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Vergadering ouderraad

Zomervakantie Zomervakantie

Zomervakantie

Promoshow Mad 
Sciense groep 3 t/m 8

OfferfeestStart nieuwe schooljaar  

Luizencontrole 

Thema “Welkom” 
groep 1 en 2

ZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantie

ZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantie

Zomervakantie

2018
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Luistergesprekken 
groep 1 t/m 8 

Vergadering leerlin-
genraad

Kennismakingsavond 
ouderraad 
Vergadering medezeg-
genschapsraad
Thema “Gezondheid” 
groep 1 en 2

Ouderweek
groep 1 en 2

Prinsjesdag

Schriftelijk OR/MR 
rapportage naar ouders

Opbouw op Wielen 
groep 3 t/m 8

Schoolreis
groep 1 t/m 7

Schoolkamp groep 8

Informatieavond
voortgezet onderwijs 
groep 7 en 8 (19.30 uur)

Studiedag
groep 1 t/m 8 vrij

Creamiddag
groep 5 en 6

Creamiddag
groep 7 en 8

Creaochtend
groep 3 en 4

Schoolkamp groep 8 

Spelletjesochtend 
groep 1 en 2

Luistergesprekken 
groep 1 t/m 8

Schoolkamp groep 8
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Ontruimingsoefening

Vergadering
leerlingenraad

Start Kinderboeken-
week thema “Vriend-
schap, kom erbij”

Dierendag

Viering groep 1 t/m 8

Natuuractiviteit 
“Eekhoornpad” 
groep 3 en 4

Start WintertijdThema “Het regent 
blaadjes” 
groep 1 en 2 
Luizencontrole 
Vergadering medezeg-
genschapsraad

HerfstvakantieHerfstvakantieHerfstvakantieHerfstvakantieHerfstvakantie

Boekenruilbeurs
op school
(12.45-13.15 uur)

Kabouterpad
groep 1 en 2

Dag van de leraar

Marathon
Eindhoven
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Studiedag
groep 1 t/m 8 vrij
Vergadering ouderraad

Rapportageweek
groep 1 t/m 8

Thema “Sinterklaas” 
groep 1 en 2

Vergadering medezeg-
genschapsraad

Opbouw op wielen 
groep 3 t/m 8

Rapporten
groep 3 t/m 8
mee naar huis

Sinterklaas op school 

Surprise groep 5 t/m 8

Spelletjesochtend 
groep 1 en 2

Intocht
Sinterklaas
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Kerstvakantie Kerstvakantie 

1e Kerstdag

Kerstvakantie KerstvakantieKerstvakantie

2e Kerstdag

Kerstviering 17.00 uur 
/ Leerlingen om 12.15 
uur vrij

Creaochtend
groep 7 en 8

Creamiddag
groep 5 en 6

Creaochtend
groep 3 en 4

Thema “Kerstmis” 
groep 1 en 2 

Vergadering ouderraad 
en medezeggenschaps-
raad

Opbouw op Wielen 
groep 3 t/m 8

Vergadering
leerlingenraad

Uitgave Weet-je-veel 
online

2018
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Thema 
“Thuis in mijn huis” 
groep 1 en 2 

Luizencontrole

Inloopavond
groep 1 t/m 8
(18.30-19.30 uur)

Vergadering medezeg-
genschapsraad

kerstvakantie 

Nieuwjaarsdag

kerstvakantie Kerstvakantie

Speuren naar sporen 
groep 7 en 8

Studiedag
groep 1 t/m 8 vrij

Nationale
voorleesdagen

kerstvakantieKerstvakantie

Oudjaarsdag

Spelletjesochtend 
groep 1 en 2
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Opbouw op Wielen 
groep 3 t/m 8 (extra)

Vergadering ouderraad

Opbouw op Wielen 
groep 3 t/m 8

Rapportageweek
groep 1 en 2 
Vergadering
leerlingenraad 
Thema “Hoe vind je het 
staan” groep 1 en 2

Natuuractiviteit 
“Vogels in de winter” 
groep 5 en 6 

Rapporten groep 1 en 2 
mee naar huis
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Voorjaarsvakantie 

Carnaval

Thema “Leve de lente” 
groep 1 en 2 

Luizencontrole

Week van de 
lentekriebels 

Vergadering medezeg-
genschapsraad

Studiedag
groep 1 t/m 8 vrij 

Uitgave Weet-je-veel 
online

Voorjaarsvakantie

Kijkochtend
(09.00-12.00 uur)

Voorjaarsvakantie

Carnavalsviering
groep 1 t/m 8 

leerlingen om 12.15 
uur vrij

Voorjaarsvakantie

Creamiddag
groep 7 en 8

Spelletjesochtend 
groep 1 en 2 

rapporten
groep 3 t/m 8
mee naar huis

Creaochtend
groep 5 en 6

Opbouw op wielen 
groep 3 t/m 8

Voorjaarsvakantie 

Carnaval

Creaochtend
groep 3 en 4

Carnaval  Carnaval

Start Zomertijd

2019
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Rapportageweek
groep 3 t/m 7
Ouderweek
groep 1 en 2 
Vergadering
Leerlingenraad

Meivakantie Meivakantie

Grote rekendag

Natuuractiviteit 
“Eierproject” 
groep 3 en 4

Meivakantie KoningsdagMeivakantieMeivakantieMeivakantieMeivakantie 

2e Paasdag

Paasviering

Koningsdag op school

1e PaasdagEindtoets groep 8Eindtoets groep 8Eindtoets groep 8 

Vergadering ouderraad 
/medezeggenschaps-
raad

Opbouw op wielen 
groep 3 t/m 8

2019



  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31

18

19

20

21

22

wEEk

Thema “Wielen, toeters 
en bellen” groep 1 en 2 

Start Ramadan

Luizencontrole

Vergadering medezeg-
genschapsraad

Vergadering
leerlingenraad

Vergadering ouderraad

Creaochtend
groep 3 en 4

Meivakantie

Hemelvaartsdag

Meivakantie

Natuuractiviteit 
“Op onderzoek in de 
natuur” groep 5 en 6 

Creamiddag
groep 7 en 8

Natuuractiviteit 
“Droppie water” 
groep 1 en 2 

Creamiddag
groep 5 en 6

Lesvrije dag
groep 1 t/m 8

Opbouw op wielen 
groep 3 t/m 8

Meivakantie

Schoolfotograaf

Moederdag

Bevrijdingsdag
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Facultatieve
rapportageweek
groep 1 t/m 8 

Vergadering
leerlingenraad

Extra vakantieweek 
leerlingen
groep 1 t/m 8

Eindrapport groep 1 en 
2 mee naar huis

Bekendmaken nieuwe 
groepen schooljaar 
2019/2020

Kennismaken in de 
nieuwe groepen

groep 8 vrij

Sportdag 2019Spelletjesochtend 
groep 1 en 2 

Opbouw op wielen 
groep 3 t/m 8

Vergadering medezeg-
genschapsraad
Uitgave Weet-je-veel 
online
Eindhovense
Sportweek

Natuuractiviteit 
“Water” groep 7 en 8

VaderdagThema 
“De zomer in je bol” 
groep 1 en 2 

Luizencontrole

2e Pinksterdag

Extra vakantieweek 
leerlingen
groep 1 t/m 8

Extra vakantieweek 
leerlingen
groep 1 t/m 8

Suikerfeest

Extra vakantieweek 
leerlingen
groep 1 t/m 8

Extra vakantieweek 
leerlingen
groep 1 t/m 8

1e Pinksterdag
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Start Zomervakantie 

We beginnen weer op 
maandag 19 augustus 
2019

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Laatste schooldag
Eindejaarsviering
groep 1 t/m 8 
Start Zomervakantie 
12.15 uur

Zomervakantie

ZomervakantieZomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Eindrapport groep 3 
t/m 8 mee naar huis 

Musical en afscheid 
groep 8
aanvang 19.00 uur

Vergadering ouderraad

ZomervakantieZomervakantie
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Zomervakantie

Zomervakantie

1e schooldag
schooljaar 2019-2020

ZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantie

ZomervakantieZomervakantieZomervakantieZomervakantie

Zomervakantie
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KALENDER
Naast de schoolgids geeft onze school elk jaar een kalender uit. Daarin staan alle belangrijke data, 
de vakantieplanning, vrije dagen, ouderavonden enz. De kalender is aangevuld met praktische 
informatie over het schooljaar. Zoals: de lestijden, de namen van de leraren, regels bij verzuim 
en verlof, gymtijden, informatie over de jeugdgezondheidszorg, ouderhulp, de ouderbijdrage, 
continurooster, de schoolverzekering en nog veel meer. De kalender is om op te hangen op 
een praktische plaats in huis en om in de loop van het jaar nog aan te vullen of te wijzigen met 
informatie uit de Nieuwsbrief.

DE SCHOOL
SALTO-basisschool de Opbouw is een school van ongeveer 340 leerlingen.Het leerlingenaantal is 
na een flinke stijging in de afgelopen jaren, nu redelijk stabiel. Het schooljaar 2018/2019 wordt 
gestart met 15 groepen.
Aan de school zijn, behalve de directeur ook 27 groepsleraren verbonden, waarvan 7 fulltime en 
20 parttimers. Dit schooljaar wordt er één (onbetaalde) leraar in opleiding (LIO-er) aan de formatie 
toegevoegd. Een medewerker van WIJEindhoven is gedurende enkele uren per week voor de school 
beschikbaar. Voor administratieve werkzaamheden is 6 uur per week een administratieve kracht 
aangesteld. Een schoolassistent is voor 36 uur per week aangesteld.

SPILCENTRUM DE BARRIER
Samen met Kinderopvang Dikkie&Dik maakt de school onderdeel uit van Spilcentrum De Barrier.
Een Spilcentrum is voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders een aantrekkelijke 
voorziening waarin spelen en leren wordt geïntegreerd. In het Spilcentrum staan de maximale 
ontwikkelingskansen van elk kind centraal. 
SPIL staat voor SPelen, Integreren en Leren
Het belang van uw kind staat voorop in alles wat wij doen. Dit betekent dat er overleg is tussen 
de verschillende partners in het belang van de ontwikkeling van uw kind. De partners in het 
Spilcentrum werken dus nauw met elkaar samen. Is het wenselijk dat de ontwikkeling van uw 
kind besproken wordt in het BreedSpilZorgteam dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld en de 
uitkomst wordt met u besproken.   
De samenwerking tussen de partners is geregeld in een gezamenlijk opgesteld Pedagogisch Plan.
Onze gezamenlijke missie is:

SPILcentrum de Barrier: Kracht van de gemeenschap: Veilig, Vertrouwd, Vreedzaam en Veelzijdig. 

SFEER
Op onze school heerst een prettige, rustige werksfeer, waar kinderen, ouders en leerkrachten zich 
thuis voelen. Onze belangrijkste schoolregel is: je stoort een ander niet. Op SALTObasisschool de 
Opbouw gaan we zo met elkaar om, dat iedereen zich fijn kan voelen. Iedereen hoort erbij en mag, 
zo gewenst,altijd meedoen. Pesten, schelden, kinderen links laten liggen of uitsluiten zijn zaken 
die wij niet van elkaar accepteren. Wij vinden orde, rust en regelmaat van belang, want dat schept 
veiligheid voor de kinderen. In de hal van de school hangen een aantal praktische schoolregels die 
regelmatig met de leerlingen besproken worden.
Met de inzet van het programma “De Vreedzame School” levert de school een positieve bijdrage 
aan het sociale- en emotionele klimaat. Het werken met mediatoren is een onderdeel van het 
programma.
Komend schooljaar wordt door twee opgeleide leerkrachten binnen de school Rots en 
Watertraining gegeven.
Op school is een anti-pestprotocol aanwezig. Met dit beleid beoogt de school om via 
samenwerking van directie, personeel, medezeggenschapsraad, ouderraad, ouders en kinderen 
het probleem van het pestgedrag bij kinderen aan te pakken en daarmee het geluk, het welzijn en 
de toekomstverwachting van kinderen daadwerkelijk te verbeteren. 

SOCIALE VEILIGHEID
Dhr. Rien Meulman heeft de coördinatie van het beleid in het tegengaan van pesten en is 
aanspreekpunt in het kader van pesten.
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Alle scholen zijn bij wet verplicht de sociale veiligheid van uw kind(eren) te monitoren. Op onze 
school doen wij dit door de leerlingen van groep 6, 7 en 8 eenmaal per jaar een vragenlijst in 
te laten vullen. Wij analyseren de resultaten van de vragenlijst en gebruiken de input voor het 
bijstellen van het beleid met betrekking tot sociale veiligheid. 
Op alle drie de beleidsterreinen (sfeer-, lessen- en  veiligheid op school) scoren de leerlingen 
boven de norm. De school wordt door de leerlingen gewaardeerd met het cijfer 8,1.
De resultaten van de vragenlijsten van schooljaar 2017-2018 zijn op de website www.
scholenopdekaart.nl te zien. 

AANMELDING VAN EEN KIND OP ONZE SCHOOL
Het aanmelden van een kind dient te geschieden door de ouders/verzorgers van het kind. Daartoe 
kan contact opgenomen worden met de schoolleiding voor het maken  van een afspraak voor een 
persoonlijk gesprek. In verband met een goede planning van het schooljaar 2019/2020 is het 
prettig nieuwe leerlingen aan te melden vóór 1 april 2019.
Een kind kan vanaf zijn/haar vierde verjaardag worden toegelaten, zolang er plaats is in de groep. 
In overleg mag het kind vooraf twee ochtenden komen kennismaken.
Het plaatsen van nieuwe leerlingen in groep 1 is mogelijk tot zes weken voor de zomervakantie.

PASSEND ONDERWIJS
Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Hiermee krijgen schoolbesturen 
binnen een bepaald gebied de taak elke leerling een passende onderwijsplek te bieden. SALTO-
scholen werken daarom samen met andere basisscholen en scholen voor speciaal (basis)
onderwijs in de regio Eindhoven, Best en Son & Breugel. Samenwerkingsverband PO Eindhoven 
coördineert deze samenwerking. De wijze waarop er wordt samengewerkt, staat beschreven in 
het ondersteuningsplan “Samen voor kinderen”. De doelstelling van het samenwerkingsverband 
is: ’Onderwijs zo veel mogelijk dicht bij huis, bij voorkeur in het regulier basisonderwijs, met 
betrokkenheid van ouders en met respect voor de keuze van ouders‘. Meer informatie over het 
samenwerkingsverband vindt u aan op de website: www.po-eindhoven.nl 
De adresgegevens van het samenwerkingsverband zijn:
Odysseuslaan 2 5631 JM Eindhoven Tel.: 040-2968787 E-mail: info@po-eindhoven.nl.

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

Basisondersteuning en extra ondersteuning
In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijft de school wat de basisondersteuning is en wat 
de school aan extra ondersteuning biedt. Het schoolondersteuningsprofiel vindt u op de website 
van onze school.

Leerlingen waarvoor de basisondersteuning niet voldoende is, bieden we extra 
ondersteuning. Voor leerlingen met een individuele extra ondersteuning, stelt de school een 
ontwikkelingsperspectief op.

Verwijzing naar speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO)
Waar het in het belang van het kind nodig is, vindt, in overleg met u, verwijzing plaats naar het 
SBO of SO. In geval van verwijzing volgt onze school een vastgestelde procedure. Hierbij staat 
een toelaatbaarheidsverklaring centraal, die onder meer is gebaseerd op het oordeel van twee 
deskundigen. 
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INDELING IN DE GROEPEN
Een belangrijke zaak waar vooral uw kind maar ook u mee te maken krijgt is in welke groep uw 
kind in een volgend schooljaar wordt ingedeeld. Begin april wordt op school een begin gemaakt 
met de verdeling van leerlingen in de nieuwe groepen voor het volgende schooljaar.
De school hanteert hiervoor een aantal criteria:
• Verdeling jongens/meisjes
• Zorgleerlingen, zowel de plus (tutor) als de Kangoeroeleerlingen
• Evenwichtige verdeling NT2 leerlingen
• Evenwichtige verdeling cognitieve en sociaal- emotionele ontwikkeling
• Zelfstandigheid van leerlingen
• Leerlingaantal per groep
• Vriendjes/vriendinnetjes
• Wensen van ouders
• Functioneren groep in het vorige schooljaar

Naast deze criteria en afhankelijk van het budget wat beschikbaar wordt gesteld vanuit het 
ministerie van Onderwijs en het schoolbestuur kunnen groepen worden geformeerd en personeel 
worden aangesteld en leerlingaantallen per leeftijdsgroep worden ingedeeld.
Het streven van de school is om met een aanvaardbaar aantal leerlingen per groep te werken 
(streefgetal is 25-27) en waar dit aantal wordt overschreden extra hulp in te zetten.
Vanuit de overheid zijn extra gelden beschikbaar gesteld om de werkdruk voor de leerkrachten te 
verminderen. De school heeft o.a. gekozen voor de inzet van onderwijsassistenten. 
Het is niet het beleid van de school om ieder schooljaar opnieuw samengestelde groepen 
te formeren. Waar kan zal de groep in stand gehouden worden, maar ervaringen uit een 
voorafgaand jaar kunnen er toe leiden dat er leerlingen uit de groep worden geplaatst en andere 
leerlingen in de groep worden geplaatst. Ook kan het zijn dat bijvoorbeeld door verhuizingen 
de leerlingaantallen van twee parallelgroepen zijn scheefgegroeid. Steeds probeert de school 
optimale groepen samen te stellen met een evenwichtige verdeling volgens de criteria. Op de 
kalender staat vermeld wanneer de groepssamenstelling voor het nieuwe schooljaar bekend wordt 
gemaakt. Vanaf dat moment is de indeling definitief.

WIE WERKEN ER IN DE SCHOOL? 
Wijzigingen voorbehouden!

Directeur: Harry Voss

groep 1A: Josje Hoens

groep 1B: Annuska Senden/Maartje Hermans

groep 2A: Amy van den Aker

groep 2B: kim klaus/Elke Soers

groep 3A: Marjolein weenink

groep 3B: Barbra van den Bos/Denise van Thiel

groep 4A: Hanneke Bogers/Linda de Ruijter 

groep 4B: Dyane Oldenzeel

groep 5A: Fadi Vos/katja van der Heijden

groep 5B: Silvie kühnen 

groep 6A: Jan Dirkx/Rien Meulman

groep 6B: Ellen de Vries

groep 7A: Aline Valckx

groep 7B: koen Vugts/Rien Meulman

groep 8:   Marjan Verleg/Rien Meulman

-interne begeleiders: Nini van Etten /Imke Harmsen

-tutor groep 1 en 2: Jeska Bakermans

-kangoeroeleerkracht: Joyce Deeben



19 schoolgids saltoschool de opbouw, schooljaar 2018-2019

-Onderwijsassistenten: Marja Noordhoek, Sharon van der kieft, Amy van Langen 

-coördinator ICT : Jan Dirkx

-coördinator taal/lezen: Linda de Ruijter

-coördinator rekenen: Marjan Verleg

-bouwleider onderbouw 
(groep 1 t/m 2): 

Amy van den Aker

-bouwleider bovenbouw 
(groep 3 t/m 8): 

Marjan Verleg

-medewerkers 
wIJEindhoven: 

Susanne Verhallen/Danielle Sanderson

-HVO leerkracht: Nog niet bekend

-sportdocent: Lara Heijboer

-schoolassistent: Marc van den Heuvel

-administratieve 
ondersteuning:

Marian wijn

-schoolschoonmaak: Schoonmaakbedrijf GOM

CONTACT MET DE LEERKRACHTEN
Buiten de diverse ouder- en informatieavonden kunt U de leerkrachten altijd na schooltijd spreken. 
U kunt daarvoor een afspraak maken met de leerkrachten. Wij verzoeken u rekening te houden 
met de middagpauze van de leerkrachten door hen in de pauze niet te storen.
Neemt u a.u.b. contact op met de school wanneer er onduidelijkheden zijn. Bespreek uw vragen 
met de leerkrachten, dan zijn ze wellicht het snelst beantwoord.
Hierdoor kunnen eventuele misverstanden worden voorkomen.

LEERTIJD EN LESTIJDEN
We trachten de leertijd optimaal te benutten. De schoolbel gaat 5 minuten voor aanvang van de 
les, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen. 

LESTIJDEN:
LEERJAAR 1 t/m 8:
-De school start van maandag t/m vrijdag om 08.45 uur, de leerlingen van groep 1 t/m 3
 mogen om 08.35 uur naar binnen.
-Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is de school om 14.45 uur uit.
-Op woensdag is de lestijd van 08.45 – 12.45 uur. Op woensdagmiddag is er geen  school.

Het pauzekwartier voor de groepen 3, 4 en 5  is van 10.15-10.30 uur, voor de groepen 6, 7 en 8 
van 10.30-10.45 uur. De groepen 1 en 2 pauzeren in de klas met fruit en drinken en hebben hun 
eigen speeltijden buiten.

De middagpauze is verdeeld in drie blokken:
-Groepen 1 en 2: 11.45-12.15 uur
-Groepen 3, 4 en 5B: 12.15-12.45 uur
-Groepen 5A, 6, 7 en 8: 12.45-13.15 uur
De kinderen lunchen een kwartier voor of na de middagpauze. 

INLOOP
Een kwartier voor de aanvang van de schooltijd wordt er op de speelplaats door een leerkracht 
toezicht gehouden.
Voor de ouders en leerlingen uit groep 1 en 2 is er op woensdag en vrijdag spelinloop van 08.35 
uur tot 09.00 uur. Ouders en leerlingen moeten uiterlijk om 08.45 uur in de klas aanwezig zijn.  
Zij hebben de gelegenheid om samen werkjes te maken of spelletjes te doen. Op de andere dagen 
(maandag, dinsdag en donderdag) wordt u verzocht om de klas om 08.45 uur te verlaten/afscheid 
te nemen, zodat de leerkrachten met de lessen kunnen starten.
Voor ouders en leerlingen uit groep 3 is de inlooptijd van 08.35 tot 08.45 uur. Ook deze ouders 
worden verzocht om de klas om 08.45 uur te verlaten/afscheid te nemen. 
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De leerlingen uit groep 4 t/m 8 gaan om 08.40 uur zelfstandig en zonder ouders naar binnen. De 
lessen voor deze groepen starten om 08.45 uur.
Bij regenachtig of extreem koud weer mogen de kinderen vanaf 08.30 uur naar binnen. Dit wordt 
bepaald door de surveillant.
Het zal duidelijk zijn dat de les verstoord wordt wanneer een kind te laat komt. Wanneer uw kind 
regelmatig te laat komt, nemen wij contact met u op.

VAKANTIES 
(zie ook kalender!)

Eerste schooldag: 20-08-2018

Herfstvakantie: 15-10-2018 t/m 19-10-2018

kerstvakantie: 24-12-2018 t/m 04-01-2019

Voorjaarsvakantie: 04-03-2019 t/m 08-03-2019

Meivakantie (incl. 2e Paasdag): 22-04-2019 t/m 03-05-2019 

Hemelvaart 30-05-2019 t/m 31-05-2019

Extra vakantieweek leerlingen 03-06-2019 t/m 07-06-2019

2e Pinksterdag: 10-06-2019

Zomervakantie 08-07-2019 t/m 16-08-2019

STUDIEDAGEN SCHOOLJAAR 2018/2019
Houdt u er rekening mee dat er op de volgende studiedagen voor uw kind géén school is:

07-09-2018: Groep 1 t/m 8

05-11-2018: Groep 1 t/m 8

25-01-2019: Groep 1 t/m 8

25-03-2019: Groep 1 t/m 8

VERLOF BUITEN REGULIERE VAKANTIES
Voor een uitgebreide beschrijving zie schoolgids deel 1.  Schoolgids deel 1  kunt u vinden op de 
website van de school www.bs-opbouw.nl 

ZIEKE LEERLINGEN
Als uw kind ziek is, wordt verwacht dat de ouders dit zo spoedig mogelijk telefonisch vóór de 
lestijd aan de school doorgeven. Dagelijks worden afwezige leerlingen op school geregistreerd. 
Wanneer een kind niet op school is en geen bericht van de ouders is ontvangen, zullen wij voor 
09.30 uur contact met hen opnemen en indien van toepassing de leerplichtambtenaar in kennis 
stellen van ongeoorloofd verzuim. Als blijkt dat uw kind door een ernstige ziekte (thuis of door 
ziekenhuisverblijf) voor een langere tijd niet naar school kan komen, dan is het van belang dat u 
dit laat weten. De leerkracht kan dan samen met u bekijken hoe het onderwijs aan uw kind door 
kan gaan. Hierbij kunnen we gebruik maken van de deskundigheid van een consulent van OZL 
(Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen). Het is niet alleen onze wettelijke plicht om voor elke 
leerling te zorgen voor goed onderwijs. Wij vinden het minstens zo belangrijk dat een leerling van 
onze school, ook als hij ziek is, een goed contact heeft met de klasgenoten en de leerkracht. U 
kunt informatie hierover vinden op de website van Ziezon, het landelijk netwerk van ziek zijn en 
onderwijs: www.ziezon.nl  
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LICHAMELIJKE OPVOEDING 
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben gymnastiek op maandag, dinsdag, woensdag, 
donderdag en/of vrijdag.
• Maandag: groep 3A, 3B, 5A, 6A, 6B, 8
• Dinsdag: groep 4A, 4B, 5B, 7A, 7B
• Woensdag: groep 1A, 1B, 2A, 2B
• Donderdag: groep 4A, 4B, 5B, 7A, 7B, 8
• Vrijdag: groep 3A, 3B, 5A, 6A, 6B

De kinderen gymmen in de gymzaal op ons terrein aan de Pieter Poststraat.
Van de kinderen van leerjaar 3 t/m 8 wordt verwacht dat zij tijdens de gymles speciale 
gymkleding dragen, bestaande uit een turnpakje of een broekje met een shirt. Gymschoenen (geen 
buitentrimschoenen) zijn verplicht. Tas en kleding graag voorzien van naam. Het is de bedoeling 
dat deze gymkleding steeds mee naar huis gaat. Wanneer een kind niet met gymnastiek kan 
meedoen, dient een ouder de reden hiervan bij voorkeur schriftelijk aan de groepsleraar door te 
geven.

De leerlingen uit de groepen 1 t/m 8 krijgen eenmaal per week gymles van een sportdocent. Deze 
sportdocent is werkzaam op onze school op maandag, woensdag en donderdag en wordt op 
donderdag ondersteund door studenten van de Fontys Sport Hogeschool. 

Voor de kinderen van groep 1 en 2 zijn gymschoenen voorzien van naam verplicht. De schoenen 
(geen zwarte zolen) worden op school bewaard in een tas (geen plastic) die ook is voorzien van de 
naam. De kinderen van groep 1 en 2 gymmen in speelzaal die is gevestigd in het schoolgebouw.

GEZONDE SCHOOL
SALTO-basisschool de Opbouw vindt het werken aan gezond gedrag belangrijk en besteedt 
hier structureel en planmatig aandacht aan. Sinds februari 2016 mogen wij ons officieel een 
Gezonde school noemen. Het vignet gezonde school is een erkenning voor scholen die structureel 
werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. En dat doen 
wij! Speerpunten op onze school zijn de thema’s ‘sport en bewegen’, ‘sociaal welbevinden’ en 
‘voeding’. 
We willen de kinderen een gezonde, veilige en actieve schoolomgeving bieden, een fris klimaat 
én hebben aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Een gezonde 
leefstijl helpt kinderen lekker in hun vel te zitten. Ze houden hun weerstand zo op peil en ze 
krijgen genoeg energie om te leren, te spelen, te sporten en hebben minder schooluitval. Wij 
besteden aandacht aan sport, bewegen, sociaal welbevinden  en gezonde voeding tijdens de 
lessen, maar ook in de praktijk. Dat betekent dat wij ernaar streven dat leerlingen op school alleen 
fruit, groenten en/of brood eten. Snoep en frisdrank zien wij liever niet op school. 
Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het thema ‘Bewegen’. We hebben onder 
andere de wekelijkse gymlessen door sportdocenten  met daarnaast de jaarlijkse sportdag, de 
schoolzwemkampioenschappen (onder voorbehoud), de schaatsprestatierit en de marathon van 
Eindhoven. Daarnaast bieden we als school ook naschoolse sportactiviteiten. 
Bewegen is leuk, lekker en goed!

Het vignet Gezonde School is een initiatief van twintig landelijke gezondheidsorganisaties. Wilt u 
meer weten over het vignet Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

KEIGAAF
Onze school neemt deel aan het programma KEIGAAF. KEIGAAF is een leefstijlinterventie voor 
basisschoolkinderen. Het doel van KEIGAAF is het bevorderen van een actieve en gezonde 
leefstijl onder kinderen en gezondheidsachterstanden te voorkomen. In de KEIGAAF-werkgroep 
op school zitten leerkrachten en ouders. Zij worden ondersteund door een onderzoeksteam die 
kaders en expertise bieden op het gebied van KEIGAAF-activiteiten. Afgelopen schooljaar heeft 
het onderzoeksteam een inventarisatie gemaakt van de huidige situatie in het gebied rondom 
de school. Met deze resultaten gaat de KEIGAAF-werkgroep dit schooljaar aan de slag. Via de 
Nieuwsbrief van de school wordt u geïnformeerd over de activiteiten en resultaten.
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GELUKKIG GEZONDE KINDEREN

Wat kan Jeugdgezondheid betekenen voor u en uw kind?
Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de meeste kinderen vanzelf.  Als ouder of verzorger gaat 
u voor het beste voor uw kind, zodat hij of zij kan opgroeien in een veilige en stimulerende 
omgeving. Maar kinderen op de basisschool ontwikkelen zich razendsnel. En dat roept ook wel 
eens twijfels, vragen of zorgen op. Dan kan Jeugdgezondheid helpen. 

Jeugdgezondheid
Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost. 
Het team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent en een medewerker 
gezondheidsbevordering. De jeugdverpleegkundige neemt deel aan de zorgstructuur van de 
school.

Wat kunnen zij voor u en uw kind betekenen? 
Zit uw kind in groep 2 of 7? Dan ontvangt u een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek. 
Tijdens dit onderzoek kijken de medewerkers van het team naar de lichamelijke, psychische en 
sociale ontwikkeling van uw kind. Denk aan groei, gewicht, leefstijl, spraak en taal, maar ook aan 
schoolverzuim en gedrag. Misschien heeft u zelf vragen? Tijdens het onderzoek kunt u die stellen. 
Ook in groep 7 besteedt het team Jeugdgezondheid aandacht aan de ontwikkeling van uw kind 
en aan verschillende leefstijlthema’s. Daarnaast worden alle kinderen in groep 7 gemeten en 
gewogen.

Even praten….
Mijn dochter in groep 3 is nog niet helemaal zindelijk.  Mijn zoon van 9 vindt het moeilijk om 
met andere kinderen samen te spelen. Zijn die driftbuien van mijn kind normaal en hoe kan ik 
daar het best mee omgaan? Een lastige eter aan tafel….. 
Voor dit soort vragen kunt u altijd terecht bij het team Jeugdgezondheid. Praten met een 
deskundige van Jeugdgezondheid biedt vaak nieuwe inzichten en helpt u verder. Zij bieden een 
luisterend oor, geven hulp en advies en informatie die helpt.  Als het nodig is verwijzen ze door.

Extra informatie…
Betrouwbare en actuele informatie over opgroeien en opvoeden vindt u op de website 
www.informatiediehelpt.nl  De informatie is ontwikkeld door de Stichting Opvoeden.nl in 
samenwerking met wetenschappers en deskundigen uit de praktijk en is getoetst door ouders. 

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

Altijd welkom
Heeft u vragen of wilt u een afspraken maken voor een gezondheidsonderzoek of gesprek? U kunt 
contact opnemen met de sector Jeugdgezondheid 
• Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders  en klik op de button “ik heb een vraag”
• Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. 

De GGD doet meer…
- De GGD helpt scholen bij projecten over bijvoorbeeld overgewicht, genotmiddelen, pesten en 
seksualiteit.  

-Medewerkers van de GGD kijken of de school schoon en veilig is en geven hierbij advies.
-Zij verzorgen voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen voor ouders, scholen en kinderen.
-Ze ondersteunen scholen om hoofdluis te voorkomen en te bestrijden
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- Elke 4 jaar doet de GGD een groot onderzoek naar de gezondheid van alle kinderen van 0 t/m 
11 jaar en van 12 t/m 17 jaar. Met de resultaten uit deze onderzoeken kunnen onder andere 
gemeenten en scholen hun beleid en activiteiten ontwikkelen. 

ZINDELIJKHEID
Kinderen die bij ons op school starten zijn zindelijk. Ze dragen dus geen luier. Een “ongelukje” 
kan altijd gebeuren. Daarvoor hebben wij reservekleding op school. Uitzondering voor de 
norm van zindelijkheid wordt gevormd door medische oorzaken. Graag zien wij daarvan een 
doktersverklaring

MOBIELE TELEFOONS OP SCHOOL
Steeds vaker beschikken kinderen van onze school over een mobiele telefoon. Wij beseffen als 
school dat hier een aantal voordelen aan vast zitten voor u  als ouders, zoals bereikbaarheid na 
schooltijd. Wij hebben echter wel een aantal regels voor het meenemen van mobiele telefoons 
vastgesteld.
-  Op het schoolplein en in de school dienen de telefoons uitgeschakeld te zijn. Wij zijn voor u 

bereikbaar op het telefoonnummer van de school. In geval van nood kunnen wij altijd contact 
met u opnemen via de bij ons bekende telefoonnummers.

-  Bij binnenkomst leveren de kinderen op eigen risico hun mobiele telefoons in bij de leerkracht, 
die deze in de klas bewaart. Na schooltijd kunnen de kinderen hun telefoon weer bij de 
leerkracht ophalen.

-  De school kan in geen enkel geval aansprakelijkheid voor schade of verlies van mobiele 
telefoons aanvaarden. 

- Wij adviseren dan ook om mobiele telefoons niet mee naar school te nemen.

WIJEindhoven 
Als ouder(s) wilt u natuurlijk dat het met uw kind(eren) goed gaat op school. En gelukkig is dit 
meestal ook zo. Maar toch kan het gebeuren dat het met uw kind(eren) op school wat minder 
goed gaat. Heeft dat met leren te maken, dan kunt u daar met de leerkracht(en) van uw kind(eren) 
over praten.  Maar er kan ook iets anders aan de hand zijn. Bijvoorbeeld dat uw kind vaak bij 
ruzies is betrokken. Dat het niet zo goed luistert. Of niet goed in zijn/haar vel zit.  Hiervoor zijn 
medewerkers van WIJeindhoven aan school verbonden. Dat zijn professionele ondersteuners 
die samen met u bespreken wat er nodig is om uw kind te helpen. Daarbij bekijken ze  eerst 
wat u zelf kan doen. En of familie, vrienden, buren u daarbij misschien kunnen helpen. Lukt het 
niet om op deze manier een oplossing te vinden voor uw kind? Dan bekijken de ondersteuners 
van WIJeindhoven samen met u en uw kind wat de verdere stappen zijn.  Susanne Verhallen en 
Danielle Sanderson zijn medewerkers bij het WIJeindhoven-team Woensel Zuidwest en Woensel 
Noord Ontginningen als eerste aanspreekpunt aan Spilcentrum de Barrier verbonden. U kunt hen 
bereiken via de leerkracht van uw kind(eren), via het e-mailadres woenselzuidwest@wijeindhoven.
nl  of woenselontginning@wijeindhoven.nl U kunt  ook bellen met 040-2388998. Op bepaalde 
momenten, zoals bijvoorbeeld op een ouder koffieochtend of een algemene informatieavond, zijn 
zij op school aanwezig zijn. Dan kunt u ook met hen praten en uw vragen stellen. Mocht daaruit 
blijken dat u gebaat zou zijn bij ondersteuning door een medewerker van WIJeindhoven, dan komt 
uw aanmelding binnen bij het WIJeindhoven-team. Een medewerker zal bij u thuis komen om te 
luisteren naar uw vragen en om samen met u te bekijken welke ondersteuning u nodig heeft.  Als 
u vindt dat u ondersteuning nodig heeft, maak er dan gerust gebruik van!

LUMENS 
Pedagogische ondersteuning is bedoeld voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar. 
Ouders spelen de belangrijkste rol in de ontwikkeling van hun kinderen. Door de manier waarop 
een ouder met zijn kind praat en speelt zal het veel leren. Maar misschien lukt het niet altijd om 
uw kind in zijn ontwikkeling goed te ondersteunen, bijvoorbeeld in de opvoeding of omdat de 
Nederlandse taal nog niet voldoende beheerst is.

Mocht u een helpende hand kunnen gebruiken bij de ondersteuning van uw kind dan komt de 
pedagogisch ondersteuner op huisbezoek om u hierbij te helpen. Zij kijkt samen met de ouders 
wat er nodig is en samen wordt er een plan op maat gemaakt. 
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Op basis van dit plan dat speciaal afgestemd wordt op de situatie, gaat de ouder samen met 
het kind thuis aan de slag en wordt er spelenderwijs gewerkt aan zijn of haar ontwikkeling. De 
pedagogisch ondersteuner begeleidt hierbij zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig. Ouders 
leren tijdens dit traject juist hoe zij zélf hun kind kunt ondersteunen en stimuleren. In het plan 
maken we maximaal gebruik van de materialen die uw kind op school al gebruikt. Ook stemmen 
we af met organisaties en mensen waarmee uw kind al te maken heeft.

OUDERHULP
Er zijn op onze school veel activiteiten waar de leerkrachten graag ouders bij betrekken, ook bij 
het onderwijsleerproces. Activiteiten die een betere ontplooiing van de kinderen bevorderen en 
bijdragen aan een beter functioneren van het onderwijs.
Wij verwachten dat ouders die kiezen voor SALTO-basisschool de Opbouw het belang van 
ouderhulp onderschrijven. Voor het goed functioneren van de school is ouderhulp niet verplicht, 
maar zeer gewenst en een minimum niveau is echt noodzakelijk.

Aan welk soort activiteiten kunt u als ouder zoal een bijdrage leveren?
1.  Activiteiten die indirect verband houden met het onderwijs, zoals de ouderraad, de 

medezeggenschapsraad, de evenementencommissie, begeleiding bij schooluitstapjes, 
verkeersactiviteiten e.d.

2.  Activiteiten die direct verband houden met het onderwijs, zoals bibliotheekbeheer, creativiteit, 
natuureducatie enz.

3.  Assisteren bij het lesgeven, zoals taal/leesspelletjes, creativiteit e.d.
4. Als klassenouder, hiervoor kunt u gevraagd worden door de leerkracht

U meldt zich aan met het ouderhulpformulier dat u aan het begin van het schooljaar via uw kind 
krijgt aangereikt.
Over uw deelname in de ouderhulp worden goede afspraken gemaakt, het is immers geen 
vrijblijvende zaak.
• In het belang van de kinderen en de organisatie van de activiteit is het noodzakelijk dat de 

ouders hun toezegging waarmaken, zodat de continuïteit gewaarborgd blijft.
• De leerkracht  blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de gang van zaken in de klas.
• Roken is in de school, op het schoolplein en bij andere activiteiten waarbij kinderen aanwezig 

zijn niet toegestaan
• Voor de aanvang van een activiteit krijgt een ouder instructie over de taak.
• Informatie over kinderen is vertrouwelijk.

VERVOER PER AUTO VAN KINDEREN BIJ EXCURSIES
De school hanteert bij het vervoer van leerlingen het protocol “Leerlingen vervoer en veiligheid” 
van het BVL. Enkele punten uit dit protocol die van direct belang zijn bij het vervoer van 
leerlingen:

Verkeersregels:
De chauffeur houdt zich aan de wettelijk vastgestelde verkeersregels. Bekeuringen gerelateerd aan 
(verkeers)overtredingen door de chauffeur kunnen niet worden verhaald op de school.

Route:
Er wordt niet in colonne gereden aangezien dan de mogelijkheid bestaat dat voornamelijk op de 
auto die er voor rijdt wordt gelet en minder op het totale verkeer. Beter is om gebruik te maken 
van een navigatiesysteem of om een duidelijke routebeschrijving (met eventuele rustplaatsen) 
te overhandigen en toe te lichten. Of de leerkracht overlegt vooraf een route die door alle 
begeleiders wordt gevolgd. E.v.t. worden er rustplaatsen afgesproken.

Aantal te vervoeren personen:
Er worden niet meer kinderen in de auto vervoerd dan er autogordels aanwezig zijn. De kinderen 
mogen dus niet in de bagageruimte van de auto worden vervoerd.
Plaats van de te vervoeren leerlingen
Basisregel:
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a. Kinderen vanaf 1.35 meter en volwassenen moeten gebruik maken van de veiligheidsgordel.
b.  Kinderen kleiner dan 1.35 meter moeten altijd in een passend en goedgekeurd kinderzitje 

worden vervoerd ( volgens de R44-norm of volgens de i-Size norm).
Omdat in de praktijk het niet in alle gevallen mogelijk is om aan deze regels te voldoen zijn er een 
aantal uitzonderingen. De meeste van deze uitzonderingen gelden niet voor kinderen jonger dan 
drie jaar.

Uitzondering vervoer in eigen auto:
• Als er geen gordels achterin zijn, mogen kinderen tot 3 jaar niet achterin vervoerd worden. 

Kinderen vanaf 3 jaar en volwassenen mogen los op de achterbank zitten.
• Als er geen gordels voorin en achterin zijn, mogen kinderen tot 3 jaar niet worden vervoerd. 

Kinderen vanaf 3 jaar tot 1,35 meter mogen alleen achterin vervoerd worden. Iedereen groter 
dan 1,35 meter mag voorin zitten.

• Als op de achterbank al twee autostoeltjes en/of zittingverhogers in gebruik zijn en er geen 
plaats meer is voor een derde, dan mogen kinderen van 3 jaar en ouder op de achterbank de 
autogordel gebruiken. Het is daarbij niet toegestaan om de driepuntsgordel als heupgordel te 
gebruiken, door het schuine gedeelte achter de rug te laten lopen.

• Bij een bijzondere fysieke gesteldheid (denk aan gipsbroek) of bijzondere omstandigheden kan 
een vrijstelling bij het CBR worden aangevraagd.

• Als de passagiers in een rolstoel zit, mogen zij in hun rolstoel vervoerd worden.

Uitzondering vervoer in andere auto; anders dan de eigen (pleeg)ouder
Als kinderen incidenteel in andermans auto meerijden, dan mogen kinderen ouder dan 3 jaar 
zonder autostoeltje of zittingverhoger vervoerd worden. In deze gevallen geldt:
• Kinderen mogen alleen achterin de auto in de gordels vervoerd worden.
• Kinderen mogen alleen over een beperkte afstand vervoerd worden, dus geen vakantiereis.
• Naar een uitwedstrijd van het sportteam is wel incidenteel, wekelijks naar de zwemles of 

kinderopvang is niet incidenteel. 
• De aanwezige autostoeltjes en/of zittingverhogers moeten wel gebruikt worden.

Autogordels:
a.  De bestuurder van de auto let er op dat de kinderen de autogordels voor vertrek om doen en 

dat ze die tijdens het rijden niet afdoen.
b.  De driepuntsgordel als heupgordel gebruiken mag niet. De driepuntsgordels zijn hier niet voor 

gemaakt en bieden dan onvoldoende veiligheid.
d.  Voor vertrek controleert de verantwoordelijke leerkracht of het aantal leerlingen dat per auto 

wordt vervoerd aan de in artikel 3.1.5 genoemde geldende regels voldoet.
e.  Indien er te weinig geldige zitplaatsen voor de leerlingen beschikbaar zijn, neemt de 

verantwoordelijke leerkracht het besluit om geen vervoer te laten plaatsvinden!

Kinderslot:
Indien aanwezig, wordt er gebruik gemaakt van kindersloten.

In- en uitstappen:
De kinderen dienen op een veilige plaats in- en uit te stappen; aan de trottoirkant of, als er geen 
trottoir is, in de berm. Begeleiders dienen zelf eerst uit te stappen.

Verzekering:
Er is een collectieve ongevallenverzekering van kracht.

SPEELPLAATS
• Veel van onze leerlingen komen dagelijks met de fiets naar school. Met de leerlingen is 

afgesproken dat zij voor en na schooltijd niet op de speelplaats fietsen. Ook ouders mogen 
niet met fiets, scooter of brommer op de speelplaats rijden. De school verzoekt ouders om 
fiets, brommer of scooter zoveel mogelijk buiten de poorten van de school te parkeren en 
daarbij de stoep aan beide kanten van de hoofdingang vrij te laten.

• Het is verboden om met honden op de speelplaats te komen.
• Het is verboden om op de speelplaats te roken.
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CONTINUROOSTER
De school heeft een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen op school overblijven. De 
kinderen van de school hebben drie kwartier  pauze. De kinderen van de groepen 1en 2 spelen 
buiten van 11.45-12.15 uur en eten daarna in de klas samen met de eigen leerkracht. De kinderen 
van groep 3 t/m 5B spelen buiten van 12.15-12.45 uur en eten daarna in de klas samen met de 
leerkracht.. De kinderen uit de groepen 5A t/m 8 eten eerst in de klas samen met de leerkracht en 
gaan daarna naar buiten van 12.45-13.15 uur. Surveillance wordt uitgevoerd door de leerkrachten 
en overblijfouders.

De school vraagt voor het continurooster een vrijwillige eigen bijdrage van de ouders. Deze eigen 
bijdrage wordt ingezet om enkele overblijfouders te bekostigen die de leerkrachten ondersteunen 
bij het overblijven. Voor schooljaar 2018/2019 is de bijdrage €30,-- per kind.
De betaling voor het continurooster kunt u op twee manieren doen:
-  Via een bank- of giro-overschrijving naar rekeningnummer NL 31 INGB 0000883229 t.n.v. 

SALTO inzake de Opbouw. Bij omschrijving/mededeling de naam van uw kind, groep en 
betaling continurooster vermelden.

- In een gesloten envelop contant betalen aan de leerkracht van uw kind. U ontvangt een 
kwitantie.

B.S.O. (BUITENSCHOOLSE OPVANG)
De school voorziet in een dienstenaanbod op het terrein van Buitenschoolse opvang (voor- en 
naschoolse opvang), dat aan de vraag van de ouders voldoet. De school heeft gekozen voor 
uitbesteding en heeft een contract gesloten met Kinderopvang Dikkie & Dik. Kinderopvang 
Dikkie&Dik is SPILpartner van de school. De opvang is gevestigd in hetzelfde gebouw grenzend 
aan de school. Dikkie &Dik biedt dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar, peuteropvang voor 
kinderen van 2 tot 4 jaar en buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

TRAKTEREN
Jarig zijn is een feest! Juist in de klas op school, met als hoogtepunt het trakteren. Kinderen 
krijgen per schooljaar al gauw 25-30 traktaties. We vragen ouders dan ook om de traktaties klein 
te houden en niet te calorierijk te maken.  Op internet zijn erg veel leuke ideeën te vinden, die 
gezond en feestelijk zijn. Leerkrachten genieten mee van dezelfde gezonde traktatie, dus u hoeft 
niets apart voor de leerkracht te halen. 
In de nieuwsbrief zullen met regelmaat suggesties worden gegeven m.b.t. het voedingsbeleid. 
Doel hiervan is ouders bewust te maken van wat kinderen eten en drinken. Wilt u ook rekening 
houden met de kinderen die vanuit hun geloofsovertuiging aan bepaalde zaken niet mee mogen 
doen?

INTERNET EN SOCIAL MEDIA
Sociale media zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Hoewel het vele positieve 
kanten heeft, leert de realiteit dat we voorzichtig om moeten gaan met het gebruik van sociale 
media. Met één druk op de knop staat de informatie online,  die naderhand misschien niet 
makkelijk te verwijderen is. Daarom heeft SALTO een Protocol Internet & Sociale Media opgesteld 
waarin de afspraken voor leerlingen, u als ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers staan, die op 
alle SALTO-scholen gehanteerd worden. Wij verwachten van iedereen dat zij bij het gebruik van 
internet, mail en sociale media de schoolregels en de normale omgangsvormen in acht nemen. 

Naast het onder de aandacht brengen van het Protocol Internet en Sociale Media, besteedt onze 
school ook aandacht aan mediawijsheid (het op een verstandige manier omgaan met sociale 
media). 

Indien u opmerkt dat het protocol niet wordt nageleefd en de gevolgen van deze overtreding 
betrekking hebben op (het functioneren van uw kind op) school, dan kunt u hiervan melding 
maken bij de groepsleerkracht en/of het managementteam van de school. De school gaat 
vervolgens het gesprek met de persoon/ personen in kwestie aan en neemt, indien nodig, 
passende maatregelen. Deze variëren van een waarschuwing tot schorsing of verwijdering van 
school. Indien de uitlating van leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en/of medewerkers mogelijk een 
strafrechtelijke overtreding inhoudt, doet de school aangifte bij de politie.
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SCHOOLVERZEKERING VOOR LEERLINGEN
SALTO beschikt over een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van deze 
verzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) 
verzekerd.
Deze ongevallenverzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot 
blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk 
meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt.
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school (c.q. het schoolbestuur) zelf als 
de medewerkers die voor de school actief zijn, dekking tegen schadeclaims als gevolg van 
onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn 
tot een misverstand:
- De school / het schoolbestuur is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de 

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

- In het geval dat de schade is veroorzaakt door het gedrag van uw kind, is de school/ het 
schoolbestuur niet aansprakelijk. Voor kinderen jonger dan 14 jaar geldt dat u als ouder 
verantwoordelijk bent voor het doen en laten van uw kind. U bent in deze gevallen zelf 
verantwoordelijk voor de schade die door uw kind is veroorzaakt. Het is dus van belang dat u 
zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluit.

ARBO/RI&E
Eenmaal in de 4 jaar wordt in samenwerking met de Arbo Unie een RI&E (risico inventarisatie 
en evaluatie) opgesteld op het gebied van Veiligheid en Gezondheid. Jaarlijks wordt dit plan 
bijgesteld.

SCHOOLGRUITEN (GROENTEN EN FRUIT OP SCHOOL)
Groenten en fruit zijn belangrijk om je fit en energiek te voelen. Kinderen hebben groente en fruit 
nodig om goed te kunnen leren, lekker te spelen/te sporten en om minder bevattelijk te zijn voor 
griep en verkoudheden. De school stimuleert de kinderen groente en/of fruit mee te nemen. In 
de kleine pauze eten alle leerlingen van de school fruit. Zien eten doet eten. Door gezamenlijk in 
de klas groente en fruit te eten, durven kinderen sneller producten uit te proberen die ze nog niet 
kennen. De school hoopt dat u als ouder het gruiten (groente en fruit eten) ook stimuleert door uw 
kind alle dagen groente en/of fruit mee te geven.

OUDERBIJDRAGE
De ouderbijdrage (€ 40,--) wordt geïnd in twee termijnen van € 20,--. Aan het begin van het 
schooljaar en in januari ontvangt u daarvoor een brief. U kunt de ouderbijdrage betalen:
•   Via een bank- of giro-overschrijving naar bankrekening NL 76 INGB 0005365080 

t.n.v. Ouderraad SALTO-basisschool de Opbouw, Eindhoven. 
Bij omschrijving/mededelingen vermelden: naam van het kind en leerjaar. 
Dit is voor de ouderraad de prettigste manier van betalen, dus om het nog aantrekkelijker te 
maken, krijgt u € 2,-- korting (op het totale bedrag van € 40,--) als u op deze manier betaalt.

•   Door het geld contant te overhandigen aan de groepsleerkracht van uw kind(eren) in een 
gesloten envelop met vermelding van de naam van het kind en het leerjaar. U ontvangt dan een 
kwitantie. Het geld wordt door de school overgedragen aan de Ouderraad.

Informatie over deze manier van betalen, krijgt u aan het begin van het schooljaar via de 
penningmeester van de Ouderraad.

De ouderbijdrage is vrijwillig, maar wij rekenen erop dat alle ouders hun bijdrage leveren, zodat 
de activiteiten die niet door de overheid worden bekostigd toch doorgang kunnen vinden. Dit zijn 
activiteiten zoals: het schoolopeningsfeest, de Sinterklaaspresentjes, de kerst- en paasviering, de 
sportdag, de natuuractiviteiten, carnaval, de schoolreis en het schoolkamp.
De ouderbijdrage voor kinderen die later in het schooljaar op school komen is volgens 
onderstaande tabel vastgesteld:
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Eerste schooldag in: Ouderbijdrage Eerste schooldag in: Ouderbijdrage

September € 40,= Februari € 20,=

Oktober € 36,= Maart € 16,=

November € 32,= April € 12,=

December € 28,= Mei € 8,=

Januari € 24,= Juni € 4,=

Ook deze ouders krijgen een brief van de penningmeester van de ouderraad.

Wanneer de ouderbijdrage uw draagkracht te boven gaat
In overleg met de penningmeester van de ouderraad of met de directeur van de school is het altijd 
mogelijk een vertrouwelijke betalingsregeling te treffen. Bovendien is er voor ouders, die kunnen 
aantonen dat ze de ouderbijdrage niet kunnen betalen de mogelijkheid om bij Stichting Leergeld
(http://www.leergeld.nl/, tel: 040-2131141) een subsidie aan te vragen waarmee (een deel van) 
de ouderbijdrage aan de school geschonken wordt. Ouders moeten zelf contact opnemen met de 
Stichting Leergeld. Informatie hierover kunt u krijgen bij de directeur van de school.

UITSTROOM LEERLINGEN NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS
In het schooljaar 2017/2018 hebben 41 leerlingen de school verlaten.
De uitstroom was als volgt:

Schoolsoort VWO HAVO/
VWO

HAVO VMBO 
T/
/HAVO

VMBO 
T*

VMBO 
T /K

VMBOK VMBO 
B/K

VMBO B

Aantal 
leerlingen

4
(10%)

4 
(10%)

7
(17%)

3
(7%)

6
(15%)

7
(17%)

6
(15%)

1
(2%)

3
(7%)

*VMBO-T=MAVO

Uitstroom over de laatste 13 jaar (inclusief schooljaar 2017/2018)

Schoolsoort VWO HAVO/
VWO

HAVO VMBO 
T/
HAVO

VMBO 
T*

VMBO 
T/K

VMBO 
K

VMBO 
B/K

VMBO 
B

Aantal 
leerlingen

37 
(10%)

45
(12%)

40
(11%)

45
(12%)

54
(14%)

34
(9%)

68
(18%)

17
(4%)

38
(10%)

*VMBO-T=MAVO

RESULTATEN CITO EINDTOETS
Onderstaand de CITO-eindtoetsscores van de afgelopen 3 jaar. De standaardscores liggen tussen 
de 500 en 550:

Schooljaar 2017-2018 531,8

Schooljaar 2016-2017 536,2

Schooljaar 2015-2016 532,0

Alle leerlingen van onze school doen mee met de CITO-eindtoets.

UITSTROOM S(B)O
In het schooljaar 2017/2018 zijn 6 leerlingen verwezen naar het S(B)O.
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BELANGRIJKE ADRESSEN

Voorzitter College van Bestuur SALTO
drs. A.L. Bus 
Odysseuslaan 2,
5631 JM Eindhoven
telefoon: 040-2606710

Schoolleiding
Harry Voss, directeur
telefoon: 040-2441242 (school)

Bestuur
SALTO - Stichting Algemeen Toegankelijk Onderwijs Eindhoven e.o.
Odysseuslaan 2
5631 JM Eindhoven 
telefoon: 040-2606710 (algemeen nummer)

Ouderraad
Contact via ouderraad@bs-opbouw.nl 

Medezeggenschapsraad
Contact via mr@bs-opbouw.nl

Vertrouwenspersoon voor klachtenregeling
Irma van Hezewijk
06-54647212
irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl
www.vertrouwenswerk.nl

Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs:0800-8051 (gratis)

Klachtenmelding over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:
Meldpunt vertrouwensinspecteurs 
0900-1113111 (lokaal tarief)
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