO is er 
de vraag of en zo ja wanneer de leerling terug-

geplaatst kan worden naar een lichter arrange-
ment. Dus bijvoorbeeld van SBO naar regulier 
onderwijs of van SO naar SBO. 

  
H. De trajectbegeleiders en andere deskundi-

gen handelen vanuit een basishouding, die zich 
kenmerkt als een critical friend. Waarin de be-

langen van leerling/ouders en school goed uit-
eengezet worden, maar de leerling centraal 
staat. 

 
Aanvullend op bovenstaande richtlijnen, vol-

gen hier enkele richtlijnen voor de SBO arran-
gementen. Per leerling kunnen deze worden 
afgewogen, met als doel na te gaan in welke 

onderwijssetting de kans het hoogste is dat 
voorzien kan worden in de onderwijsbehoeften 

en dat de leerling zich conform het OPP zal 
ontwikkelen. 
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voor Speciaal Onderwijs. Dit doen wij omdat 

wij als school niet in staat zijn om in deze on-
derwijsbehoeften met extra ondersteuning bin-

nen Het Mozaïek te voorzien.  

 Als een leerling het grootste deel van een 

schooldag een een-op-een begeleiding 
nodig heeft; 

 Als een leerling ernstig externaliserend 

gedrag laat zien. Fysiek en emotioneel 
onveilig is voor zijn of haar omgeving, 

waardoor er nauwelijks aan leren toege-
komen wordt; 

 Als er een omgeving nodig is die voor een 

leerling met zeer geringe capaciteiten te 
begrijpen is; 

 Als een leerling dagelijkse therapeutische 
begeleiding nodig heeft tav gedrag en/ of 

steuning én de extra ondersteuning die het sa-

menwerkingsverband kan bieden. In het Groei-
document is beargumenteerd waarom regulier 

onderwijs niet passend is voor deze leerling 
(afgrenzing SBO t.o.v. regulier onderwijs). On-
derwijsbehoeften die samenhangen met 

(ernstige) cognitieve en/of lichamelijke 
(sensomotorische of met de gezondheid sa-

menhangende) belemmeringen zijn doorslag-
gevend in de afgrenzing met SO. De redenen 
hiervoor zijn in het Groeidocument genoteerd: 

waarom kiest men voor SO i.p.v. SBO 
(afgrenzing SO t.o.v. SBO)? 

 
De onderwijsbehoeften in relatie tot de gestel-
de doelen betreffende gedrag en werkhouding 

zijn aangevuld met vakspecifieke doelen en 
onderwijsbehoeften (voor taal en rekenen). In 

het OPP van de leerling zijn deze doelen en 
onderwijsbehoeften opgenomen: welk doel 

wordt nagestreefd en wat is extra nodig om dit 
doel te bereiken. 
 

4.9 Grenzen aan ons onderwijs 
Iedere leerling verdient de ondersteuning die 

past bij zijn of haar onderwijsbehoeften. Wij 
zijn altijd bereid te kijken naar mogelijkheden, 
maar zijn ons tegelijkertijd bewust van onze 

onmogelijkheden binnen de huidige context 
van Het Mozaïek.  

Indien er sprake is van de volgende onderwijs-
behoeften verwijzen wij door naar een school 

 

 

 

 

 



47 

 

Schoolgids SBO Het Mozaïek 2019-2020 

De ondersteuning voor de leerlingen 

instanties van hulpverlening en/ of onder-

steuning.  
 Ze legt verbindingen van hulpverlening in 

gezinssystemen.  
 Ze onderhoudt contacten met externe in-

stanties en zorgt voor de overdracht van 

gegevens.  
 Ze bereidt de vergaderingen van het On-

dersteuningsteam voor en woont deze 
ook bij.  

 Ze onderhoudt contacten met ouders in 

het kader van adviezen / begeleiding / 
afstemming schoolse- en thuissituatie.  

 Ze verzorgt ouderavonden met opvoed-
kundige thema’s.  

 Ze is aandacht functionaris kindermishan-

deling en geeft daarmee aansturing aan 
het protocol kindermishandeling.  

 Ze monitort het schoolverzuim.  
 

4.11 Meldcode Kindermishandeling 
Landelijk is de wet verplichte meldco-
de huiselijk geweld en kindermishandeling in 

werking. Op het Mozaïek handelen wij volgens 
deze code. Een veilige en gezonde (thuis)

omgeving, goed onderwijs en een passen-
de  ondersteuning dragen bij aan een positieve 
ontwikkeling van kinderen. Het signaleren van 

kindermishandeling is een wettelijke taak van 
de leerkracht. Zodra er signalen zijn, zullen de 

signalen bespreekbaar gemaakt worden met 
de ouders. Afhankelijk van dit gesprek worden 

sociale omgang; 

 Als een leerling het nodig heeft om in een 
specifieke algehele taalomgeving onder-

wijs te krijgen; 
 Als er sprake is van noodzakelijk medisch 

handelen, welke niet op of door school 

verzorgd kan/ mag worden.   

4.10 Schoolmaatschappelijk werk 
Thecla Radersma is onze schoolmaatschappe-

lijk werkende. Zowel Het Mozaïek als de ou-
ders kunnen haar om hulp vragen wanneer 
een kind op school of thuis problemen heeft.  

Binnen de school houdt zij zich met de volgen-
de zaken bezig: 

 Ze draagt zorg voor efficiënte en doelge-
richte doorverwijzing van gezinnen naar 
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4.13 Logopedie 

Mieke Hilverts is de logopedist op Het Mozaïek. 
Zij zet haar logopedische expertise en thera-

peutische vaardigheden in op het gebied van 
taal, spraak en communicatie. Dit is erop ge-
richt dat leerlingen optimaal van het onderwijs 

kunnen profiteren en zichzelf communicatief 
kunnen redden.   

Zij is in staat om zowel de leerlingen als de 
ouders en leerkrachten zo te begeleiden en te 
coachen dat deze in staat zijn de communica-

tie tussen het kind en zijn omgeving goed te 
laten functioneren.  

 
Problemen in de spraak- en taalontwikkeling 
kunnen grote invloed hebben op de sociaal-

emotionele ontwikkeling van kinderen. Tevens 
bestaat er een duidelijke relatie tussen de ont-

wikkeling van de mondelinge taalontwikkeling 
en de manier waarop lezen en schrijven zich 

ontwikkelt: de schriftelijke taalontwikkeling.  
Mieke Hilverts besteedt aandacht aan het ont-
wikkelen van communicatieve vaardigheden, 

taalvaardigheid en/of alternatieve strategieën 
die het leerproces en de socialisatie ten goede 

komen.  
Een kind dat dankzij logopedie meer spraak en 
taal tot zijn beschikking heeft, functioneert be-

ter in de klas en in de thuissituatie en heeft 
meer kansen in de toekomst.  

 
Door de korte lijnen tussen logopedie en leer-

de verdere stappen bepaald.  

 
4.12 Schoolarts 

Elke leerling wordt bij inschrijving op school 
uitgenodigd voor een uitgebreid, sociaal-
medisch gezondheidsonderzoek. Er wordt ge-

keken naar de groei, ontwikkeling en de ge-
zondheid. In de daaropvolgende jaren vindt er 

elke drie jaar een gezondheidsonderzoek door 
de jeugdarts  plaats. Naar aanleiding van pro-
blemen of vragen kunnen het kind en zijn of 

haar ouders uitgenodigd worden voor een ex-
tra onderzoek of gesprek.  

Contactgegevens:  
Jeugd en gezin Gooi en Vechtstreek 
T (035) 692 63 50 

E servicebureau4-18@jggv.nl 
I  www.jggv.nl 
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sche testen.   

 
4.14 Afspraken over therapie onder 

schooltijd 
Het kan zijn dat een leerling specifieke thera-
pie nodig heeft onder schooltijd. We zijn zeer 

terughoudend in het verlenen van toestem-
ming voor het volgen van therapie onder 

schooltijd. Bij therapie onder schooltijd mist de 
leerling namelijk op school te veel van het les-
programma. Het is van belang dat de doelstel-

ling van de therapie goed is omschreven en 
dat samen met ouders, leerkracht en intern 

begeleider gemotiveerd kan worden waarom 
de therapie onder schooltijd moet plaatsvin-
den. Ouders zijn altijd zelf verantwoordelijk 

voor het halen en brengen van hun kind.  

kracht, het inzicht in de schoolorganisatie, me-

thodieken en didactiek is zij in staat aan te 
sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leer-

ling en bij het leerstofaanbod in de klas. Zo 
draagt de logopedist bij aan een optimale ont-
wikkeling van de leerlingen op Het Mozaïek.  

 
4.14 Kinderfysiotherapie 

Het is mogelijk om onder schooltijd gebruik te 
maken van een kinderfysiotherapeut. Dit wordt 
bekostigd vanuit de ziektekostenverzekering. 

Dit gebeurt door kinderfysiotherapeuten van 
Fysiopraktijk Lage Naarderweg. 

De kinderfysiotherapeut richt zich op kinderen 
en jeugdigen van 0 tot 18 jaar. 
Iedereen heeft in zijn kinderjaren leren bewe-

gen. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun 
zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed 

en bijna ongemerkt. Bij sommige kinderen 
duurt het langer of wijkt dit af van het gebrui-

kelijke. Dit kan kinderen belemmeren in hun 
ontwikkeling. Zij hebben meer oefening nodig 
om een bepaalde vaardigheid onder de knie te 

krijgen. Of ze moeten leren met minder moge-
lijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen.  

 
Kinderfysiotherapie kan deze kinderen helpen 
zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Om-

dat bij elke leeftijd bepaalde vaardigheden ho-
ren, is vast te stellen of de ontwikkeling van 

het kind vertraagd of afwijkend is. Dit gebeurt 
d.m.v. observatie en het afnemen van motori-
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wordt uw kind(eren) die dag thuis te houden. 

U wordt hiervan altijd van tevoren op de hoog-
te gesteld. Kunt u uw kind die dag niet thuis 

opvangen, dan kan in overleg met school ge-
keken worden wat de mogelijkheden zijn.    

Informatie over ziekte en vervanging wordt 

tijdig door de school verstrekt en de directie 

zal zorgen voor tussentijdse informatiever-

strekking naar alle betrokken ouders als de af-

wezigheid van een leerkracht langdurig is. Ui-

teraard kunt u als ouder de directie en andere 

medewerkers van de school benaderen als er 

vragen of problemen zijn.   

5. De leerkrachten 

Het belangrijkste dat Het Mozaïek uw kind 

biedt, zijn positieve en gemotiveerde leer-

krachten, die goed kunnen inspelen op de on-

derwijsbehoeften van uw kind. 

Het is bij het maken van deze schoolgids nog 

niet bekend welke leerkracht voor welke groep 

komt. Deze invulling zal bij de start van het 

schooljaar gepubliceerd worden op de website 

van de school.  

 
5.1 Vervanging bij ziekte 
Bij ziekte of afwezigheid van de groepsleer-

kracht wordt deze leerkracht, indien dit moge-
lijk is, vervangen. We proberen niet teveel 

verschillende leerkrachten voor de groep te 
laten staan. Voor het schooljaar 2019-2020 
gebruiken wij de gelden die wij krijgen voor de 

Werkdruk om Bertine als leraarondersteuner in 
te huren. Zij zal dan, als dat mogelijk is, alle 

groepen vervangen als er een zieke is. Als er 
toch geen vervanging is, proberen we intern 

een oplossing te vinden, bijvoorbeeld door de 
kinderen in groepjes te verdelen over de ande-
re groepen. Hier hebben wij een vast verdeel-

rooster voor dat aan het begin van het school-
jaar wordt opgesteld en met de leerlingen 

wordt besproken. Op deze manier weten alle 
leerlingen wat hun verdeelklas is, mocht het 
nodig zijn. Als een interne oplossing niet mo-

gelijk is, dan kan het zijn dat u gevraagd 
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Mocht u vragen hebben over stagiaires of sta 

ge willen lopen bij ons op school, dan kunt u 
altijd contact opnemen met Amy Kessler 

5.2 Stagiaires 

Het Mozaïek is als school verbonden aan De 
Marnix Academie in Utrecht. Dat betekent dat 

wij Pabo studenten de mogelijkheid bieden om 
ervaring op te doen op de werkplek, het zoge-
naamde ‘werkplekleren’.  

Wij vinden het belangrijk dat studenten de 
kans krijgen om kennis te maken met en erva-

ring op te doen in de onderwijspraktijk van het 
Speciaal Basisonderwijs. In principe kunnen 
deze studenten worden ingezet in alle groe-

pen. Tijdens hun stage worden zij begeleidt 
door de leerkrachten van de groepen waar ze 

stagelopen. Daarnaast bieden wij ook studen-
ten van het ROC, vanuit de opleiding sociaal-
pedagogisch werk, een stageplek. Verder lo-

pen veel oud-leerlingen bij ons hun snuffelsta-
ge. Stages kunnen enorm variëren in intensi-

teit: van enkele dagen meekijken tot zelfstan-
dig een groep begeleiden. 

De inzet van studenten biedt beide partijen 
kansen. Het Mozaïek krijgt meer ideeën en 
handen in de klas en de leraar in opleiding 

krijgt de kans om deel uit te maken van een 
positief en open team.   

Door leraren in opleiding enthousiast te maken 

en te houden voor het beroep van leerkracht in 

het Speciaal Basisonderwijs creëren we een 

aanbod van nieuw talent waar we als school, 

maar ook de scholen binnen onze stichting, 

voordeel uit kunnen halen.  
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onder schooltijd, indien mogelijk zal de klas 
worden vervangen.  

Een aantal dagdelen in het schooljaar zijn alle 
leerlingen vrij in verband met studieactiviteiten 

van het schoolteam. De data zijn vermeld op 
de jaarkalender. 

Het komende schooljaar zullen de studiedagen 

voor het hele team onder andere in het teken 

staan van Trauma en PBS, Bewegend leren en 

Onderzoekend en Ontdekkend leren de verdere 

borging van PBS en Geef me de Vijf. 

(a.kessler@sbomozaiek.nl), zij is de ICO 

(Intern Coördinator Opleiden) van Het Moza-
ïek. 

 
5.3 Onderwijsassistenten 

Binnen het Mozaïek zijn meerdere onderwijs-

assistenten werkzaam. Zij worden ingezet in 

de kleutergroepen: OB1 en OB2.  Zij begelei-

den en ondersteunen het ontwikkelingsproces 

bij kleinere groepen leerlingen of ondersteunen 

de begeleiding van een leerling individueel. 

Onderwijsassistenten zijn altijd op uitvoerend 

niveau met uw kind bezig. De eindverantwoor-

delijkheid ligt bij de groepsleerkracht. 

 

5.4 Onderwijs Ondersteunend Personeel 

Binnen de school werken naast de groepsleer-

krachten een aantal andere personeelsleden 

die de leerkracht ondersteunen. 

 

5.5 Scholing 

Scholing is vooral gericht op het bevorderen 
van de professionaliteit en het op peil brengen 

én houden van de kennis en vaardigheden van 
de leerkracht. De directie stelt in samenspraak 

met het team jaarlijks een nascholingsplan op. 
In het nascholingsplan wordt aangegeven in 

welke zaken het team of de individuele 
groepsleerkracht zich - extra - gaat verdiepen. 
De meeste nascholing vindt plaats buiten de 

lesuren. Een enkele nascholing is gepland 

 

 

 

 

 

Functie Personeelslid 

Intern begeleider Jojanneke Beugelink 

 

Orthopedagoog Johanneke Jongbloed 

Corine Vos 

School Maatschappe-

lijk Werker 

Thecla Radersma 

Logopedist Mieke Hilverts 

Vakleerkracht gym/ 

trainer Rots en Water 

Jelmer Prinsen 

Administratief mede-

werker 

Annelies Cohen 

Conciërge/ trainer 

Rots en Water  

Peter Krijnen 

Vakleerkracht muziek Kim Schimmel 
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 soppen speelgoed 

 wassen poppenkleertjes 
 extra activiteiten, bijv. Sinterklaas, Kerst, 

Pasen, enz. 
 luizencontrole: iedere 1e donderdag van 

de maand, tussen 9 en 11 uur 

U kunt zich opgeven bij Stephanie Hinfelaar 
(lid van het schoolteam): 

s.hinfelaar@sbomozaiek.nl 
 
6.3 Oudercontacten en rapportage 

Wij willen vanaf de eerste kennismaking een 
goed oudercontact. Wij stellen het zeer op 

prijs als ouders bewust voor onze school kie-
zen vanwege de aanpak zoals die door de 
school gerealiseerd wordt. Vanuit dit gegeven 

is het een automatisme dat ouders positief te-

6.1 Ouderbetrokkenheid 

De leerlingen op Het Mozaïek voelen zich thuis 
op school, als zij ervaren dat ouders en school 

samenwerken. Als ouders weten dat de school 
nauw met hen samenwerkt, vertrouwen zij 
hun kinderen met een gerust hart toe aan die 

school. We streven naar kwalitatief goede sa-
menwerking tussen school en ouders elk van-

uit eigen verantwoordelijkheid en eigen des-
kundigheid waarbij steeds het kind centraal 
staat. 

In het schooljaar 2019-2020 zal ouderbetrok-
kenheid verder worden vormgegeven en uitge-

diept op het Mozaïek. 
Om elkaar (ouders, broertjes, zusjes, opa’s, 
oma’s) beter te leren kennen organiseren wij 

twee keer per jaar een PBS-event na school-
tijd.  

 
6.2 Ouderparticipatie 

Wij kunnen op Het Mozaïek altijd ouders, 
eventuele familieleden of buurtbewoners ge-
bruiken die kunnen worden benaderd voor 

hulp bij: 
 de schoolbibliotheek 

 het lezen, als leesouder 
 het onderhouden van het dakterras 
 vervoer/begeleiding bij een excursie per 

auto 
 vervoer/begeleiding bij een excursie per 

fiets 
 naaien van verkleedkleren, enz. 
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 Voor alle ouders en leerlingen organise-

ren wij aan het begin en aan het eind van 
het jaar een kennismakingsmiddag. Tij-

dens deze middag kunnen ouders elkaar 
leren kennen, maar ook op een laag-
drempelige manier kennis maken met de 

leerkrachten; 
 Voordat leerlingen instromen op het Mo-

zaïek, mogen zij in overleg met de leer-
kracht komen kennismaken in de groep; 

 Tussentijds verzorgen we informatieavon-

den over de schoolontwikkeling; 
 Aan het begin van het schooljaar wordt u 

uitgenodigd voor een OPP gesprek. Een 
gesprek over het ontwikkelingsperspectief 
van uw zoon of dochter (zie ook hoofd-

stuk 4.2); 
 U kunt als ouder tweemaal per jaar tij-

dens een zogenaamd rapportgesprek met 
de leerkrachten over de (leer)resultaten 

van uw kind praten. Bij het rapportagege-
sprek wordt gebruik gemaakt van het 
Leerling Onderwijs Volg Systeem (LOVS) 

om de groei duidelijk te maken. Aspecten 
als werkhouding, zelfstandigheid en sa-

menwerking worden besproken. Ook 
wordt de doelen voor de komende perio-
de met u als ouder besproken. Bij onvol-

doende tijd wordt een vervolgafspraak 
gemaakt; 

 Op verzoek van de ouder kan het verslag 
van een gesprek of het dossier van het 

genover onze school staan en is het logisch dat 

we wederzijds inzetten op een goed contact 
tussen school en ouders. 

  
Wij benaderen ouders met respect en nemen u 
te allen tijde serieus als gesprekspartner. Dat 

laten we zien in de manier waarop wij met u in 
dialoog gaan, verslagen met u uitwisselen en 

open staan voor uw opmerkingen. Mocht u het 
ergens over willen hebben, kom dan gerust 
binnen. De leerkracht kan voor of na schooltijd 

met u een afspraak maken. De directeur of in-
tern begeleider kunnen gemakkelijker onder 

schooltijd met u in gesprek. 

Zo maken we verder de oudercontacten con-
creet: 
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dig naar binnen komen van de leerlingen, om-

dat wij zo de zelfstandigheid van onze leer-
lingen bevorderen.  

 

6.4 Informatie aan gescheiden ouders 
Het team van Het Mozaïek vindt een optimale 
samenwerking met ouders heel belangrijk en 

vindt het van groot belang dat in de gedeelde 
verantwoordelijkheid voor onderwijs en opvoe-

ding van de leerling alle benodigde informatie 
kan worden uitgewisseld. 
Op de school rust ook een wettelijke informa-

tieplicht aan ouders. Onder informatie wordt in 
dit verband verstaan: alle relevante zaken be-

treffende de leerling en de schoolorganisatie 
zoals rapporten, nieuwsbrieven, voortgangs-

kind worden ingezien; 

 Ook ouders kunnen zaken laten opnemen 
in het dossier, bijvoorbeeld een onder-

zoek van een leerling; 
 Ouders kunnen te allen tijde een afspraak 

maken met de leerkracht voor een ge-

sprek buiten de schooltijden; 
 De directeur of intern begeleider kan u 

meestal direct te woord staan als u erom 
vraagt of zal een afspraak met u maken 
op een zo kort mogelijke termijn. 

 Iedere ouder ontvangt de schoolgids digi-
taal via de mail. Op verzoek wordt een 

geprint exemplaar verstrekt; 
 Iedere leerling ontvangt de jaarkalender 

aan het begin van het schooljaar; 

 Elke maand ontvangt u via de mail de 
maandbrief van de school; 

 Tussendoor worden er korte berichten op 
facebook en de website gezet; 

 Vanuit de eigen groep stuurt de leer-
kracht regelmatig een berichtje over de 
mail; 

 Leerlingen van De Steentjes, OB1 en OB2 
mogen de klas in worden gebracht. 

 
De leerlingen uit de groepen OB3 t/m BB3 
kunnen zelfstandig naar binnen komen. Zodra 

de bel gaat, gaan de leerlingen staan op de 
plek die wij met hen hebben afgesproken. Zij 

gaan dan samen met de leerkracht naar bin-
nen. Wij geven de voorkeur aan het zelfstan-
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formeert vervolgens de ouder die belast is met 

het gezag over dit verzoek. De school zal daar-
na de niet met het ouderlijk gezag belaste ou-

der informeren, tenzij het belang van het kind 
zich tegen het verschaffen van de informatie 
verzet. Het rapport wordt éénmalig aan de 

leerling verstrekt en voor ouderavonden plan-
nen we één gesprek per leerling. Hier wordt 

alleen van afgeweken als de school van me-
ning is dat het belang van de leerling daarmee 
gediend is. 

Partner van een ouder met ouderlijk gezag 

Indien sprake is van de situatie dat een ouder 
een nieuwe relatie aangaat, dan zal de school 

geen informatie verschaffen aan de nieuwe 
partner van de ouder. Indien de ouder wenst 

rapportages, de schoolgids en ouderavonden. 

 
Als beide ouders ouderlijk gezag hebben 

Indien beide ouders het ouderlijk gezag heb-
ben wordt de informatie verstrekt aan beide 
ouders. Beide ouders dienen op het inschrijf-

formulier aan te geven via welk e-mailadres zij 
deze informatie wensen te ontvangen. Mocht, 

om welke reden dan ook, het e-mailadres van 
één van de ouders niet op het inschrijfformu-
lier staan dan kunt u hierover contact opne-

men met de school. Bij de administratie wordt 
het dan aangepast in het goede e-mailadres.  

In de praktijk betekent dit dat het rapport één 
keer als origineel wordt meegegeven en als u 
dat wilt, nog een keer als kopie. Voor ouder-

avonden plannen we één gesprek per leerling. 
Hier kan van worden afgeweken als het belang 

van de leerling daarmee gediend is. 
  

Als één van de ouders het ouderlijk gezag 
heeft 
Indien één van de ouders het ouderlijk gezag 

heeft en de andere ouder niet, dan zal de 
school slechts de ouder die met het ouderlijk 

gezag is belast informeren. Op grond van de 
wet is de school echter verplicht om ook de 
ouder die niet belast is met de ouderlijke 

macht desgevraagd te informeren. De betref-
fende ouder dient hiervoor een schriftelijk ver-

zoek (inclusief een kopie van zijn identiteitsbe-
wijs) in te dienen bij de school. De school in-
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schoolplein, parkeersituaties en algemene vei-

ligheid.  
Regelmatig functioneert de OR als klankgroep. 

De ouders van de OR hebben veel contact met 
andere ouders, zodat ze weten wat er leeft on-
der de ouders. Andersom vraagt de school ook 

de mening en ervaring van de OR bij nieuwe 
ontwikkelingen binnen de school. 

De OR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. 
 
De OR houdt zich voornamelijk bezig met 

praktische schoolzaken, in tegenstelling tot de 
MR (Medezeggenschapsraad) die zich vooral 

bezighoudt met inhoudelijke en beleidsmatige 
zaken. 

dat de nieuwe partner samen met de ouder bij 

bijvoorbeeld rapport- of voortgangsgesprekken 
aanwezig is, dan zal dit in overleg gebeuren. 

De school zal in ieder geval geen informatie 
verschaffen aan de nieuwe partner zonder de 
aanwezigheid van de ouder en het informeren 

van de andere ouder met ouderlijk gezag.  
 

6.5 Ouderraad 
De ouderraad (OR) bestaat uit ouders van 
leerlingen op het Mozaïek. Het streven is dat 

elke groep vertegenwoordigd is in de OR. Eén 
van de ouders wordt gekozen als voorzitter, 

ook de penningmeester is een ouder. Namens 
het personeel van het Mozaïek, nemen twee 
leerkrachten zitting in de OR. 

 
De OR helpt bij het organiseren van jaarlijks 

terugkerende festiviteiten, zoals het Sinter-
klaasfeest, Kerstfeest, Pasen, de Kinderboe-

kenweek en de Koningsspelen. Ook beheert de 
OR de ouderbijdrage, die elk jaar aan de ou-
ders wordt gevraagd. Zij zorgen voor een goe-

de besteding van de gelden waarvoor ze jaar-
lijks een begroting maken. De vrijwillige ou-

derbijdrage wordt door de ouderraad vastge-
steld. In de eerste brief van de ouderraad is de 
begroting voor dit jaar opgenomen, zodat ou-

ders weten waar het geld aan wordt besteed.  
 

Naast het organiseren van festiviteiten, denkt 
de OR mee over praktische schoolzaken als het 
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6.7 PBS Ouderteam 

Op het Mozaïek hebben wij een PBS-
ouderteam. Dit team bestaat uit ouders en 

leerkrachten die ongeveer 5x per jaar samen 
komen om meningen, opmerkingen en eventu-
ele verbeter- of aandachtspunten rondom PBS 

te bespreken. Deze input wordt door de leer-
krachten meegenomen naar het Gedragsteam 

van de school. Wellicht wilt u ook uw steentje 
bijdragen aan nieuwe, verfrissende ideeën 
over de gang van zaken op school. Interesse? 

Meldt u dan aan bij Marlies van Roomen 
(leerkracht en een van de coördinatoren van 

het PBS-ouderteam): 
m.roomen@sbomozaiek.nl.  
 

6.8 Medezeggenschapsraad 
Als u mee wilt praten en beslissen in brede zin, 

dan is de medezeggenschapsraad (MR) daar-
voor geschikt. Dit is een officiële commissie 

waarin ouders en personeel zitting hebben. 
Deze MR komt 6 tot 8 keer per jaar bij elkaar. 
Voor meer informatie kunt u kijken op de web-

site van de school of mailen aan 
mr@sbomozaiek.nl.  

 
6.9 Ouderavonden 
Er zijn 2 soorten avonden voor u als ouders: 

ouderavonden waarop de doelen en/of resulta-
ten van de leerling met u besproken worden 

en ouderavonden waar u informatie krijgt over 
een schoolontwikkeling of –activiteit. 

6.6 Vrijwillige ouderbijdrage 

De vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar 

is vastgesteld op 35,-. Uw bijdrage stelt de ou-

derraad in staat de belangrijke extraatjes te 

bieden aan alle leerlingen op het Mozaïek.  

 

Hierbij kunt u denken aan een projectweek, 

sint en kerst, de paaslunch, maar ook de bij-

zondere PBS-beloningen in de klas en het af-

scheidscadeautje voor de schoolverlaters.  

Uw bijdrage is onmisbaar voor dit alles! U kunt 

voor het schooljaar 2019-2020 de ouderbijdra-

ge van €35,- overmaken op NL98 INGB 

0005070095 t.n.v. Stichting Ouderraad Mo-

zaïek, o.v.v. naam en groep van uw zoon of 

dochter.  
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ken is het nodig dat ouders voor hun kinderen 

een individuele WA verzekering afsluiten. 
De school kan niet aansprakelijk worden ge-

steld voor het verlies en of beschadigen van 
eigendommen van kinderen. 
 

6.11 Vrij vragen 
Extra vakanties zijn in principe niet toege-

staan. Ook het verlengen van een vakantie 
niet. Alleen bij bijzondere gelegenheden kunt u 
als ouder via een speciaal formulier vrij vragen 

bij de directie van de school. Het is belangrijk 
dit tijdig te doen, want sommige aanvragen 

moeten overlegd worden met de leerplicht-
ambtenaar. Ongeoorloofd schoolverzuim moe-
ten wij altijd doorgeven aan de leerplichtamb-

tenaar.   
 

6.12 Ziekte en verzuim 
Wanneer een kind ziek is of door andere om-

standigheden niet op school kan komen, ver-
zoeken wij ouders om dit vóór 8.30 uur telefo-
nisch aan de school door te geven. 

 
6.13 Luxeverzuim 

Er zijn regelmatig ouders die informeren of het 
mogelijk is een dagje eerder op vakantie te 
gaan of een dagje later terug te komen: op 

school wordt er op die dagen toch niet veel ge-
daan, is de gedachte. Verder kan het behoor-

lijk schelen in de drukte op weg van en naar 
de vakantiebestemming.  

Enkele malen tijdens het schooljaar nodigen 

wij u uit om een ouderavond te bezoeken. 
Soms alleen, soms samen met uw zoon of 

dochter. U ontvangt steeds een uitnodiging per 
e-mail of via PARRO. In het jaaroverzicht op 
de website staan de data van de avonden die 

al vastgesteld zijn. Deze data zijn ook te vin-
den in de jaarkalender die u aan het begin van 

het schooljaar uitgereikt krijgt. 
 
6.10 Verzekering 

Het bevoegd gezag van de school heeft een 
WA verzekering die het risico dekt van de wet-

telijke aansprakelijkheid van personeel en vrij-
willigers binnen de school. Een school WA ver-
zekering dekt niet het risico van de aansprake-

lijkheid van kinderen, als deze aansprakelijk 
gesteld kunnen worden. Om dat risico te dek-
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Luxeverzuim wordt door het Regionaal Bureau 

Leerlingzaken intensief in de gaten gehouden. 
Alle scholen hebben de oproep gekregen om 

verzuim in de laatste en de eerste schoolweek, 
ook kinderen die worden ziek gemeld, onmid-
dellijk door te geven aan de leerplichtambte-

naar. Die gaat dan controleren (bijvoorbeeld 
door een huisbezoek af te leggen) of het een 

geval van luxeverzuim is. Bij (een vermoeden 
van) luxeverzuim wordt een proces verbaal 
opgemaakt. Er kan dan een hoge boete wor-

den opgelegd. 

Komt u op uw vakantiebestemming in de pro-

blemen, waardoor het niet mogelijk is om op 
tijd terug in Nederland te zijn, dan is het be-

langrijk om bewijsstukken mee terug te nemen 
waarmee u kunt aantonen dat dit een situatie 

Al begrijpen wij deze wens van ouders, toch 

moeten wij in zo’n geval “nee” verkopen. In de 
leerplichtwet is een naam bedacht voor ver-

zuim vlak voor en vlak na een vakantie: dit is 
LUXEVERZUIM. Luxeverzuim moet altijd ge-
meld worden bij de Dienst Uitvoering Onder-

wijs (DUO) en de leerplichtambtenaar. School 
mag alleen bij hoge uitzondering verlof toe-

kennen vlak voor of vlak na een vakantie. Een 
voorbeeld daarvan is verlof om een begrafenis 
bij te wonen.  

 
Is het eigenlijk zo dat er in de laatste school-

week of in de eerste week  van het nieuwe 
schooljaar ‘toch bijna niets wordt gedaan’?  
In de klas zijn dit de meest intensieve weken 

van het jaar. De laatste schoolweek staat in 
het teken van ‘afscheid nemen’: afscheid van 

de juf of meester, van het lokaal waarin je een 
jaar lang hebt gezeten, van de kinderen met 

wie je een jaar hebt samengeleefd en samen-
gewerkt. Samen het lokaal opruimen en 
schoonmaken helpt daarbij. 

 
In de eerste schoolweek staat het (opnieuw) 

aan elkaar wennen centraal: hoe is de nieuwe 
juf of meester? Is jouw beste vriend van voor 
de vakantie nu nog steeds je beste vriend? 

Hoe zijn de nieuwe kinderen? Welke  afspraken 
maken we met elkaar om het zo gezellig mo-

gelijk te hebben? 
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de leerling en/of andere direct betrokkenen 

besproken. Elke leerkracht neemt ouders en/of 
leerlingen altijd serieus en luistert goed naar 

hen om vervolgens samen naar de best moge-
lijke oplossing te zoeken. 
 

Mocht een ouder het gevoel krijgen dat hij niet 
serieus genomen wordt of dat er niet goed 

naar hem geluisterd wordt, dan kan deze ou-
der de zaak bespreken met de directie of met 
de interne contactpersonen. Deze laatsten zijn 

door het bestuur van de school aangesteld om 
er zorg voor te dragen dat klachten van leer-

lingen of ouders altijd serieus worden geno-
men en op een passende manier worden afge-
handeld. Deze interne contactpersoon komt op 

voor de belangen van de leerlingen en de ou-

van overmacht was. Denk aan: een dokters-

verklaring, een verklaring van de politie na een 
ongeval, een verklaring van de luchtvaart-

maatschappij dat de geplande terugvlucht is 
vervallen en moest worden omgeboekt. Zo 
voorkomt u dat u bij thuiskomst ook nog een 

boete krijgt in verband met luxeverzuim. 
 

6.14 Vertrouwenspersoon 
Bestuur en personeel vinden het heel belang-
rijk dat we in en rond school zorgvuldig met 

elkaar omgaan.  
Deze vertrouwenspersoon is binnen de school 

de aangewezen functionaris voor de eerste op-
vang van leerlingen en/of ouders die een 
klacht hebben. Daarnaast heeft deze interne 

contactpersoon een taak op het gebied van het 
verbeteren van het schoolklimaat en de veilig-

heid op scholen. Bovendien kan zij advies ge-
ven, bemiddelen en zo nodig doorverwijzen 

naar de contactpersoon van de klachtencom-
missie. Uiteraard is zij verplicht tot geheim-
houding. Als contactpersoon is aangewezen op 

onze school: Thecla Radersma. 
Zij is bereikbaar via het telefoonnummer van 

de school: 035-6856907. 
 
6.15 Klachtenregeling 

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens mis-
verstanden, of er worden af en toe fouten ge-

maakt. Deze huis-tuin-en-keuken-zaken wor-
den in eerste instantie met de leerkracht van 
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Het adres van de onafhankelijke klachtencom-

missie is: 
 

Klachtencommissie Christelijk Onderwijs 
Koninginnegracht 19 
2514 AB Den Haag  

Postbus 82324 
2508 EH Den Haag 

070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur) 
info@gcbo.nl 

6.16 Protocol schorsingen verwijdering 

Wij hebben op Het Mozaïek een protocol schor-
singen en verwijdering. Dit protocol treedt in 
werking als er sprake is van ernstig ongewenst 

gedrag door een leerling en/of ouders/
verzorgers waardoor de orde, rust en veilig-

heid op school in gevaar komt.  
 

ders. 

 
De interne contactpersoon bij ons op school is 

de maatschappelijk werker, Thecla Radersma. 
Zij is telefonisch bereikbaar onder het nummer 
van de school: 035 - 685 69 07. Elke ouder of 

elk kind kan een beroep op haar doen als er 
problemen zijn, van welke aard dan ook, waar 

zij niet met iedereen of met de groepsleer-
kracht over durft of wil praten. 
 

Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en 
er worden geen stappen gezet zonder de toe-

stemming van de betreffende ouder of kind. 
 
Samengevat: 

 Altijd eerst overleg met de klassenleer-
kracht; bij onvoldoend resultaat; 

 Overleg met de directie of; 
 Overleg met één van de interne contact-

personen; 
Bij onvoldoend resultaat 
 Inschakelen externe vertrouwenspersoon, 

waarna indien nodig ; 
 De klacht bij de onafhankelijke klachten-

commissie ingediend kan worden. 
 
Via de interne contactpersonen kunnen ouders 

terecht bij de externe vertrouwenspersoon. 
Deze is door het bestuur in overleg met de Me-

dezeggenschapsraad aangesteld.  
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binkies@binkkinderopvang.nl 

6.18 Samenwerking met derden 

Onze school heeft een directe samenwerking 
met de volgende externe instanties die zich 

Dit protocol is onderdeel van het integrale vei-

ligheidsplan, waarin staat omschreven welke 
interventies wij plegen om te zorgen voor rust 

en veiligheid binnen de school en hoe wij han-
delen bij grensoverschrijdend gedrag, zonder 
dat er sprake is van schorsing of verwijdering. 

In dit protocol worden de procedures omschre-
ven rondom tijdelijke uitsluiting van onderwijs, 

schorsing en verwijdering. De wet- en regelge-
ving vanuit het Ministerie van OC&W, de on-
derwijsinspectie en de Geschillencommissie 

passend onderwijs zijn hierbij leidend. Dit pro-
tocol is in te zien op school.  

 
6.17 Buitenschoolse opvang 
Bink verzorgt de buitenschoolse opvang voor 

alle leerlingen van het speciaal basisonderwijs 
in Hilversum. Zij worden na schooltijd in onze 

school opgevangen bij bso Binkies.  
Kenmerkend voor Binkies is dat de leerlingen 

in een kleine  groep worden opgevangen. Hier-
door zijn er minder prikkels voor de leerlingen 
en is er meer persoonlijke aandacht voor ieder 

kind.  
Net als op school krijgen zij een gestructureerd 

en overzichtelijk aanbod.  Iedere dag worden 
er twee keuzeactiviteiten aangeboden: van 
creatief en koken tot theater, dans muziek of 

sport. 
 

U kunt Binkies bereiken op telefoonnummer: 
06 398 39 581 of via de mail: bso-
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Met het RIBW en Bink, beiden partners in de 

brede school, wordt het NSO aanbod gereali-
seerd en is er afstemmingsoverleg. Zij partici-

peren in de stuurgroep brede school.  
 
6.19 Samenwerking met het voortgezet 

onderwijs  
Wij hebben als school voor Speciaal Basison-

derwijs een goed contact met de middelbare 
scholen waar de meeste leerlingen van ons 
naar toe gaan. Deze scholen komen bijvoor-

beeld op de voorlichtingsavond over hun 
school een presentatie geven. Het gaat dan 

om College de Opmaat, het Hilvertsheem Col-
lege en de Gooise Praktijkschool.  
De leerlingen van groep 8 gaan elk jaar ook 

een ochtend of een middag kijken op College 
de Opmaat, het Wellantcollege, en de Gooise 

Praktijkschool.  
Na aanmelding is er met elke middelbare 

school contact voor een warme overdracht 
door de leerkracht. Als de leerlingen er een-
maal zitten en er zijn vragen rondom de leer-

ling, wordt er contact met ons gezocht.  
Als de keuze voor een middelbare school lastig 

is, is het ook mogelijk dat de leerling geobser-
veerd wordt in zijn huidige klas om zo de best 
passende vervolgschool te bepalen of even 

meedraait op de middelbare school zodat hij of 
zij daar geobserveerd kan worden.  

bezig houden met opvoeding en ondersteu-

ning: 
 Kinderfysiotherapeut 

 GGZ centraal 
 De bascule (dagbehandeling) 
 Leger des Heils (OZG) 

 Ambulante begeleiding cluster 1 
 Ambulante begeleiding cluster 2 

 Ambulante begeleiding cluster 3 (Unita) 
 Ambulante begeleiding cluster 4 (Unita) 
 Youké 

 GGD 
 Regionaal Bureau Leerlingenzaken (RBL) 

 RIBW 
 BINK (Kinderopvang) 
 Wijkagent 

 Buurtcoördinator 
 Thuiszorg (medische handelingen) 

 Evizier (behandeling dyslexie) 
 

Met ambulante begeleiding vanuit de clusters 
is overleg over individuele leerlingen. Indien 
nodig wordt er een individueel handelingsplan 

opgesteld en uitgevoerd.  
De GGD jeugdarts participeert in het onder-

steuningsteam. Daarnaast wordt de GGD ook 
ingezet wanneer dit vanuit een gezin wenselijk 
is, bijv. bij zindelijkheidstraining, een hardnek-

kig luizenprobleem bij een kind enz. Dit ge-
beurt altijd vanuit het ondersteuningsteam.  

Met de wijkagent is contact over individuele 
leerlingen incidenteel als zich dat wenselijk is. 
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zijn verzameld, worden deze geëvalueerd en 

geanalyseerd op het niveau van de leerling, de 
groep, de school en het bestuur. Vervolgens 

stellen we vast wat we willen gaan bereiken en 
dat voeren we uit. Het doel is onze leerop-
brengsten  te verbeteren. We maken hierbij 

gebruik van de 4-D werkwijze (Data, Duiden, 
Doelen, Doen).  

 

7.2 Opbrengstgericht werken 
We werken niet alleen met onze leerlingen op-

brengstgericht, maar binnen alle aspecten van 
de organisatie wordt opbrengstgericht ge-
werkt. We spreken bij verbetertrajecten duide-

lijk met elkaar af wat de gewenste opbreng-
sten moeten zijn, leggen deze afspraken vast, 

meten de voortgang en evalueren de uitkom-
sten.  

7.1 Kwaliteitszorg 

Kwaliteitszorg is het systeem van afspraken en 
handelingen gericht op het voortdurend bewa-

ken, verbeteren en verantwoorden van de 
kwaliteit van ons onderwijs en onze school. Wij 
werken op Het Mozaïek opbrengstgericht. Dit 

betekent concreet dat de prestaties van de 
leerlingen centraal staan. Wij stellen voor hen 

realistische doelen, meten hun vorderingen en 
leggen deze vast. 
 

Binnen de kwaliteitszorg gaan we regelmatig 
na wat de resultaten van ons onderwijs zijn: 

doen we de goede dingen en doen we de goe-
de dingen goed? 
De kwaliteit van onze school wordt in de eerste 

plaats bepaald door de teamleden die voortdu-
rend reflecteren op hun werk. Daarnaast zijn 

de onderwijsmethoden, de werkwijze, het leer-
lingvolgsysteem en de ondersteuningsstruc-

tuur van belang. 
 
Naast leerkrachten, intern begeleider en direc-

tie worden bestuur en ouders steeds meer be-
trokken bij het bewaken van de kwaliteit van 

het onderwijs op school. Uitgangspunt bij ons 
systeem voor kwaliteitszorg is het toetsingska-
der van de inspectie. 

 
We hebben een goed systeem van toetsen en 

andere instrumenten tot onze beschikking. Na-
dat 2 keer per jaar (januari/juni) de gegevens 
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schoolstandaard, naar groepsplan / arrange-

ment, naar OPP en weer terug. Wij volgen on-
ze leerlingen systematisch, zoals beschreven 

staat in het Schoolondersteuningsprofiel. Deze 
is te vinden op de website van de school.  
 

7.3 Leren van en met elkaar 
Op het Mozaïek vinden wij het belangrijk dat 

de leerkrachten die er werken van en met el-
kaar leren. Dit doen wij door te overleggen, 
intervisie momenten te plannen en elkaars 

kwaliteiten te gebruiken. Dit levert ons een 
aantal zaken op: 

 Door uitwisseling vergroten onze leer-
krachten hun kennis en het aantal lesme-
thoden en leermiddelen waarover ze be-

schikken. Dat draagt bij aan de kwaliteit 
van het onderwijs van de leerkracht; 

 Leerkrachten zijn zich bewuster van de 
kwaliteit en de opbrengst van hun eigen 

onderwijs. Ze reflecteren meer, wat aan-
knopingspunten biedt voor verbetering; 

 Leerkrachten leren graag van elkaars ta-

lenten; 
 Er ontstaat een open cultuur. Het wordt 

voor leerkrachten makkelijker bij elkaar 
binnen te lopen, deuren staan vaker 
open. Ook vraagt men meer hulp aan el-

kaar, zowel aan collega’s binnen de 
school als daarbuiten, in het netwerk van 

de school; 
 Dit maakt bijvoorbeeld het invoeren van 

Verder vergroten wij de opbrengstgerichtheid 

van ons onderwijs door ons onderwijs doelge-
richt te plannen met behulp van data en door 

beredeneerde keuzes in leerlijnen en onder-
wijsaanbod te maken. De richtlijn hiervoor zijn 
onze schoolstandaarden. Deze worden vertaald 

in zorgvuldig samengestelde arrangementen, 
gekoppeld aan de ondersteuningsniveaus.  Een 

schoolstandaard is een leerstandaard die de 
school opstelt als zij de leeropbrengsten in 
kaart heeft gebracht. Hoe de ambitie school-

standaard is opgesteld voor de SBO – scholen 
De Indon, Het Mozaïek en De Wijngaard, staat 

omschreven in de ‘verantwoording ambitie 
schoolstandaard’. Deze is in te zien op Het Mo-
zaïek.  

 
Uitgangspunt van het werken met het Onder-

wijs continuüm, zie ook paragraaf 3.4, is van 
algemeen naar specifiek. Dat betekent vanuit 
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2. Passend onderwijs bieden met het onderwijs 

continuüm. Leerlingen krijgen les en onder-
steuning volgens het (vak) arrangement dat 

bij hem of haar past. Het grootste deel van de 
leerlingen volgt het basisarrangement. De 
leerlingen die de gestelde doelen niet halen, 

komen in aanmerking voor het intensieve of 
extra intensieve arrangement. De getalenteer-

de leerlingen volgen de verdiepingsarrange-
menten. 
In het schooljaar 2018-2019 zijn alle docu-

menten (arrangementkaarten en schoolstan-
daarden) klaargemaakt voor de overstap naar 

de CITO 3.0. In het schooljaar 2019-2020 zal 
de overstap gemaakt worden.  
 

3. PBS, leren leren en sociaal emotioneel. 
Leerlingen leren hóé je het beste leert en leren 

sociaal adequaat gedrag. Leerkrachten, ook 
alle nieuwe leerkrachten, weten hoe je dit aan-

leert. PBS wordt verder verdiept en geborgd. 
In het schooljaar 2019-2020 is de groene PBS 
basis verdiept en wordt het gele niveau verder 

uitgewerkt en geborgd.  
 

4. Externe communicatie.  Alle communicatie-
processen die vanuit het Mozaïek naar buiten 
gaan, verlopen optimaal. Hierbij gaat het niet 

alleen om directe communicatie via nieuws-
brieven, ouderavonden en de website, maar 

ook om profilering van de school.  
In 2019-2020 zal er een visie ouderbetrokken-

CITO 3.0 komend schooljaar makkelijker, 

doordat we ervaringen uitwisselen met 
scholen binnen de stichting. 

 
7.4 Ontwikkelingen in 2019-2020 
In het schoolplan 2019-2023 wordt een beeld 

gegeven waar het Mozaïek over 4 jaar wil zijn. 
In het jaarplan 2019-2020 worden de ambities 

omgezet in speerpunten en doelen voor het 
schooljaar 2019-2020. De punten die naar vo-
ren kwamen tijdens de evaluatie van het jaar-

plan 2018-2019 zijn hierin meegenomen.  
 

De volgende thema’s staan dit schooljaar cen-
traal: 
 

1. Uitdagend en breed onderwijs.  We bieden 
de leerstof en vaardigheden zó aan, dat de 

brede persoonlijkheidsontwikkeling van de in-
dividuele leerling wordt gestimuleerd. We ge-

ven leerlingen zoveel mogelijk kansen hun ta-
lenten te ontwikkelen, maar ook door hen te 
leren omgaan met hun beperkingen. 

Dit schooljaar wordt Onderzoekend en Ontdek-
kend leren verder opgeplakt en heeft het mu-

ziekonderwijs een permanente plaats in het 
curriculum krijgen. Daarnaast zullen in het 
schooljaar 2019-2020 ook de verdere moge-

lijkheden met ICT (zoals werken met chrome-
books) worden geïmplementeerd. Tenslotte 

wordt Bewegend leren geïntroduceerd en ver-
der vormgegeven, passend bij onze school.  
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heid met elkaar worden vastgesteld en zal dit 

onderwerp tijdens studiemomenten terugko-
men. Daarnaast wordt gekeken hoe de school 

zich nog beter kan profileren.  
 
5. Leren van en met elkaar. Leerkrachten en 

leerlingen worden gestimuleerd in samenwer-
king en delen van kennis. 

 
Als u hier meer over wil weten, dan is ons 
Jaarplan 2019-2020 te vinden op de website 

van de school. Ook is het meerjaren School-
plan 2019-2023 te vinden op de website van 

de school.  
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8.3 Uitstroom naar primair onderwijs 

In het schooljaar 2018-2019 zijn de leerlingen 
naar de volgende scholen voor primair onder-

wijs doorgestroomd. Dit kan te maken hebben 
met een verhuizing of omdat een andere 
school beter aan kon sluiten bij de onderwijs-

behoeften van de desbetreffende leerling: 

 

8.4 Uitstroom van De Steentjes 
In het schooljaar 2018-2019 zijn de leerlingen 

vanuit De Steentjes doorgestroomd naar de 
volgende vormen van onderwijs: 
 

8.1 Kengetallen  

Onze leerlingen komen uit alle lagen van de 
bevolking. Dit biedt ons volop kansen te antici-

peren op een brede afspiegeling van de maat-
schappij en haar ontwikkelingen. 
De opbouw van het leerlingenbestand heeft de 

typische kenmerken van een SBO-school. Veel 
leerlingen hebben eerst een reguliere basis-

school bezocht en stromen ‘later’ bij ons in. Dit 
heeft tot gevolg dat we in de lagere leeftijds-
categorieën minder leerlingen hebben dan in 

de hogere.   
 

Een overzicht hiervan is te vinden in het 
schoolondersteuningsplan. Deze is te vinden 
op de website van de school. 

 
8.2 Uitstroom naar voortgezet onderwijs 

In het schooljaar 2018-2019 zijn de leerlingen 
naar de volgende niveaus van voortgezet on-

derwijs uitgestroomd: 

 

 

 

 

 

Uitstroom Aantal leerlingen 

PRO 7 

VMBO-BBL met LWOO 9 

VMBO-BBL 1 

VMBO-KBL met LWOO 3 

VMBO-Kader 1 

VSO 2 

Uitstroom Aantal leerlingen 

Cluster 2 0 

Cluster 3 2 

Cluster 4 2 

SBO 1 

Regulier 1 

Uitstroom Aantal leerlingen 

SBO 6 

Cluster 2 0 

Cluster 3 4 

Cluster 4 0 

Blijft bij Steentjes 1 
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9.3 Halen en brengen 

Als u zelf uw kind komt halen of brengen, ge-

beurt dat vaak met de fiets of de auto. De fiet-

sen kunnen neergezet worden op het fietsen-

plein aan de voorkant van de school. Als u met 

de auto komt, kunt u de auto parkeren aan de 

zijkant van de school (De Wirixstraat). De bus-

sen die de leerlingen komen brengen, kunnen 

dan parkeren bij de grote ingang van het plein. 

  

9.4 Leerlingenvervoer 

Sommige gemeentes verzorgen het vervoer 

naar en van school. Dit moet worden aange-

vraagd bij de afdeling Onderwijs of de afdeling 

Sociale zaken van de gemeente waarin u 

woont. Als uw kind een keer niet meegaat met 

de taxi dan moet u dit zelf aan de chauffeur 

doorgeven.   

 

9.5 Schoolmelk 

U kunt uw kind opgeven voor schoolmelk. Uw 

kind krijgt dan 5x per week schoolmelk tijdens 

de grote pauze. De kosten hiervoor zijn 40,- 

per jaar. Aan het begin van het jaar ontvangt 

u een brief waarmee u uw kind op kunt geven.  

 

9.6 Schoolreisjes 

Ieder jaar gaan we met de groepen 1 t/m 6 op 

schoolreisje. De onderbouw groepen gaan 

vaak of naar Oud Valkeveen of naar Dieren-

9.1 Schooltijden 

De bel gaat elke dag om 8:25 uur. Om 8:15 
uur is er toezicht op het schoolplein. De lessen 

duren van 8.30 tot 14.00 uur. Dit geldt voor 
alle leerlingen. 

 

9.2 Geplande onderwijstijd 2019-2020 
De lunchtijd is bij ons onderwijstijd. De onder-
wijsactiviteiten die tijdens de lunch worden uit-

gevoerd zijn in overeenstemming met de eigen 
opdrachten voor het onderwijs van onze school 

en zijn uitgewerkt de Memo Lunchtijd als On-
derwijstijd. Deze is in te zien op school. 
De netto lestijd voor de groepn 1 t/m 8 komt 

daardoor uit op: 992.15 uur. 
Het totaal in 8 leerjaren: 7938 uur. 

Het margetotaal over 8 jaar voor leerlingen: 
418 uur.  
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het omgaan met sponsoring op Het Mozaïek 

zijn: 

 De sponsoring moet verenigbaar zijn met 

de pedagogische en onderwijskundige doelstel-
ling en taak van de school; 

 Sponsoring moet in overeenstemming zijn 

met de goede smaak en fatsoen; 

 Sponsoring mag de objectiviteit, geloof-

waardigheid en onafhankelijkheid van het on-
derwijs niet aantasten; 

 Sponsoring mag de onderwijsinhoud niet 

beïnvloeden; 
 Sponsoring mag niet leiden tot afhanke-

lijkheid van de sponsor (m.a.w. de conti-
nuïteit mag niet in het gedrang komen als 

er sponsoring zou wegvallen). 
In het schooljaar 2019-2020 zullen de ge-

dragsregels en richtlijnen voor het sponsorbe-

park Amersfoort. De Steentjes huren de Erf-

gooiersspeeltuin af. De middenbouwgroepen 

gaan meestal naar Plas-Wijckpark. Dat is een 

recreatiepark aan de noordrand van Rotterdam 

of ze gaan naar De linnaeushof. De kosten 

voor het schoolreisje zijn variëren tussen de 

15,- en 30,-. Dit is afhankelijk van het geko-

zen vervoersmiddel. Te zijner tijd worden ou-

ders benaderd voor de begeleiding. Iedere ou-

der vragen wij het geld voor het schoolreisje te 

voldoen.   

 
9.7 DolDwazeDagen in de bovenbouw  
In de bovenbouw sluiten we het schooljaar af 

met drie DolDwazeDagen. Dit zijn dagen waar-
op er met alle schoolverlaters en groep 7 iets 

bijzonders gedaan wordt. Afgelopen jaar zijn 
we naar het Klimbos bij Lage Vuursche en de 
Efteling geweest. De laatste dag hebben we 

gezwommen en een hele leuke American Party 
op het Dakterras gehouden. Deze dwaze da-

gen vervangen het (traditionele) schoolkamp. 
Wij proberen de kosten voor deze dagen zo 

laag mogelijk te houden. De kosten zijn 
meestal rond de €60,-. Zodra het dit jaar be-
kend is, wordt u geïnformeerd.  

 
9.8 Sponsoring 

De mogelijkheden om je als school te laten 
sponsoren doen zich de laatste tijd steeds 
meer voor. Een aantal uitgangspunten over 
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 De leerling wordt ziek op school. 

Uitgangspunt op Het Mozaïek is dat er geen 
medicijnen worden verstrekt en dat een leer-

ling die echt ziek is geworden, naar huis moet. 
Als een leerling niet echt ziek is, maar wel pijn 
in zijn buik of hoofd heeft, hebben wij een pil-

letje tegen alles (placebo = vitamine C). Dit 
werkt bijna altijd. 

Bij ouders die wat verder weg wonen of wer-
ken, snappen wij dat het lastig is om direct 
hun kind op te komen halen. Wij zullen dan 

altijd in overleg gaan over wat op dat moment 
mogelijk is en kunnen in uitzonderingsgevallen 

bijvoorbeeld een paracetamol verstrekken aan 
de leerling.  
 

 Het verstrekken van medicijnen op ver-
zoek. 

Leerlingen krijgen soms medicijnen of andere 
middelen voorgeschreven die zij een aantal 

malen per dag moeten gebruiken, dus ook tij-
dens schooluren. Te denken valt bijvoorbeeld 
aan pufjes voor astma, medicijnen bij AD(H)D, 

antibiotica of een spuit voor behandeling van 
de gevolgen van allergieën, of iets dergelijks. 

Als dat nodig is, dient u als ouder een medi-
cijnverklaring op school te ondertekenen. Dit is 
te vinden bij de administratie. Door dit formu-

lier zorgvuldig in te vullen en te ondertekenen, 
geven u als ouder duidelijk aan wat voor het 

welzijn van uw kind belangrijk is, en de school 
weet precies wat moet worden gedaan en waar 

leid op Het Mozaïek samen met de mr worden 

opgesteld.  

 

9.9 Medisch handelen op school 
Wij worden op school regelmatig geconfron-

teerd met leerlingen die klagen over pijn die 
meestal met eenvoudige middelen te verhel-
pen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn 

ten gevolge van een insectenbeet. 
Ook krijgen wij steeds vaker het verzoek van 

ouders om hun kind de door een arts voorge-
schreven medicijnen toe te dienen.  

Met het oog op de gezondheid van leerlingen is 
het van groot belang, dat personeelsleden in 
alle situaties zorgvuldig handelen.  

 
Er zijn hierbij drie te onderscheiden situaties:  
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len. 

 

Als uitgangspunt geldt dat tijdens de lestijden 
(8:30 – 14:00 uur) geen gebruik wordt ge-

maakt van de mobiele telefoons. Alle mobiele 
telefoons worden uitgezet en ingeleverd bij de 

leerkracht aan het begin van de dag. Deze legt 
ze ‘achter slot en grendel’ en aan het einde 
van de dag worden ze weer uitgedeeld. Bij ge-

bruik tijdens de lestijden zal de apparatuur 
worden ingenomen en kan deze door de leer-

ling worden opgehaald bij de directie. Als dit 
vaker dan één keer gebeurt, wordt er contact 
gezocht met u als ouder en kunt u samen met 

uw zoon of dochter de mobiele telefoon op ko-
men halen. Er kan meteen samen gekeken 

worden naar mogelijkheden om herhaling te 
voorkomen. 

ze verantwoordelijk voor zijn. Als er iets ver-

andert in de medicatie, dan moet de verklaring 
weer opnieuw worden ingevuld. 

 
 Medische handelingen. 
Leerkrachten op Het Mozaïek kunnen en mo-

gen geen medische handelingen uitvoeren. Dit 
houdt concreet in, dat reguliere medische han-

delingen, bijvoorbeeld het op regelmatige tij-
den toedienen van injecties, zetpillen of sonde-
voeding etc. als gevolg van een chronische 

ziekte of aandoening, te allen tijde door ouders 
dienen te worden uitgevoerd of door een be-

voegde derde die daarvoor door de ouders is 
gemachtigd, denk bijvoorbeeld aan een wijk-
verpleegkundige.  

 
Bij ongevallen op school waarschuwen wij di-

rect de ouders en nemen de nodige acties. Er 
zijn diverse leerkrachten geschoold als BHVer.  

 
9.10 Mobiele telefoons op school 
Het Mozaïek ondervindt steeds vaker hinder 

van digitale camera’s en mobieltjes met came-
ra en geluidsfunctie die leerlingen meenemen 

in de school. Leerlingen bellen, worden gebeld 
of zetten muziek aan. Ook komt het steeds va-
ker voor dat illegaal opnames worden gemaakt 

van leerlingen en medewerkers. Om proble-
men te voorkomen zijn er afspraken vastge-

steld om duidelijkheid te scheppen welke re-
gels gelden voor het gebruik van deze midde-

 

 

 

 

 



74 

 

Schoolgids SBO Het Mozaïek 2019-2020 

Praktische informatie 

9.12 Hoofdluis 

Maandelijks worden onze leerlingen door hulp-

ouders gecontroleerd op hoofdluis. Wij zijn al-

tijd blij met ouders die ons ook daar mee zou-

den willen helpen. Mocht u bij uw kind hoofd-

luis ontdekken, zou u dat zo snel mogelijk aan 

de leerkracht willen doorgeven? Wij behande-

len dat natuurlijk vertrouwelijk, maar kunnen 

dan zorgen dat het zich niet verder verspreid. 

 

9.13 Kinderziekten 

We verzoeken u kinderziekten direct te melden 

bij de leerkracht van uw kind. In sommige ge-

vallen worden noodzakelijke maatregelen ge-

troffen (bijv. brief naar ouders). De school is 

verplicht om bepaalde infectieziektes te mel-

den bij de GGD. 

 

9.14 Huiswerk 
Uw kind kan huiswerk meekrijgen. Veel leer-

lingen lezen bijvoorbeeld thuis. Aan het begin 
van het schooljaar bespreekt de leerkracht de 
huiswerkafspraken met de ouders. In de bo-

venbouw krijgen de leerlingen geregeld huis-
werk. Zij leren daar ook een planning van te 

maken in hun agenda.  
 

9.15 Speelgoed op school 
Veel kinderen vinden het leuk om speelgoed 
mee naar school te nemen. Dit hebben wij lie-

ver niet. Het raakt dan kwijt of gaat kapot.  

Leerlingen die op de fiets of met het openbaar 

vervoer komen en even thuis moeten laten 

weten dat zij goed zijn aangekomen, kunnen 

dit voor 8:30 doen. Zij kunnen daarvoor ook 

altijd de schooltelefoon bij de administratie ge-

bruiken.  

9.11 Koptelefoons 

In het schooljaar 2019-2020 zullen de leer-

lingen regelmatig gebruik gaan maken van een 

Chromebook. Het is dan handig dat zij een 

werkende koptelefoon hebben. Als school ver-

strekken wij per leerling, per schooljaar 1 

exemplaar. Als deze kapot is of kwijt, vragen 

wij aan de ouders zelf een nieuwe te regelen.  
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seren dit voor de leerlingen van Het Mozaïek. 

Leerlingen kunnen bij ons alleen meelopen on-
der begeleiding van een ouder.  

 
9.19 Schoolfotograaf 
Jaarlijks worden de leerlingen op de foto gezet 

door de schoolfotograaf. Zodra de datum hier-
voor bekend is, zal deze via de maandbrief be-

kend gemaakt worden.  
 
9.20 Schoolkrant 

Er komt twee tot drie keer per jaar een school-
krant uit. Deze krant wordt digitaal aan u ge-

maild. In de krant leest u wat de leerlingen ge-
schreven en getekend hebben over een be-
paald onderwerp of over de afgelopen periode.  

 
9.21 Schoolbrieven 

Elke maand krijgt u een maandbrief waarin u 
op de hoogte wordt gebracht over activiteiten. 

Daarnaast worden u door middel van school-
brieven op de hoogte gehouden van diverse 
schoolzaken.  

Deze brieven worden via de mail of via PARRO 
aan u toegestuurd. Het is daarom belangrijk 

dat de school over uw juiste mailadres be-
schikt.  
Als u de informatie niet digitaal kunt ontvan-

gen dan kunt u dat aangeven bij de admi-
nistratie, wij zorgen er dan voor dat u een ge-

drukt exemplaar ontvangt. 
 

9.16 Gevonden voorwerpen 

Op de kamer van de conciërge is een bak ge-
plaatst waar gevonden voorwerpen bewaard 

worden. Als u iets kwijt bent, kunt u daar altijd 
even langslopen en het vragen aan Peter Krij-
nen. Het is overigens wel handig om kleding, 

laarzen, bekers en broodtrommels te voorzien 
van de naam van uw zoon of dochter.  

9.17 Schoolvoetbal 
Wij doen als school mee aan de Cup Speciaal. 

Dat is een schoolvoetbaltoernooi dat georgani-
seerd wordt voor de scholen voor speciaal ba-
sisonderwijs in de regio.  

 
9.18 De Avondvierdaagse 

Jaarlijks doen wij mee aan de avondvierdaag-
se. Mieke Hilverts en Bertine de Haan organi-
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9.22 Schoolgids 
Elk jaar verschijnt deze schoolgids met infor-

matie over de school. U kunt hem lezen op de 
website van de school: www.sbomozaiek.nl 
 

9.23 Schoolkalender 
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u 

de schoolkalender. Daarin staan, naast allerlei 
algemene informatie, de data die belangrijk 
zijn gedurende het schooljaar.  

 
9.24 Vakantierooster 2019-2020 

De studiedagen zullen in de jaarkalender wor-
den opgenomen. Voor het schooljaar 2019-
2020 zijn het er zeven. 

 
Studiedagen (dus geen les): 

Vrijdag 22 november 2019 
Vrijdag 7 februari 2020 (rapportgesprekken) 

Maandag 23 maart 2020 
Dinsdag 14 april 2020 
Maandag 4 mei 2020 

Maandag 22 juni 2020 (rapportgesprekken) 
Vrijdag 3 juli 2020 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Vakanties Vanaf Tot en met 

Herfst 19 oktober ‘19 27 oktober ‘19 

Kerst 21 december 

‘19 

5 januari ‘19 

Voorjaars 15 februari ‘20 23 februari ‘20 

Goede Vrijdag 

en Pasen 

10 april ‘20 13 april ‘20 

Mei 18 april ‘20 5 mei ‘20 

Hemelvaart 21 mei ‘20 24 mei ‘20 

Pinksteren  1 juni ‘20 

Zomer 4 juli ‘20 16 augustus 

‘20 
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Ruimte Veiligheid Respect Verantwoordelijk-

heid 

Algemene ruimtes Ik gebruik de materia-

len waar ze voor be-
doeld zijn. 

 
Ik houd mijn handen 
en mijn voeten bij me-

zelf. 

Ik gedraag me respect-

vol naar de ander. 
 

Ik doe wat de leer-
krachten/ volwassenen 
van me vragen. 

 
Ik houd rekening met 

de ander. 

Ik ben verantwoordelijk 

voor mijn eigen ge-
drag. 

 
Ik vraag hulp als dat 
nodig is. 

 
Ik laat mijn mobiele 

telefoon uit en lever 
hem in. 
 

Ik zorg ervoor dat het 
netjes blijft. 

Gymlokaal Ik gebruik de toestellen 

en materialen waar ze 
voor bedoeld zijn. 

Ik help anderen als dat 

nodig is. 

 

Kleedkamer Ik houd mijn gymtas bij 

mezelf. 

Ik ben stil en rustig. 

 
Ik wacht op de afge-

sproken plek. 

Ik ga naar ons deel van 

de kleedkamer. 
 

Ik hang mijn kleren op 
of vouw ze op. 
 

Ik zet mijn schoenen 
netjes onder de bank. 
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Ruimte Veiligheid Respect Verantwoordelijk-

heid 

Gangen Ik loop rustig en stil 

door de gang. 
 

Ik loop aan de rechter-
kant. 

 Ik hang mijn tas en jas 

netjes op. 

Bibliotheek Ik vraag hulp als ik er 

niet bij kan. 

Ik doe wat de biebou-

der van mij vraagt. 
 

Ik ben stil en rustig. 

Ik zorg dat de boeken 

netjes blijven. 
 

Geleende boeken leg ik 
terug in de inleverkast. 

Toiletten Na afloop was ik mijn 

handen met zeep. 

Als ik naar de wc ga 

doe ik dat stil en rustig. 

Ik houd het toilet net-

jes. 
 

Ik ga naar de wc als 
deze vrij is, 1 tegelijk. 

Speciale gelegenhe-

den 

Ik zit rustig op mijn 

plaats. 

Ik zing en luister mee. Ik ga voor de voorstel-

ling naar de wc. 
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Ruimte Veiligheid Respect Verantwoordelijk-

heid 

Schoolplein Alge-

meen 

Ik blijf op het plein. 

 
Ik gebruik de spullen 

waarvoor ze bedoeld 
zijn. 

Ik help de ander. 

 
Ik ben aardig voor an-

dere kinderen. 
 
Ik houd rekening met 

het spel van anderen. 

Als de bel gaat: 

1. Stop ik met spelen 
2. Breng ik het ma-

teriaal terug 
3. Ga ik in mijn rij 

staan. 

Fietsenstalling Ik loop met mijn fiets 

over het plein. 

Ik kom alleen aan mijn 

eigen fiets. 

Ik zet mijn fiets in het 

rek. 
 

Ik zet mijn fiets op slot. 
 
Ik loop langs de lokalen 

naar het grote school-
plein. 

Buizen Ik wacht met het op de 

buis gaan, tot er plek 
is. 

Ik help de ander als dat 

nodig is. 
 

Ik houd rekening met 
de ander. 

Als er vier leerlingen op 

de buis zitten, kies ik 
een andere buis. 

Spel Ik speel op de afge-

sproken plek. 

Ik wacht op mijn beurt.  
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Ruimte Veiligheid Respect Verantwoordelijk-

heid 

Voetbal Ik voetbal op het voet-

balveld. 

Ik houd me aan de 

spelregels. 

Ik speel sportief en 

houd rekening met de 
ander. 

Schommel Ik ga naast de schom-

mel staan als ik wacht. 

Ik wacht op mijn beurt. Ik schommel 20x heen 

en weer en wissel dan.  

Zandbak Ik houd het zand laag 

en in de zandbak. 
 Ik speel met het zand-

bakspeelgoed in de 
zandbak. 


