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Welkom 

Deze schoolgids/jaarkalender geeft u informatie over SO-VSO 

school De Groote Aard.  Gevestigd in 1959 kunnen wij bouwen op 

jarenlange ervaring in het verzorgen van onderwijs aan leerlingen met  

uiteenlopende onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. We werken 

hiertoe nauw samen met scholen in de regio, 

samenwerkingsverbanden PO en VO, gemeenten,  zorg en in het 

kader van toeleiding naar arbeid ook met het bedrijfsleven.  In deze 

gids kunt u lezen hoe we dat doen, wat voor school we zijn en hoe 

we ons onderwijs hebben georganiseerd.  

Onze school is volop in ontwikkeling. Het leveren van kwalitatief 

goed onderwijs is vanzelfsprekend de belangrijkste doelstelling. We 

willen werken vanuit gedegen kennis van de leerling en zijn of haar 

ontwikkeling. Ouders/verzorgers zijn hierin onze belangrijkste 

partner.  Samen willen we ieder kind, iedere jongere op onze school, 

voorbereiden op en toe leiden naar de best passende plek in de 

maatschappij. De Corona pandemie legde in 2020 en helaas ook nog 

in 2021 een grote druk op ons allen. Met goede moed kijken we 

inmiddels vooruit naar schooljaar 2021-2022 en hopen we dat we 

het ergste achter ons kunnen laten. Dat we onze energie weer volop 

kunnen steken in datgene waar we elke dag weer warm voor lopen: 

het bieden van goed onderwijs op onze school en de leerwerk 

locaties voor onze leerlingen in het VSO.  

In deze schoolgids informeren wij u over de huidige stand van ons 

onderwijs. Nieuwe ontwikkelingen kunt u volgen op onze website, 

middels onze school app Social Schools of in het Aardpraetje. Ook 

op onze jaarlijkse informatieavond zullen wij u verder informeren. 

Ouders die op zoek zijn naar een passende specialistische 

onderwijsvoorziening voor hun kind nodigen wij van harte uit voor 

een vrijblijvende oriëntatie en gesprek om onze visie en werkwijze 

toe te lichten. 

Als u vragen en/of suggesties heeft, aarzelt u dan niet om contact op 

te nemen met de school. 

Namens de medewerkers van De Groote Aard wens ik iedereen een 

prettig en boven alles gezond schooljaar toe.  

 

Annemieke Verberne, directeur 

School en organisatie 

Waar onze school voor staat 

Missie 

Ieder kind en iedere jongere heeft recht op passend onderwijs en 

passende ondersteuning. De Groote Aard neemt hierin regionaal 

positie in voor kinderen en jongeren met een  leer- en 

ontwikkelingsachterstand en die extra ondersteuning nodig hebben 

in hun leerproces.   

Wij bieden onderwijs vanuit de overtuiging dat ieder kind en iedere 

jongere het recht heeft om zich goed, gerespecteerd en gewaardeerd 

te voelen. Vertrouwen en respect vormen de basis voor een veilige 

leer- en werkomgeving gericht op ontwikkeling en samenwerking. 

We vinden het belangrijk de eigenheid van alle leerlingen te zien en 

daarbij aan te sluiten in aanpak en ondersteuning. Ons onderwijs is 

doelgericht en zoveel mogelijk in samenhang met de leefomgeving 

van de leerling. We streven naar een hoog niveau van zelfvertrouwen 

en zelfbeschikking en het zo zelfstandig mogelijk functioneren in een 

sociale en maatschappelijke context.  Leerlingen en medewerkers 

leren van en met elkaar. Vanuit verbondenheid leren we ook samen 

met ouders, verzorgers en externen. 

De Groote Aard is voor ouders, medewerkers en studenten een 

aantrekkelijke en professionele leeromgeving. 

Identiteit 

De Groote Aard is een school die deel uitmaakt van de 

onderwijsstichting KempenKind. In haar werkzaamheden sluit de 

school aan bij de normen en waarden zoals deze door de stichting 

worden gehanteerd. Zowel naar leerlingen en hun ouders als naar 

medewerkers en externe relaties. Wij respecteren andere 

levensbeschouwelijke en culturele opvattingen mits zij niet strijdig 

zijn met de grondwet en overige wetgeving. Dit respect verwachten 

wij anderzijds ook van onze leerlingen en ieder die bij de school 

betrokken is. 

Passend bij de moderne maatschappij vinden wij het belangrijk dat 

mensen van alle levensbeschouwelijke en culturele achtergronden 

zich thuis voelen op onze school en zich herkennen in de 

uitgangspunten en de doelstellingen van onze school. 

Waar onze school voor gaat 

Wij geven onderwijs vanuit de volgende kernwaarden: 

Respect Vertrouwen               Samen leren 

          Doelgerichtheid Eigenheid 

Wij streven voor onze leerlingen naar een zo hoog mogelijk niveau 

van: zelfvertrouwen, zelfstandigheid en zelfbeschikking.  Uitgangspunt 

daarbij is dat vertrouwen en respect een veilige basis vormen voor 

ontwikkeling en samenwerking. We respecteren elkaar en hebben 

waardering voor elkaar. We vinden het belangrijk de eigenheid van 

alle leerlingen te zien en daarbij aan te sluiten in aanpak en 

ondersteuning. Ons onderwijs is doelgericht en middels een gepland 
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aanbod werken we toe naar het zo zelfstandig mogelijk functioneren 

in een sociale en maatschappelijke context, in eerste instantie van de 

groep en de school. In een latere fase ook binnen de context van 

andere leefomgevingen, zoals een woongroep, een werkplek of een 

club. 

De borging van deze doelstelling ligt bij de Commissie van 

Begeleiding en de Intern Begeleiders. Zij zijn betrokken bij de intake 

van leerlingen, de formulering van het Ontwikkelingsperspectiefplan 

en de plaatsing in groepen. 

Het visiedocument vindt u op onze website www.grooteaard.nl 

Onderwijsstichting  KempenKind 

De Groote Aard is een van de zeventien scholen van dit 

overkoepelend schoolbestuur. In het directieoverleg werken het 

College van Bestuur en de directies van de scholen samen aan de 

verwezenlijking van onze gezamenlijke ambities. 

Voor meer informatie m.b.t. Onderwijsstichting KempenKind 

verwijzen wij u naar de website: www.kempenkind.nl 

Binnen KempenKind zijn medewerkers van De Groote Aard 

werkzaam in het Centrum Passend Onderwijs om begeleiding, 

ondersteuning en ontwikkeling vorm te geven in het kader van een 

adequaat onderwijsaanbod voor alle kinderen en jongeren in de 

regio. 

Schoolleiding 

Annemieke Verberne is directeur van de school. Nicole Zewald is 

adjunct-directeur. 

Ons onderwijs 

Speciaal onderwijs is per definitie adaptief. Leerlingen zijn 

verschillend. Het onderwijsaanbod passen we daarop aan, We zijn 

daarin wel ambitieus en kijken naar de mogelijkheden van onze 

leerlingen. Wij vinden het belangrijk om uitdagende, realistische en 

duidelijke doelen te stellen en deze steeds te evalueren met alle 

betrokkenen rondom de leerling. Het is onze taak om voor elke 

leerling een veilige, vertrouwde, maar ook rijke leeromgeving te 

creëren.  Het opbouwen van binding tussen begeleider en leerling is 

een onmisbare leer-voorwaarde. De meest fundamentele 

voorwaarde voor leren is het sociaal- emotioneel welbevinden. We 

streven naar een zo harmonisch mogelijke ontwikkeling van de totale 

persoonlijkheid. Dit is de basis om zich zo optimaal mogelijk te 

kunnen ontplooien. Begeleiders op De Groote Aard hebben een 

open en positieve grondhouding. We hechten veel waarde aan een 

respectvolle maar ook duidelijke en consequente benadering. Daarbij 

houden we rekening met de verschillen tussen leerlingen.  

Schoolondersteuningsprofiel 

Iedere school stelt binnen Passend Onderwijs een 

ondersteuningsprofiel op, waarin de school beschrijft welke 

ondersteuning zij kan bieden en hoe deze ondersteuning is 

georganiseerd. U kunt het Schoolondersteuningsprofiel SO en/of 

VSO downloaden op onze website. Uiteraard zijn directie en 

medewerkers altijd beschikbaar voor nadere toelichting op de wijze 

waarop De Groote Aard Passend Onderwijs vormgeeft.

Doelgroep en leerroutes 

De Groote Aard biedt onderwijs aan leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte in de leeftijd 4 t/m in principe 18 jaar.  We kennen 

een gemêleerde leerling populatie en ondanks de verschillen tussen de leerlingen op onze school zien we ook gemeenschappelijke kenmerken. 

We werken daarom volgens het landelijke doelgroepenmodel, ontworpen door het Gespecialiseerd Onderwijs en kennen 5 leerling profielen. 

Passend bij de leerling profielen kunnen leerling op onze school 4 leerroutes volgen. Het volgende schema laat zien op basis van welke leerling 

kenmerken Per leerroute worden de leerlingen ondersteund met een op hun onderwijsondersteuningsbehoefte afgestemde didactiek en 

begeleidingsstijl. We sluiten hierbij aan bij de leerstijlen die in dat profiel dominant zijn. 

 

http://www.grooteaard.nl/
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Van iedere leerling beschrijven we een verwacht uitstroom-

perspectief overeenkomstig met de leerroutes. Dit kunt u teruglezen 

in het ontwikkelingsperspectiefplan van de leerling. De Commissie 

van Begeleiding bepaalt het uit-stroomperspectief van de leerling op 

basis van dossieronderzoek, observaties, evaluaties van betrokken 

begeleiders, eventueel beschikbare toets resultaten en in overleg 

met de leerkracht, ouders/wettelijk vertegenwoordiger, betrokken 

agoog en intern begeleider. Tweemaal per jaar wordt het perspectief 

besproken en geëvalueerd met ouders/wettelijk 

vertegenwoordigers. Op basis van de evaluaties en behaalde 

resultaten kunnen leerlingen in een andere leerroute worden 

geplaatst, doorgeplaatst worden naar vervolgonderwijs of het 

uitstroomperspectief wordt gewijzigd. 

Toelaatbaarheidsverklaring 

Om toegelaten te worden tot een school voor (Voortgezet) Speciaal 

Onderwijs moet een leerling een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) 

hebben. De TLV wordt op samenwerkingsverbandniveau toegekend 

door de Centrale Commissie van Toelaatbaarheidsverklaring (CCT) 

voor het primair onderwijs en de Plaatsingscommissie Leerlingen 

(PCL) voor het voortgezet onderwijs. Een TLV wordt voor een 

bepaalde tijd afgegeven, doorgaans niet langer dan tot en met het 

schooljaar waarin de leerling 18 jaar wordt. Voor plaatsing 

onderzoeken wij middels beeldvorming of De Groote Aard ook het 

meest geschikte onderwijs kan bieden. 

Zorgplicht 

Schoolbesturen hebben zorgplicht. Dit betekent dat een school 

ervoor moet zorgen dat iedere leerling, die bij de school staat 

ingeschreven of is aangemeld en die extra ondersteuning nodig heeft, 

een passend onderwijsaanbod krijgt. Dit houdt in dat na aanmelding 

de school eerst zorgvuldig gaat onderzoeken wat een leerling nodig 

heeft en of de school die ondersteuning zelf kan realiseren. Eventueel 

wordt daarbij ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband 

ingezet. 

Als de school de ondersteuning niet zelf kan bieden en aangeeft dat 

een leerling het beste naar een andere school kan gaan, moet de 

school, na overleg met ouders zorgen dat er een andere school 

gevonden wordt die wel een passend aanbod kan bieden en de 

leerling kan toelaten. Dit kan een andere reguliere school zijn, maar 

ook een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs, Praktijkonderwijs of 

Voortgezet Speciaal Onderwijs. Goed overleg met de ouders is in 

deze situatie uiteraard belangrijk. 

Wanneer een leerling geplaatst is in het speciaal (voortgezet) 

onderwijs zal tijdens de OPP bespreking geëvalueerd worden of dat 

nog steeds de meest passende onderwijsplaats is of dat 

(terug)plaatsing naar regulier onderwijs mogelijk is. 

Ouders kunnen voor een bezwaar tegen de keuze van de Commissie 

van Begeleiding terecht bij de eigen Bezwaarcommissie 

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband of 

bij de Geschillencommissie van het Passend Onderwijs. 

Contactgegevens kunt u vinden op de website van het 

samenwerkingsverband PO de Kempen www.podekempen.nl of 

PVO Eindhoven Kempenland www.swveindhovenkempenland.nl   

Onze school 

Onderwijsinhoud 

Samen met ouders / wettelijke vertegenwoordiger en verzorgers, 

willen we voor elke leerling een ononderbroken ontwikkeling 

aanbieden op basis van de driehoek ‘kind – ouders – school’. Steeds 

vaker speelt ‘zorg’ ook een rol bij de ontwikkeling van de leerling. 

Wij vinden het belangrijk om met alle betrokkenen te kijken hoe we 

de ontwikkeling van de leerling kunnen waarborgen. 

Elke leerling volgt, binnen de 4 te  onderscheiden leerroutes van De 

Groote Aard, zijn eigen onderwijstraject. Elke leerroute kenmerkt 

zich door een pedagogisch en didactische benadering met een 

passend plannend aanbod voor de leerling. Meer informatie hierover 

is te vinden op de website in het beleidsdocument ‘Aanbod DGA’ 

(link naar website) Naast de cognitieve ontwikkeling is er veel 

aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, de sociale 

redzaamheid, zelfredzaamheid, maatschappelijke redzaamheid, leren 

leren en het aanleren van praktische vaardigheden. Leidraad daarbij 

is de verwachte uitstroombestemming van de leerling. We houden 

daarbij rekening met de persoonlijke wensen, mogelijkheden en 

interesses van de leerling en zijn ouder(s) / wettelijke 

vertegenwoordiger. 

Binnen het SO bieden we de volgende kernvakken aan: 

- Leren leren   

- Mondelinge taal 

- Rekenen 

- Schriftelijke taal  

- Sociaal emotionele ontwikkeling. 

Binnen het VSO bieden we de volgende kernvakken aan: 

- Leren leren   

- Mondelinge en schriftelijke taal  

- Rekenen 

- Voorbereiding op dagbesteding en arbeid 

- Zelfbeeld en sociaal gedrag 

Indeling van de school 

In schooljaar 2021-2022 bestaat onze school uit ongeveer 

115  leerlingen verdeeld over 11 groepen:  

• 1 onderwijszorggroep 

• 4 SO groepen in de leeftijd 4 t/m 12 jaar 

• 3 VSO OB groepen in de leeftijd 12 t/m 16 jaar  

• 3 VSO BB groepen in de leeftijd 16 t/m 18 jaar 

Didactisch aanbod 

In het SO en VSO werken we met de leerlijnen voor zeer moeilijk 

lerende leerlingen (leerlijnen afkomstig  van de CED groep). Een 

leerlijn is een systeem van doelen voor alle ontwikkelingsgebieden. 

Voor elke leeftijd tussen 4 en 18 (20) jaar zijn per leerroute 

referentieniveaus vastgesteld. Op die manier is de ontwikkeling van 

leerlingen meetbaar en vergelijkbaar en basis voor het handelen in 

de groep. 

Voor het realiseren van een ononderbroken ontwikkeling gebruiken 

we het ontwikkelingsperspectief van de leerling als een leerling 

http://www.podekempen.nl/
http://www.swveindhovenkempenland.nl/
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richtinggevend document. Daarnaast zijn ons leerlingvolgsysteem 

met daarin het groepsprogramma voor de kernvakgebieden 

belangrijke hulpmiddelen bij het vormgeven en plannen van ons 

onderwijs. Toetsing van de doelen vindt plaats met behulp van 

(niet)methode gebonden toetsen, observatieschalen en tests. Het 

geheel van deze bevindingen wordt vergeleken met de vaste 

referentieniveaus die per leerroute vastgelegd zijn. Op die manier is 

snel en eenvoudig vast te stellen of de leerling zich binnen de 

geplande leerroute ontwikkeld. 

Het lesprogramma is gebaseerd op een doorlopende cyclus 

opbrengst- en handelingsgericht werken binnen school. 

Leerkrachten evalueren structureel; op basis van de scores maken 

ze plannen of stellen ze plannen bij. We proberen te voorkomen dat 

er meer dan drie verschillende niveaus binnen een klas voorkomen 

om de groepsorganisatie realistisch en effectief te houden. Lessen 

worden gegeven middels het expliciete directe instructiemodel. Al 

het onderwijsgevend personeel op De Groote Aard is hierin 

geschoold.  Voor meer informatie verwijzen we naar het document  

‘pedagogisch – didactisch handelen per leerroute’ op de website. 

Qua leerstofaanbod en methodiek proberen we zoveel mogelijk aan 

te sluiten bij wat in het reguliere onderwijs gebruikelijk is. Voor 

specifieke doelgroepen passen we de onderwijsinhoud aan op hun 

ontwikkelingsniveau. 

Praktijkaanbod in het VSO 

Een groeiende groep jongeren krijgt geen Wajong-uitkering en moet 

daarom zo goed mogelijk voorbereid zijn op het leveren van arbeid, 

al dan niet met ondersteuning. Om leerlingen goed op hun toekomst 

voor te bereiden is het van belang om vroeg het onderwijs daarop 

aan te passen. Vaak zal de keuze niet eenduidig liggen. De Groote 

Aard staat voor hoge verwachtingen en zal daarom steeds proberen 

het optimale uit de leerlingen te halen. 

Om leerlingen in het VSO zo goed mogelijk voor te bereiden op hun 

uitstroomperspectief kenmerkt de VSO periode zich in 3 fasen: 

oriëntatie, integratie en transitiefase 

Oriëntatiefase (12 – 14) jaar): de leerling in de VSO onderbouw 

oriënteert zich door middel van de leer–werkgroepen op 

werkzaamheden in de profielen: techniek & productie, facilitaire 

dienstverlening, groen (dier) en horeca. In de verschillende leer-

werkgroepen wordt er ervaring opgedaan. 

Integratiefase ( 14-16 jaar): de leerling in de VSO onderbouw kiest 2 

passende profielen en neemt deel aan de leer – werkgroepen die 

aansluiten bij die profielen. In het jaar waarin de leerling 16 wordt, 

vindt er een pre-advies gesprek plaats met ouder(s)/ wettelijke 

vertegenwoordiger, intern begeleiders, arbeidstoeleider en 

mentorleerkracht waarbij het uitstroomperspectief besproken 

wordt en de route hier naartoe.  

Transitiefase (16-18 (20) jaar):  VSO BB. In deze fase gaan de 

leerlingen in eerste instantie in een groep stage lopen op locatie. 

Vervolgens wordt er een passende individuele stageplek gezocht die 

aansluit bij de gekozen profielen en de mogelijkheden van de leerling.   

Door ‘werkplek leren’ en ‘leren op locatie’ kunnen leerlingen kennis 

maken met het werken in verschillende branches. Ze oefenen zo 

belangrijke werknemersvaardigheden en vormen zich een beeld wat 

het betekent als ze de school verlaten. Om leerlingen een bestendige 

uitstroomplek te bieden zorgt de arbeidstoeleider van De Groote 

Aard voor een stageplaats passend bij de mogelijkheden en 

interesses van de leerling. Leerlingen gaan ongeveer vanaf de leeftijd 

van 16 jaar stagelopen. 

Tot 2 jaar na schoolverlaten volgen wij onze leerlingen in het kader 

van onze zorgplicht. Wij monitoren of onze ‘oud- leerlingen’ nog 

werkzaam zijn op de plek waartoe wij hen hebben begeleid. Op deze 

manier bewaken wij onder andere de kwaliteit van ons opleidings-  

uitstroom- en plaatsingsproces.  

VSO schooldiploma en Branche certificaten 

Vanaf schooljaar 2021-2022 behalen ook onze VSO leerlingen een 

diploma. We zijn erg blij met deze landelijke ontwikkeling waarbij de 

leerlingen gewaardeerd worden voor de vaardigheden die ze geleerd 

hebben gedurende hun tijd op De Groote Aard.  Daarnaast bieden 

wij de mogelijkheid aan de leerlingen die uitstromen naar beschut 

werk of arbeid om een branchegericht certificaat te behalen. In 

schooljaar 2021-2022 is het mogelijk om de volgende certificaten te 

behalen:  

• Brug naar werk (ook voor leerlingen met uitstroom 

dagbesteding arbeidsmatig gericht) 

• Werken in de keuken 

• Auto schoonmaken  

• SWB (Start Werk en Blijf Veilig) 

Schoolklimaat 

Gelet op het pedagogisch schoolklimaat, vinden we het belangrijk, 

dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de leerlingen 

en de medewerkers. Een omgeving waarin iedereen zich 

geaccepteerd voelt en waar het plezierig samenwerken is. 

Pedagogisch handelen 

Op De Groote Aard hebben we het pedagogisch handelen 

uitgewerkt per leerroute. Iedere leerroute vraagt namelijk zijn eigen 

basisondersteuning op het gebied van pedagogisch handelen. Dat wil 

zeggen dat bij de pedagogische aanpak, de aanspreektoon en het 

geven van verantwoordelijkheid en grenzen wordt aangesloten bij 

het emotionele niveau van de leerling.   

Uitgangspunt van pedagogisch beleid op De Groote Aard is geen 

fysiek contact met de leerling, tenzij de veiligheid van de leerling of 

de omgeving in gevaar komt. Fysiek contact gaat altijd in overleg en 

wordt ingezet conform de geleerde humane begeleidings-technieken. 

Wij hebben dit vastgelegd in onze gedragscode:  ‘doen en laten, 

wikken en wegen’. Op KempenKind niveau is veiligheidsbeleid 

geformuleerd en vastgesteld. Hierin staan afspraken, regels en 

protocollen op basis van inzicht en kennis, preventie en curatief 

handelen. De Groote Aard conformeert zich aan dit beleid. 

Kijk voor het veiligheidsplan op onze website. 

Omdat de leerling populatie van De Groote Aard vraagt om zowel 

een gestructureerde leer – en beweegomgeving als ondersteuning bij 

de motorische en sociaal emotionele ontwikkeling maken wij voor 

onze beweegmomenten buiten gebruik van de Beweegwijs 

methodiek. Voor onze SO afdeling ligt daarbij de nadruk op de 
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beweegdoelen en voor ons VSO verschuift de aandacht tijdens 

Beweegwijs naar de pedagogische doelen.  

Metingen 

Bij alle leerlingen wordt jaarlijks de CITO SEO afgenomen. Een 

screeningsinstrument voor de sociaal emotionele ontwikkeling wat 

laat zien hoe de leerling op dit moment op diverse 

ontwikkelingsgebieden scoort ten opzichte van andere leerlingen 

binnen zijn eigen doelgroep.  Daarnaast wordt in het VSO de 

‘Welzijnsmonitor’ afgenomen. Deze geeft een beeld van het sociale 

en emotionele welbevinden van de leerlingen. De gegevens worden 

gebruikt bij het bespreken van het pedagogisch klimaat met de 

leerkrachten en zijn richtinggevend voor acties gericht op 

verbetering van het pedagogisch klimaat en sociaal en emotioneel 

welbevinden.  

De veiligheidsbeleving van medewerkers wordt gemonitord middels 

de medewerkers tevredenheidsvragenlijst van de RI&E. De 

resultaten hiervan worden besproken door de directie en eventuele 

vervolgacties worden geformuleerd en teambreed besproken. 

Aanspreekpunt pesten en anti-pestcoördinator 

Wij doen er als school alles aan om een veilige omgeving te creëren 

en pesten te voorkomen. De anti-pestcoördinator geeft o.a. 

beleidsadviezen en fungeert als klankbord voor collega’s die vragen 

hebben over pesten en de aanpak ervan. Het aanspreekpunt pesten 

is er voor alle leerlingen en verzorgers van leerlingen die te maken 

krijgen met pesten. Zij moeten bij iemand terecht kunnen op school. 

Ze moeten erop kunnen vertrouwen dat het pestprobleem wordt 

aangepakt en dat ze veilig naar school kunnen. Beide rollen zijn 

belegd bij de intern begeleiders. De namen zijn te vinden op de 

website van De Groote Aard. 

Interne vertrouwenspersoon 

De school beschikt over 2 interne contactpersonen/ 

vertrouwenspersonen. Zij treden op als aanspreekpunt voor alle 

leerlingen en/of hun ouders/verzorgers/wettelijk 

vertegenwoordigers als ook medewerkers die een klacht hebben op 

het gebied van machtsmisbruik. Zij verzorgen de eerste opvang en 

advies, bekijken samen met de klager of oplossingen in de informele 

sfeer tot de mogelijkheden behoren en verwijzen indien gewenst 

door naar de externe vertrouwenspersoon. 

Systematische leerlingenzorg 

De Groote Aard biedt elke leerling passend onderwijs en een zo 

optimaal mogelijke begeleiding en zorg. Dit gebeurt in een cyclisch 

samenspel van ouders, leerkrachten, Commissie van Begeleiding 

(CvB) en overige deskundigen. 

Bij plaatsing op De Groote Aard wordt tijdens het plaatsingsgespek 

ook het ontwikkelingsperspectief besproken met ouder(s) / wettelijk 

vertegenwoordiger van de leerling. In het ontwikkelingsperspectief 

stellen we vast welke leerroute de leerling gaat volgen en welk 

onderwijsaanbod daarbij hoort. 

Het onderwijsaanbod en de resultaten worden elk half jaar door 

leerkrachten geëvalueerd. Op basis hiervan wordt het 

onderwijsaanbod voor de daaropvolgende periode vastgesteld. 

Indien de resultaten daar aanleiding toe geven wordt de 

uitstroombestemming herijkt. Al deze acties gebeuren onder 

verantwoordelijkheid en monitoring van de CvB. 

Het zorgsysteem 

Het zorgsysteem wordt ondersteund door het digitale 

leerlingvolgsysteem ParnasSys. Daarin is alle relevante informatie 

over de vorderingen op alle ontwikkelingsgebieden opgeslagen. 

We hebben een digitaal systeem dat gekoppeld is aan een stelsel van 

leerlijnen. Op die manier krijgen we een nauwkeurig en objectief 

beeld van de vorderingen en ontwikkeling van leerlingen. Van elke 

leerling wordt schriftelijk en digitaal een dossier bijgehouden. 

Waar het onderwijs van een individuele leerling te veel afwijkt van 

het groepsprogramma staat dit beschreven in het OPP. 

Zorgniveaus 

De leerkracht draagt de regieverantwoordelijkheid voor elke leerling 

in zijn groep. De leerkracht wordt hierin ondersteund door de intern 

begeleider en betrokken orthopedagoog. In overleg kunnen externe 

deskundigen worden ingeschakeld, zoals fysiotherapeuten en 

jeugdzorg. 

Per schooljaar vinden er drie groepsbesprekingen plaats, waarbij de 

leerkracht(en), de intern begeleider en de adjunct-directeur 

aanwezig zijn. De groepsbesprekingen richten zich op de 

groepsplannen, de didactische en sociaal-emotionele ontwikkeling 

van de groep en de onderwijs opbrengsten. 

De Commissie van Begeleiding (CvB) komt eenmaal per 6 weken 

bijeen voor regulier overleg. In de CvB nemen in elk geval de 

(adjunct) directeur, de intern begeleider, gedragsdeskundige en 

jeugdarts zitting. Er worden reguliere zaken m.b.t. leerlingen 

besproken. Je kunt hierbij denken aan het bespreken van en besluiten 

over aanmeldingen en toelatingen, dossiers t.b.v. TLV aanvragen of 

verlengingen, vaststelling van OPP’s van nieuwe leerlingen, 

thuiszitters, aanvullend onderzoek, lopende hulpvragen van 

leerlingen, ernstige zorgen of problemen t.a.v. specifieke leerlingen, 

vragen van ouders etc. 

Daarnaast vindt twee keer per jaar een groot CvB plaats. Hierbij 

sluit, naast de bezetting van het reguliere CvB, op aanvraag, ook 

CJG+ en de school logopediste aan. Tijdens een groot CvB overleg 

worden alle leerlingen individueel besproken. Hierin is aandacht voor 

bijzonderheden in de onderwijsresultaten op leerling niveau, 

ondersteuningsvragen en eventuele therapie tijdens lestijd. Per 

leerling wordt het onderwijsaanbod voor de komende periode 

vastgesteld. Ook wordt geëvalueerd of plaatsing in het (V)SO aan de 

orde blijft en of een leerling klaar is voor schoolverlaten. 

De CvB heeft een signalerende en sturende rol in de 

kwaliteitsbewaking van de leerlingenzorg en levert input voor 

beleidskeuzes. 

In lijn met de structuur onder onze leerlingenzorg vindt minimaal 

tweemaal per jaar een oudergesprek plaats. Hierin wordt de 

ontwikkeling van de leerling besproken, worden aanpassingen in het 

OPP besproken en worden afspraken gemaakt over het aanbod en 

de ondersteuning voor de komende periode. 



 Mortel 1 | 5521 TP  Eersel  |  T 0497-513291  |   info@grootaard.nl  |  www.grooteaard.nl   7 
 

Onderwijs en zorg 

Speciaal onderwijs is zoals eerder gesteld per definitie adaptief. 

Leerlingen zijn verschillend. Het onderwijsaanbod passen we daarop 

aan. Het is onze primaire taak om voor elke leerling een veilige, 

vertrouwde, maar ook rijke leeromgeving te creëren. Soms lukt ons 

dat niet alleen en is een adaptief aanbod niet voldoende voor een 

leerling. Op De Groote Aard wordt voor sommige leerlingen een 

onderwijs – zorgarrangement vorm gegeven. Dat betekent dat een 

medewerker van één van onze zorgpartners tijdens onderwijstijd de 

leerling ondersteunt. Het vormgeven van een 

onderwijszorgarrangement gebeurt in samenspraak met ouder(s), 

verzorger(s), betrokken gemeenten, zorginstantie en de Commissie 

van Begeleiding. 

Opbrengstgericht werken en resultaten van het onderwijs 

De Groote Aard werkt opbrengstgericht. De gewenste opbrengsten 

van het onderwijs zijn vastgelegd in de streefplanning per leerroute, 

gekoppeld aan de leeftijd en het leerjaar van de leerling. 

Door de opbouw van de leerroutes kan op elk moment objectief 

vastgesteld worden of de leerling de verwachte vorderingen ook 

daadwerkelijk realiseert en zich ontwikkelt volgens de geplande 

route. Ook kunnen hiermee periodiek de resultaten van groepen of 

van de hele schoolpopulatie in beeld gebracht worden. Op die 

manier kan verantwoording afgelegd worden aan ouders en bevoegd 

gezag en kunnen de bereikte resultaten vergeleken worden met 

andere scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. 

Per leerroute is onze ambitie dat 75% van de leerlingen de 

streefplanning haalt. 

Binnen het SO monitoren we dit voor de kernvakken: 

- Leren leren 

- Mondelinge taal 

- Schriftelijke taal 

- Rekenen 

- Sociaal emotionele ontwikkeling 

Binnen het VSO monitoren we dit voor de kernvakken: 

- Leren leren 

- Mondelinge en schriftelijke taal  

- Rekenen 

- Voorbereiding op dagbesteding en arbeid 

- Zelfbeeld en sociaal gedrag 

Jaarlijks worden de onderwijsresultaten geanalyseerd. Deze analyses 

vormen de basis voor eventuele aanpassingen in beleid.  In het 

afgelopen schooljaar is stevig ingezet op opbrengst- en 

handelingsgericht werken, leertijd en effectiviteit van leertijd, 

klassenmanagement en didactisch handelen (expliciete directe 

instructie model). Hiermee is gewerkt aan de basis van de kwaliteit 

van het onderwijs en verhoging van de opbrengsten. 

Onderwijsinhoudelijk heeft de focus gelegen op doorontwikkeling 

van ons onderwijs op de vakgebieden rekenen en mondelinge taal en 

binnen het VSO op het structureren van het praktijk aanbod. 

Ondanks deze inspanningen zien we helaas dat we op veel 

vakgebieden de norm die we ons zelf hebben gesteld niet halen.   

  

Opbrengsten SO juni 2020 – februari 2021 

 

We zien op de vakken: rekenen, mondelinge en schriftelijke taal tussen juni 2020 en februari 2021 een enorm verschil in de opbrengsten. De 

percentages vertegenwoordigen het aantal leerlingen dat hun eigen streefplanning behaalt. Als school hebben we ons de norm gesteld dat 75% 

van de leerlingen hun eigen streefplanning behaald. Deze ambitie hebben we nog niet bereikt maar we zien dat we met de interventies die we 

op schoolniveau hebben gedaan dat we meetbare resultaten behalen. Daar waar we nog niet tevreden zijn heeft het managementteam en de 

Commissie van Begeleiding in beeld wat de vervolgstappen zijn en zijn beleidskeuzes gemaakt. 
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Resultaten Welbevinden 

We meten 1x per jaar bij onze leerlingen of ze zich prettig voelen op 

onze school en zichzelf veilig voelen.  

Hieronder delen we resultaten per afdeling.  De scores zijn scores 

op een 4 puntsschaal. Hoe hoger de score hoe positiever het beeld. 

De afwijking ten opzichte van het landelijk gemiddelde staat er per 

score tussen de haakjes achter. 

Scores welbevinden SO 

Schoolklimaat 

 
Onderwijsleerproces 

 
Sociale veiligheid 

In de rubriek sociale veiligheid worden vragen aan de leerlingen 

voorgelegd. De antwoordschalen lopen van Heel vaak (1), Vaak (2), 

naar Soms (3) en Helemaal niet (4). De scores zijn omgekeerd zodat 

ze, net als bij een hoge score op de andere categorieën, wijzen op 

een positieve waardering van de leerlingen. In deze rubriek betekent 

een hoge score dat leerlingen zich sociaal veilig voelen. 

 

Scores welbevinden VSO 

Schoolklimaat 

 

Opbrengsten VSO juni 2020 – februari 2021 

 

In het VSO meten we niet op alle vakken groei. Sommige vakken laten een lichte stijging zien en andere  vakken zelfs een lichte daling. Ook 

in het VSO stellen we onszelf de norm dat 75% van de leerlingen hun eigen streefplanning behaald. Zoals te zien in de tabel met opbrengsten 

zijn we nog ver verwijderd van deze ambitie. Het VSO werkt hard met de leerlingen om dichterbij onze ambitie te geraken. Daarvoor zijn 

er door het managementteam het de CvB acties uitgezet op zowel schoolniveau als op het niveau van de leerlingen. Het VSO heeft naast 

de uitgezette acties ook te maken gehad met 2 maal een lockdown en zijn ze na heropening deeltijd naar school gekomen. We merken dat 

onze leerlingen voornamelijk in de praktijk leren met ondersteuning van onze medewerkers. 
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Onderwijsleerproces 

 

Sociale veiligheid 

In de rubriek sociale veiligheid worden vragen aan de leerlingen 

voorgelegd. De antwoordschalen lopen van Heel vaak (1), Vaak (2), 

naar Soms (3) en Helemaal niet (4). De scores zijn omgekeerd zodat 

ze, net als bij een hoge score op de andere categorieën, wijzen op 

een positieve waardering van de leerlingen. In deze rubriek betekent 

een hoge score dat leerlingen zich sociaal veilig voelen. 

 

Samengevat geven de leerlingen op De Groote Aard aan dat ze zich 

fijn voelen op onze school. We scoren in zowel het SO als in het 

VSO boven het landelijk gemiddelde. In het SO geven de leerlingen 

op het onderdeel gepest worden een voor de school lagere score en 

samen met de leerkrachten in het SO gaat onze aandacht daar dan 

ook naar uit.  

Realisatie uitstroom en bestendiging 

De meeste leerlingen verlaten het Speciaal Onderwijs rond het 

moment waarop ze 18 jaar worden. Voor een enkele leerling is een 

verlenging nodig met 1 dan wel 2 extra jaren. Zij verlaten het 

onderwijs op hun 20ste jaar. 

Een enkeling stapt eerder over naar een andere vorm van onderwijs 

(Speciaal basisonderwijs, Praktijkonderwijs, Entree-opleiding) De 

meeste leerlingen stromen uit naar de bestemming die vooraf 

gekozen was en waar de leerroute die ze gevolgd hebben op gericht 

was. 

De school zorgt voor monitoring en evaluatie van de bereikte 

uitstroom en bestendiging. Het leerlingvolgsysteem is een belangrijk 

hulpmiddel om dit te volgen en registreren. In de volgende tabellen 

zijn de kwantitatieve uitstroom en bestendigingsgevens opgenomen. 

In schooljaar 2020-2021 is de monitoring van uitstroom en 

bestendiging geïntensiveerd en is gestart met het ophalen van 

kwalitatieve gegevens over de uitgestroomde leerlingen. Deze data 

worden gebruikt t.b.v. de verbetering van de kwaliteit van ons 

onderwijs. 

SO uitstroom (cohort 2018-2019)

 

We zien in het leerlingen cohort dat in 2018-2019 uitstroomde, dat 

met name leerlingen die op niveau leerroute 4 school hebben 

verlaten, een terugstroom van beschut werk naar arbeidsmatige 

dagbesteding. In juli 2020  zijn de schoolstandaarden per leerroute 

naar boven bijgesteld voor onze totale doelgroep. Met name voor 

een aantal leerlingen ingedeeld in leerroute 4 had dit tot gevolg dat 

zij, met eenzelfde streefplanning, zijn ingedeeld in leerroute 3. Deze 

herkadering naar landelijke normen heeft ertoe geleid dat deze 

leerlingen in een realistischer leerroute zijn ingedeeld. 

VSO uitstroom (cohort 2018-2019) 

 
In het eerste jaar is er voor 2 leerlingen geen passende plek gevonden 

die voldeed aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling.  Deze 

leerlingen zitten na 2 jaar wel op een geschikte plek. Eenmaal is het 

uitstroom niveau wel behaald, maar zit deze leerling op een andere 

locatie dan we als school voor ogen hadden i.v.m. de begeleider – 

client ratio.   
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Bestendiging VSO (cohort 2019-2020) 

 

COVID-19: Een bijzondere situatie want door Corona zijn een aantal 

dagbestedingslocaties gesloten. Voor deze leerlingen is op hetzelfde 

niveau een andere invulling gezocht. Ze zijn daardoor wel nog 

conform verwachting op het niveau van uitstroom werkzaam maar 

op een andere en soms tijdelijke locatie. 

Beeld vanuit de kwalitatieve analyse 

Als school nemen we met alle locaties waar oud-leerlingen naar toe 

zijn uitgestroomd telefonisch contact op. Dit gebeurt 1 jaar na 

uitstroom en 2 jaar na uitstroom.  De uitstroomlocaties vinden het 

nog moeilijk om concreet te duiden wat succesfactoren zijn 

waardoor er een bestendige uitstroombestemming wordt gevonden.  

Succes bepalende  factoren voor een bestendige uitstroom lijken: 

een passende afwisseling in in – en ontspanning en werkzaamheden, 

en begeleider client -ratio.  Komende jaren zal de kwalitatieve 

analyse worden verdiept om een betere koppeling te kunnen maken 

tussen behaalde opbrengsten op school en succes op de 

uitstroombestemming. 

Schoolontwikkeling en meerjarenbeleidsplan 

De ontwikkeling van onze school is, in lijn met het schoolplan, 

gebaseerd op een aantal streefbeelden. De streefbeelden staan voor 

de grotere doelen die wij de komende jaren nastreven. Het leveren 

van kwalitatief goed onderwijs is vanzelfsprekend de belangrijkste 

doelstelling. Onderwijs waarin we onze leerlingen doelgericht 

opleiden naar een voor iedere leerling zo hoog mogelijk niveau van 

zelfredzaamheid en zelfstandigheid. We willen werken vanuit 

gedegen kennis van de leerling en inzicht in opbrengsten en 

resultaten. Vanuit deze kennis en dit inzicht wordt planmatig gewerkt 

aan verbetering van het onderwijs op individueel, groeps-en 

schoolniveau. We willen werken aan en vanuit een professionele 

cultuur met heldere besluitvormingsprocedures en leggen 

verantwoording af over wat we doen. 

 

 

De belangrijkste stappen die we in 2020-2021 hebben gezet in onze 

schoolontwikkeling zijn: 

• Implementatie van het doelgroepen model en een daarbij 

passend plannend onderwijs aanbod. Waarin we toewerken naar 

een vastgesteld en ambitieus eindniveau per leerroute 

• We hebben onze opbrengst- en doelgerichtheid verbeterd, met 

een cyclus waarin we half jaarlijks ons onderwijs plannen, 

evalueren en bijsturen.  

• Leerlingen zorg en handelingsplanning is gestructureerd. De 

OPP’s nemen hierin een centrale plek in en worden twee keer 

jaar met ouders/wettelijk  vertegenwoordigers besproken. 

• We hebben een begin gemaakt met uniformiteit in handelen en 

een doorgaande lijn in ons aanbod door voor de kernvakken 

meer met methodisch materiaal te gaan werken. 

• Didactisch handelen is volop in ontwikkeling  door intensieve 

training en begeleiding van leerkrachten in toepassing van het EDI 

model 

• Aanbod in ons VSO is meer gestructureerd in opbouw van 

oriëntatie, naar integratie naar transitiefase. En uitgebreid met 

branchegerichte cursussen. 

• We beoordelen cyclisch de kwaliteit van onze school en ons 

onderwijs en formuleren op basis daarvan verbeteracties.    

In schooljaar 2021-2022 zetten we de ontwikkeling die we afgelopen 

jaar hebben ingezet voort. We hebben belangrijke eerste stappen 

gezet, maar zijn nog niet op het niveau waar we willen zijn.  De 

belangrijkste speerpunten zijn: 

• De afgelopen jaar in gang gezette actie om voor de kernvakken 

methodisch materiaal te koppelen aan de doelen in de leerlijnen 

loopt door.  

• We streven naar betere differentiatie in leerstof aanbod om zo 

optimaal mogelijk aan te sluiten bij de behoefte van de leerlingen  

• Binnen het VSO wordt het werken vanuit profielen verder 

opgepakt en geïmplementeerd en wordt het beleid rondom 

loopbaan oriëntatie uitgewerkt 

• Coaching en begeleiding van leerkrachten op didactisch handelen 

loopt onverminderd door en steekt in op het EDI model en het 

stimuleren van het nemen van verantwoordelijkheid door 

leerlingen 

• We willen groeien naar een kwaliteitscultuur, waarin het team 

verantwoordelijkheid neemt voor het steeds verbeteren van de 

kwaliteit van het onderwijs, het eigen handelen en de 

opbrengsten  

• Verdere verbetering van de kwaliteitszorg cyclus en zicht op de 

ontwikkeling van onze leerlingen 

Met als beoogde resultaat dat de opbrengsten van ons onderwijs 

groeien. 
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Nationaal Programma Onderwijs 

Naar aanleiding van de Corona Pandemie en de schoolsluiting die 

daaruit volgde hebben wij het afgelopen jaar niet het onderwijs 

kunnen bieden wat we hadden willen bieden. De overheid heeft 

onder de noemer van het Nationaal Programma Onderwijs een 

subsidie beschikbaar gesteld welke ingezet kan worden om eventuele 

opgelopen achterstanden in het lopen.  Op De Groote Aard hebben 

we gekozen om deze gelden te besteden aan extra instructie voor 

kleine groepen leerlingen, het ontwikkelen van loopbaan oriëntatie 

begeleiding voor alle VSO leerlingen en het versterken van 

leerkrachtvaardigheden middels coaching. Deze acties zijn 

opgenomen in het jaarplan van De Groote Aard.  

Het Nationaal Programma Onderwijs is inhoud gegeven in 

samenwerking met de MR en het team. 

Kwaliteitszorg 

De Groote Aard hecht veel waarde aan systematische kwaliteitszorg.  

We beoordelen en verbeteren onze onderwijs kwaliteit volgens een 

meerjarenplanning gekoppeld aan de systematiek Werken met 

Kwaliteitskaarten. Daarnaast laten we minimaal 1x in de 4 jaar een 

onafhankelijke audit uitvoeren om objectief de kwaliteit van het 

onderwijs te laten toetsen.  

Onze kwaliteitszorg koppelen we aan ons personeelsbeleid. 

Daardoor borgen we dat de schoolontwikkeling en de ontwikkeling 

van onze medewerkers parallel verloopt. 

Onder onze medewerkers wordt tweejaarlijks een 

tevredenheidspeiling gehouden. Ook betrekken we externen bij de 

bepaling en beoordeling van onze kwaliteit. Er worden structureel 

tevredenheidspeilingen gedaan onder leerlingen en ouders ten 

behoeve van de bepaling en beoordeling van onze kwaliteit. 

Informatie over en uitkomsten van de meest recente de 

tevredenheidspeilingen zijn te vinden op onze website.  

Vanuit deze informatie en op basis van het schoolplan, stellen we 

ieder jaar een jaarplan op met onze verbeterdoelen. Aan het einde 

van elk jaar leggen we verantwoording af aan onze stakeholders voor 

wat betreft de realisatie van onze verbeterdoelen en de behaalde 

resultaten.  

Voor een meer gedetailleerde uitleg over ons kwaliteitszorgsysteem 

verwijzen wij naar ons schoolplan op onze website. 

Samenwerking 

Medezeggenschapsraad 

Meebeslissen kan in de Medezeggenschapsraad. Via instemmings-

recht of advies hebben ouders en medewerkers invloed op het 

schoolbeleid. De Groote Aard is ook vertegenwoordigd in de 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van het overkoepelend 

schoolbestuur Onderwijsstichting KempenKind en in de 

Ondersteuningsplanraden van beide Samenwerkingsverbanden. In 

onze Medezeggenschapsraad zitten drie ouders en drie 

personeelsleden.  

De contactgegevens van de MR vindt u op de website. 

Medewerkers 

Kijk voor de samenstelling van het team op onze website. 

Stagiaires 

In de groepen kunnen stagiaires komen van verschillende 

opleidingen. Wij vinden het belangrijk om hen een opleidingskans te 

bieden. De stagiaires, worden zoveel mogelijk geplaatst in een vaste 

groep en gekoppeld aan een vaste begeleidende medewerker. Bij het 

begeleiden van leerlingen vervullen ze een ondersteunende rol naar 

de leerkracht toe. De doelstellingen van de eigen opleiding vormen 

daarbij het uitgangspunt. Stagiaires werken onder supervisie van de 

leerkracht wel af en toe zelfstandig met leerlingen om aan de 

doelstellingen van hun opleiding te kunnen beantwoorden. 

Activiteitencommissie 

Meedoen kan in onze activiteitencommissie. Ouders zetten zich in 

om extra activiteiten voor de leerlingen van onze school te 

organiseren. De groep organiseert samen met school onder andere 

kerst, carnaval en de eindejaarsviering. U hoeft niet in de 

Activiteitencommissie te zitten om actief te zijn voor school. De 

ouders van de Activiteitencommissie vragen aan het begin van het 

jaar in een brief om in te schrijven voor de hulp bij een aantal 

jaarlijkse feestelijkheden. 

Gesprekken met de leerkracht  

Leerkrachten zijn tussen 8.45 en 15.00 uur bezig met het onderwijs 

aan onze leerlingen. Gespreksafspraken maken wij dus altijd voor of 

na die tijd. Het is niet mogelijk om tijdens oudergesprekken kinderen 

op te vangen op school. Ouders worden geacht zelf opvang elders te 

regelen. 

Wij vragen u dringend om deze tijden in acht te nemen als u 

(telefonisch) contact zoekt met de leerkracht. Uiteraard geldt 

bovenstaande niet in geval van calamiteiten waarbij directe actie 

noodzakelijk is. 

Aardpraetje 

Elke maand verspreiden we een Aardpraetje. Hierin staan 

wetenswaardigheden uit school en uit de groepen. Het Aardpraetje 

komt in de regel uit op de eerste vrijdag van de maand. 

Kopij kan aangeleverd worden door een e-mail te sturen aan 

info@grooteaard.nl  

Website 

Op de website staat informatie over school. U kunt er informatie 

lezen en downloaden. Kijk op: www.grooteaard.nl  

Partners van de school 

Wij zien onze leerlingen en hun ouders / wettelijke 

vertegenwoordigers als onze klanten. Daarnaast hebben we 

verschillende partners. Met deze partners werken we aan de 

kwaliteit van ons onderwijs. 

Belangrijke partners zijn: 

• Johan van der Aalst Kinderfysiotherapie 

• Lunet Zorg 

• Kluppluz 

• CJG+ 

• Leer-werk locaties en Stagebedrijven VO-PO 

• Kempenplus 

• Jeugd- en jongerencoach Gemeente Eersel-Bergeijk 

mailto:info@grooteaard.nl
http://www.grooteaard.nl/
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Samenwerkingsverbanden 

De Groote Aard maakt deel uit van twee samenwerkingsverbanden 

(SWV). 

Voor onze SO-afdeling is dat SWV PO De Kempen. Dit bestaat uit 

zeven schoolbesturen voor primair onderwijs in de regio de 

Kempen, Veldhoven en Valkenswaard en een aantal scholen voor 

speciaal onderwijs. 

Voor de VSO-afdeling maken we deel uit van het SWV Passend 

Voortgezet Onderwijs Eindhoven – Kempenland, bestaande uit 39 

scholen uit het regulier en speciaal voortgezet onderwijs. 

De besturen van de samenwerkingsverbanden hebben een 

Ondersteuningsplan vastgesteld. Op basis daarvan wordt het Passend 

Onderwijs in de betreffende regio georganiseerd, inclusief de 

verdeling van de financiële middelen van het rijk. 

Meer over Passend Onderwijs en de Toelaatbaarheidsverklaring 

vindt u op onze website. 

Meer informatie nodig? 

Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs: 

www.swveindhovenkempenland.nl  

Samenwerkingsverband primair onderwijs: 

www.podekempen.nl  

Organisatie Passend Onderwijs binnen KempenKind: 

www.cpokempenkind.nl  

Algemene informatie: 

www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl 

www.passendonderwijs.nl  

JIKP naar de juiste plek Jongeren in beeld – nauwe  

samenwerking van scholen en gemeente 

De scholen en gemeentes in de regio werken nauw samen om 

leerlingen te volgen wanneer zij overstappen naar vervolgonderwijs, 

werk of dagbesteding. Zo houden we hen in beeld. En zorgen er 

samen voor dat ze op de goede plek komen en/of blijven. Wanneer 

dat nodig is geven wij hen daarbij ondersteuning. 

Wat betekent dat voor de leerling?: 

Vanaf 16 jaar neemt de school de gegevens van leerlingen 

automatisch op in een digitaal volgsysteem. Dit systeem heet 

Intergrip. 

Het volgsysteem bestaat uit twee delen: In het eerste deel wordt 

alleen vermeld of de leerling gaat uitstromen naar onderwijs, arbeid 

of dagbesteding. Ook houden we bij wat de vervolgstappen zijn. 

In het tweede deel zetten we extra persoonlijke informatie. 

Bijvoorbeeld waar de leerling goed in is, waar hij of zij hulp bij nodig 

heeft en andere bijzonderheden. Voor dit deel moeten 

ouders/verzorgers/wettelijk vertegenwoordigers en de leerling 

toestemming geven. 

De gegevens zijn alleen in te zien voor mensen die direct betrokken 

zijn bij de loopbaan van de leerling, zoals school, gemeente of iemand 

die de leerling naar werk begeleidt. 

Binnen de regio volgen we (oud) leerlingen tot maximaal 23 jaar. 

In het schooljaar dat een leerling uitstroomt wordt meer informatie 

verstrekt over dit volgsysteem. 

Wilt u al eerder meer informatie, neem dan contact op met Melissa 

Hogeboom of Lonneke Tillemans, Arbeidstoeleiders op onze school. 

ESF en REACT-EU 

Onze school krijgt dit schooljaar een financiële bijdrage vanuit het 

Europees Sociaal Fonds en vanuit REACT-EU. Deze subsidies 

worden bij ons op school ingezet op activiteiten om de stap naar 

arbeid of vervolgonderwijs optimaal te laten verlopen. 

Centrum passend onderwijs 

In de afgelopen jaren is nauwe samenwerking opgebouwd met de 

regionale school voor speciaal basisonderwijs De Piramide in Bladel 

en met de Praktijkschool van het Pius X-college in Bladel. De 

landelijke ontwikkeling “Passend Onderwijs” vraagt deze 

verregaande samenwerking. Samen ontwikkelen we mogelijkheden 

voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte in het regulier 

onderwijs, daarbij nadrukkelijk ondersteund door de diverse 

settingen voor speciaal onderwijs. 

Binnen Onderwijsstichting KempenKind is het centrum Passend 

Onderwijs opgericht. Het is de spil waar alle hulpvragen binnen 

KempenKind beantwoord worden. 

Zorgpartners 

Zowel op landelijk als regionaal niveau is De Groote Aard betrokken 

bij diverse ontwikkelingen m.b.t. de samenwerking tussen onderwijs 

en zorg. Vooral de samenwerking met Lunet zorg is het vermelden 

waard. 

Kinderfysiotherapeut Johan van der Aalst werkt samen met De 

Groote Aard voor leerlingen die op basis van een indicatie beroep 

kunnen doen op fysiotherapie. 

Centrum Jeugd en gezin 

De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De 

Mierden hebben de uitvoering van de Jeugdwet ondergebracht in het 

Centrum voor Jeugd en Gezin+. 

Alle Kempengemeenten hadden al een Centrum voor Jeugd en 

Gezin. De + staat dus voor meer Kempengemeenten die 

samenwerken en meer taken om uit te voeren. 

Jongeren tot 18 jaar en hun ouders kunnen bij het CJG+ terecht voor 

hulp en ondersteuning. In sommige situaties is een uitloop naar 20 

jaar mogelijk. In het Centrum voor Jeugd en Gezin+ zijn vijf teams 

met jeugd- en gezinswerkers actief. 

Elke Kempengemeente heeft een eigen Lokale Ondersteuningsteam 

(LOT). Dit is een team met professionele jeugd- en gezinswerkers 

die dichtbij jongeren en hun gezinnen ondersteuning kan bieden. Dit 

team zorgt ook voor contacten met onder andere scholen, 

kinderopvang, verenigingen, politie, huisartsen en is in de buurt 

aanwezig. Bij een ondersteuningsvraag in opvoeden of opgroeien zijn 

de jeugd- en gezinswerkers van deze teams de aangewezen 

professionals om de ondersteuning te bieden of samen te bekijken 

wat nodig is. 

http://www.swveindhovenkempenland.nl/
http://www.podekempen.nl/
http://www.cpokempenkind.nl/
http://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/
http://www.passendonderwijs.nl/
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Als de gevraagde of benodigde ondersteuning te ingewikkeld wordt 

schakelt het Lokaal Ondersteuningsteam het Kempenteam voor 

Jeugdhulp (KTJ) in. Het KTJ is een onderdeel van het CJG+ en wordt 

ingezet bij de ingewikkelde en meervoudige vragen. Zo zijn zij er 

bijvoorbeeld voor het oplossen van niet-alledaagse vraagstukken 

rondom verzorging, opvoeding en ontwikkeling van jongeren. Het 

Kempenteam levert zelf de ondersteuning zo veel als mogelijk. 

Daarnaast kunnen zij specialistische ondersteuning inzetten. 

Voor De Groote Aard is Judith Haasen vanuit het CJG+ onze 

contactpersoon. 

Meer info over CJG+ is te vinden op www.kempengemeenten.nl  

Voor meer informatie over hoe een en ander binnen uw gemeente 

is geregeld adviseren wij u om contact op te nemen met uw eigen 

gemeente. 

MEE Zuidoost Brabant 

MEE Zuidoost Brabant is een organisatie die informatie, advies en 

ondersteuning geeft aan mensen met een beperking en hun ouders 

of wettelijk vertegenwoordigers. Die dienst- en hulpverlening kan in 

alle verschillende levensfasen geboden worden. MEE werkt vraag 

gestuurd, dus heeft u een vraag of probleem dan dient u zelf contact 

op te nemen met MEE. 

Het informatiecentrum is op werkdagen geopend van 9.00 tot 

17.00u. Het is gevestigd in het kantoor van MEE Zuidoost Brabant. 

Laan van Diepenvoorde 37-43 5582 LA Waalre  

Postbus 44015  5604 LA Eindhoven  T 040-2140404 

info@meezuidoostbrabant.nl  www.meezuidoostbrabant.nl  

GGD 

Onze school werkt samen met de GGD Brabant-Zuidoost, team 

Jeugdgezondheidszorg. Dit team bestaat uit een jeugdarts, 

jeugdverpleegkundige, assistente en een psycholoog. GGD-arts Sonja 

Hoofwijk maakt deel uit van onze Commissie van Begeleiding. 

Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de meeste jongeren 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 

jongeren in de middelbare schoolleeftijd ontwikkelen zich 

razendsnel. En dat roept ook wel eens twijfels, vragen of zorgen op. 

Dan kan Jeugd-gezondheid helpen. 

De GGD is beschikbaar voor informatie, vragen, hulp en advies. 

Heeft u vragen of wilt u een afspraak 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” 

GGD Brabant-Zuidoost is bereikbaar via: 088-0031100 op maandag 

t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur 

Kinderfysiotherapie 

Johan van der Aalst en zijn team verzorgen fysiotherapie voor 

leerlingen in ons gebouw. Dit gebeurt op basis van een indicatie. 

T 0497-535175  info@kinderfysiotherapiejvanderaalst.nl  

Zwembad de Albatros 

Leerlingen van de onderwijszorggroep zwemmen op woensdag in 

Zwembad De Albatros. Met de eigenaar van zwembad De Albatros 

zijn afspraken gemaakt over de zwemlessen. Daarin staan de regels, 

afspraken en verantwoordelijkheden met betrekking tot de 

zwemlessen, het toezicht voor, tijdens en na de zwemlessen, de 

veiligheid en het gebruik van de accommodatie. Het zwemprotocol 

is op school beschikbaar. Op De Groote Aard wordt er niet 

toegewerkt naar een A-B-C diploma. Ons zwemonderwijs is 

gebaseerd op de leerlingen watervrij maken. Wilt u met uw kind 

diploma zwemmen verwijzen we u door naar een gespecialiseerde 

zwemschool Het Zwemmertje:  http://hetzwemmertje.nl/ 

Cultuurplaza de Kempen 

De Groote Aard heeft een cultuurcoördinator, die aansluit bij 

Cultuur Plaza de Kempen. Dit is een samenwerkingsverband van 

Cultuurpunt Bergeijk, Cultuurpunt Eersel en Cultuurpost Bladel. 

Gezamenlijk wordt beleid uitgezet en worden activiteiten ontwikkeld 

om leerlingen een breed cultureel aanbod te kunnen bieden. 

Brabants Verkeersveiligheid Label (BVL)  

Kinderen vormen een zeer kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks 

zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij 

verkeersongevallen. Kinderen moeten daarom leren veilig aan het 

verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te 

stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk 

in het leven geroepen. Het Brabants Verkeersveiligheid Label met 

het beeldmerk Seef de Zebra toont aan dat onze school zich gaat 

inzetten voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de 

school. 

Verkeerseducatie in de klassen krijgen en houden; dáár is het de 

provincie Noord-Brabant om te doen met het Brabants 

Verkeersveiligheid Label (BVL), Er is een set met BVL-criteria 

ontwikkeld waarmee we kunnen werken om de kwaliteit van de 

verkeersveiligheid op het gewenste niveau te krijgen. De essentie van 

BVL is dat wij als school, punten scoren voor zaken die de 

verkeersveiligheid van de (leerlingen van de) school bevorderen. Dit 

gebeurt op verschillende onderdelen. Onze leerlingen krijgen 

verkeerslessen en doen verkeersprojecten met praktische 

oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en 

zijn/worden de routes naar school zo verkeersveilig mogelijk. 

De Groote Aard heeft het BVL-label in 2017 behaalt en we streven 

ernaar om het Label te behouden. De werkgroep verkeer 

coördineert dit op schoolniveau. We dragen daarmee bij aan een 

stukje veiliger Brabant voor onze kinderen. 

Klachtenregeling 

De school is een gemeenschap waarin leerlingen en leerkrachten 

samen zijn. Voor beide groepen gelden daarom sociale regels. 

Leerkrachten zullen altijd handelen met het niveau en de capaciteiten 

van de leerling als uitgangspunt. 

Als u het gevoel krijgt dat u niet serieus genomen wordt of dat er 

niet goed naar u geluisterd wordt, dan kunt u dat bespreken met de 

leerkracht, intern begeleider of directie. Bij onvoldoende resultaat 

kunt u de problematiek bespreken met de interne contactpersoon 

van de school. Deze contactpersonen zijn door het bestuur 

benoemd om er zorg voor te dragen dat klachten van ouders en 

http://www.kempengemeenten.nl/
mailto:info@meezuidoostbrabant.nl
http://www.meezuidoostbrabant.nl/
http://www.ggdbzo.nl/ouders
mailto:info@kinderfysiotherapiejvanderaalst.nl
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kinderen altijd serieus genomen worden en op een passende manier 

worden afgehandeld. In overleg met de interne contactpersoon 

wordt bekeken wat er gedaan kan worden of wie er kan worden 

ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing te komen. 

Mocht dit niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u 

contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van de 

Onderwijsstichting KempenKind. 

De namen van de interne en externe contactpersonen zijn te vinden 

op onze website. 

Als het nodig mocht zijn, wordt de klacht doorverwezen naar de 

onafhankelijke klachtencommissie van de GCBO waarbij onze 

stichting is aangesloten. 

Secretariaat klachtencommissie: 

Stichting GCBO info@gcbo.nl  

Postbus 82324  2508 EH Den Haag  T 070-3861697 

Op werkdagen te bereiken van 08.00-17.00 uur. 

Meldpunt vertrouwensinspecteurs: T 0900-1113111 

Op werkdagen te bereiken van 08.00-17.00 uur. 

Overige adressen: 

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig 

psychisch of fysiek geweld: 

Meldpunt vertrouwensinspecteurs T 0900-1113111 (lokaal tarief) 

Landelijke klachtencommissie VBKO: Postbus 82324, 2508 EH Den 

Haag T 070-3568114 

Onderwijsinspectie 

Inspectie van het onderwijs  

info@owinsp.nl  www.onderwijsinspectie.nl  

Vragen over onderwijs: T 0800-8051 (gratis) 

Privacy 

Onderzoek en privacy 

Onderzoeken vinden in de regel plaats na toestemming van ouders. 

Medewerkers die verbonden zijn aan school, moeten hun expertise 

in kunnen zetten ten behoeve van de ontwikkeling van leerlingen. Dit 

kan betekenen dat zij voor intern gebruik onderzoeken, observaties, 

toetsen doen. Deze gegevens zijn enkel voor interne ontwikkeling. 

Voor deze onderzoeken, observaties en toetsen vragen we vooraf 

geen toestemming aan ouders. 

Ook voor Citotoetsen wordt geen toestemming vooraf gevraagd. 

Deze kunnen wel onderdeel uitmaken van het onderwijskundig 

rapport en de uitslagen worden opgenomen in het 

ontwikkelingsperspectiefplan. Ouders wordt gevraagd het OPP te 

ondertekenen. Voor een intelligentieonderzoek vragen wij wel 

vooraf toestemming. 

Video-opnames voor directe begeleiding 

Voor opnames die bestemd zijn voor begeleiding van de kinderen of 

voor opleidingen van onze medewerkers vragen wij de ouders niet 

om hun toestemming. Deze opnames worden namelijk alleen in 

school gebruikt en kunnen alleen bekeken worden door de ouders 

en de bij het kind of opleiding betrokken medewerkers. Er is een 

gedragscode SVIB (School Video Interactie Begeleiding) op school. 

Foto-, film- en video-opnames voor publicatie 

Op school of tijdens schoolactiviteiten worden opnames van 

leerlingen gemaakt. Onze school kan deze gebruiken voor publicatie 

in een nieuwsbrief, schoolkrant, Social Schools, schoolbrochure, 

advertenties, op onze website of in de media (regionale of landelijke 

krant, televisie, tijdschrift). Wij vragen uw toestemming om deze 

opnames te mogen gebruiken. Dit herhalen wij jaarlijks bij de 

controle van de stamkaart. Bij nieuwe leerlingen gebeurt dat bij het 

invullen van de staat van inlichtingen. 

AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) 

Om goed onderwijs te kunnen geven en activiteiten te kunnen 

organiseren, verwerkt de school gegevens van uw kind. Hierbij kunt 

u denken aan contactgegevens, schoolresultaten, voortgang van het 

onderwijs, gegevens over de ouderbijdrage, etc. 

In het "Privacyreglement Leerlingengegevens" van Onderwijsstichting 

KempenKind staat beschreven op welke wijze de school omgaat met 

deze gegevens. Hierin staat onder andere beschreven wie welke 

gegevens op welke manier mag bewerken. Ook staat in dit reglement 

aan welke andere organisaties onze school gegevens van uw kind 

verstrekt en onder welke voorwaarden dit gebeurt. 

De school slaat gegevens per leerling op in een leerling dossier. Als 

ouder/verzorger heeft u recht op inzage in het leerling dossier van 

uw kind. Als u dit wilt, kunt u dit schriftelijk aangeven bij de directeur 

van de school. Omdat het leerling dossier vaak uitgebreid is, heeft de 

school maximaal vier weken de tijd om, na goedkeuring van uw 

verzoek, het leerling dossier voor u inzichtelijk te maken. Wanneer 

u verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van de 

gegevens van uw kind wenst, kunt u dit samen met de redenen 

waarom u dit wilt, aangeven bij de directeur. 

Het privacyreglement is gepubliceerd op de website van 

KempenKind  www.kempenkind.nl  

Vragen hierover kunt u stellen aan de directeur van school of aan het 

bestuur bureau van KempenKind (T 0497-516337). 

Leerplicht, verlof en verzuim 

Rechten en plichten 

Uw kind is leerplichtig op de eerste schooldag van de maand na de 

5e verjaardag. Dus is het kind 5 jaar geworden op 15 maart? Dan is 

het kind leerplichtig op de eerste schooldag van de maand april. 

Gronden van vrijstelling 

Leerlingen die op De Groote Aard zijn ingeschreven, nemen deel aan 

alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten.  

Onderwijstijd 

Voor individuele gevallen kan de directie namens het bestuur, op 

verzoek van de ouders, een leerling vrijstellen van het deelnemen aan 

bepaalde onderwijsactiviteiten op door het bestuur vastgestelde 

gronden. De directie bepaalt bij de vrijstelling welke 

onderwijsactiviteiten voor de leerling in de plaats komen van die 

waarvan vrijstelling is verleend. 

mailto:info@gcbo.nl
mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.kempenkind.nl/
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Studiedagen worden ingezet voor verdere deskundigheids-

bevordering van het personeel en teambuilding. De studiedagen 

voor het komende schooljaar zijn vastgelegd op: 

• woensdag 29 september 2021  

• maandag 6 december 2021  (alleen SO-leerlingen zijn vrij; voor 

VSO leerlingen dus een gewone schooldag)  

• woensdag 9 februari 2022  

• woensdag 25 mei 2022  

• vrijdag 25 juni 2022  (alleen SO-leerlingen zijn vrij; voor VSO 

leerlingen dus een gewone schooldag) 

School vervangende opvang 

Tijdens schoolvakanties verzorgt Lunet Zorg school vervangende 

opvang. Het vervoer van en naar de school vervangende opvang is 

een verantwoordelijkheid van de ouders. U ontvangt tijdig voor de 

vakanties van Lunet zorg aanmeldingsformulieren. 

Diverse zorgaanbieders, waaronder Lunet, bieden voor- en 

naschoolse opvang voor leerlingen. U moet hier zelf afspraken over 

maken. 

De Groote Aard doet mee aan het Clickprogramma van Click Sport. 

Leerlingen krijgen na schooltijd onder begeleiding sportactiviteiten 

aangeboden. Leerlingen krijgen hiervoor vier keer per jaar een 

programma mee naar huis. Voor informatie kunt u contact opnemen 

met Joris Mulder of Frank Bullens. Joris Mulder organiseert de Click 

momenten voor SO en VSO. 

Verlofaanvragen 

Een verlofaanvraag wordt gedaan door ouders/wettelijke 

vertegenwoordiger van de leerling. Leerplicht houdt in dat kinderen 

in die periode naar school moeten. 

In principe wordt buiten de schoolvakanties geen vrij gegeven. 

Slechts in uitzonderingsgevallen mag hiervan afgeweken worden. Dat 

kan maximaal tien dagen per schooljaar. 

Uitzonderingsgevallen zijn ‘gewichtige omstandigheden’, zoals 

overlijden, ernstige ziekte, bezoek arts, huwelijk van naaste familie of 

verhuizing. Ouders van specifieke beroepsgroepen kunnen een 

beroep doen op deze regeling om buiten de schoolvakanties verlof 

op te nemen. Alleen de directie kan toestemming verlenen voor 

extra verlof. Dit gebeurt altijd schriftelijk. Meer informatie over de 

regeling is te verkrijgen op school. 

Als uw kind ziek is, dient u dit voor 8.30 uur door te geven aan de 

administratie van de school. 

Als een leerling ongeoorloofd verzuimt, wordt dit altijd doorgegeven 

aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. Deze zal daar 

maatregelen op nemen. 

Voor verlofaanvragen is een standaardformulier verkrijgbaar bij de 

administratie van de school. Voor kort artsenbezoek, 

tandartsbezoek en orthodontie hoeft geen verlofformulier ingevuld 

te worden. We verzoeken u wel deze voor – of na schooltijd te 

plannen. U kunt het verlofformulier ook downloaden via onze 

website. 

Therapie 

Heeft uw kind therapie nodig, dan vindt dit niet vanzelfsprekend 

plaats tijdens schooltijd. Therapie tijdens schooltijd moet u 

aanvragen en de Commissie van Begeleiding beoordeelt of dit plaats 

kan vinden tijdens schooltijd. Wanneer therapie niet aanvullend is of 

voorwaardelijk voor het volgen van onderwijs wordt therapie onder 

schooltijd niet toegekend. 

Volgens artikel 11 van de Leerplichtwet kunt u dagdelen verlof 

aanvragen indien: 

De school is gesloten of het onderwijs is geschorst; 

Schoolbezoek is verboden op grond van overheidsvoorschriften; 

De leerling bij wijze van tuchtmaatregel tijdelijk de toegang tot de 

school ontzegd is; 

De leerling wegens ziekte verhinderd is de school te bezoeken; 

De leerling wegens vervulling van plichten, voortvloeiend uit 

godsdienst of levensovertuiging verhinderd is de school te bezoeken; 

De leerling vanwege een specifieke aard van het beroep van een van 

de ouders/ verzorgers slechts buiten de schoolvakanties met hen op 

vakantie kan gaan; 

De leerling door andere gewichtige omstandigheden verhinderd is 

de school te bezoeken. 

Verlof dient ruim vooraf aangevraagd te worden. 

Schorsing en verwijdering 

In een enkel geval kan het gedrag van een leerling een te grote druk 
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leggen op de andere leerlingen en de medewerkers. De directie kan 

dan overgaan tot schorsing van een leerling. In het uiterste geval kan 

dit leiden tot verwijdering. Dit is een ernstige maatregel, die ingaat 

tegen ons uitgangspunt ‘ieder kind heeft recht op onderwijs’. Wij 

zullen zo’n besluit dus altijd weloverwogen nemen. 

Er is een protocol ‘schorsing en verwijdering’. Daarin staan de 

criteria en stappen voor we een besluit tot schorsing of verwijdering 

nemen. 

Praktische zaken  

Gezondheidsbeleid 

Het document gezondheidsbeleid vindt u op onze website. 

Roken op school 

Op het terrein van De Groote Aard is roken verboden. Los van de 

wettelijke eis die geldt voor het schoolgebouw, is het ook onze 

pedagogische taak om het goede voorbeeld te geven. Daarom geldt 

het rookverbod zowel voor het gebouw als de omliggende terreinen. 

Het rookverbod geldt voor iedereen, dus ook voor leerlingen, 

ouders en bezoekers van de school. 

Medicijn protocol 

De Groote Aard hanteert het Protocol Medische Handelingen van 

Onderwijsstichting KempenKind. Daarbij wordt onderscheid 

gemaakt tussen medische handelingen die uitgevoerd moeten 

worden door personen met of zonder BIG-registratie (BIG is 

beroepen in gezondheidzorg). Indien een BIG-registratie vereist is, 

kan schoolpersoneel onder voorwaarden tot uitvoering overgaan: 

De uitvoerder moet een instructie gehad hebben van een arts. 

De uitvoerder en de schooldirectie moeten zich akkoord verklaren 

met de uitvoering. 

Er is overeenstemming met ouders over de uitvoering door 

schoolpersoneel. 

In alle gevallen (medische handelingen met of zonder vereiste BIG-

registratie) neemt de school in het begin van het schooljaar contact 

met u op om het nieuwe protocol door te nemen. Indien nodig 

worden procedures aangepast. We zullen ook vragen om het 

protocol jaarlijks te ondertekenen. Indien er in de loop van het jaar 

veranderingen zijn, moet u dit doorgeven. 

Ouderbijdrage 

We vragen aan ouders een vrijwillige bijdrage om extra activiteiten 

voor de leerlingen te bekostigen, waarvoor de school geen of 

onvoldoende middelen bezit. Voor deze activiteiten vragen wij  

€ 18,00 per jaar per leerling. 

Voor het schoolreisje vragen we een bedrag van € 24,00 per jaar per 

leerling. 

Overblijfregeling 

Ouders van leerlingen van De Groote Aard betalen verder een 

bijdrage voor de overblijfkosten. De Groote Aard heeft het 

certificaat gezonde school en we maken gebruik van de EU subsidie 

voor groenten en fruit. Aangevuld met een bijdrage vanuit 

ouderbijdrage verzorgen wij het gehele jaar een gevarieerd aanbod 

van groenten en fruit. Voor het overblijven brengen de kinderen 

brood en eventueel fruit zelf mee. Ze krijgen op school melk, thee 

of koffie bij de boterhammen. Dit is meegenomen in het bedrag van 

de overblijfkosten.  

Innen van de ouderbijdrage 

De bedragen voor de ouderbijdrage en de overblijfregeling worden 

als een totaalbedrag in rekening gebracht. U krijgt hiervoor een brief 

van school. Gespreide betaling in twee termijnen is mogelijk. 

Stichting Leergeld 

Zelf de schoolmaterialen betalen levert vandaag de dag meer en 

meer problemen op. Ook het kunnen meedoen met sport, 

schoolexcursie, muziek of dans is ook allang niet altijd meer 

vanzelfsprekend voor alle kinderen. 

Stichting Leergeld vindt dat kinderen niet de dupe mogen worden 

van tekorten in het gezinsbudget en biedt directe hulp. Kinderen 

mogen niet geremd worden in hun ontwikkeling. Het is zeer 

belangrijk dat ze meedoen. Of het nu gaat om het meedoen aan een 

excursie, sport, school of andere activiteit maakt niet uit. Het gaat 

om het belang en de sociale ontwikkeling van het kind. Als het goed 

is voor het kind is het ook goed voor de samenleving. 

Een aanvraag indienen kan via de website, per email of telefonisch. 

Zodra de aanvraag compleet is, beoordeelt Leergeld binnen circa 

drie weken of u in aanmerking komt voor hulp. Het kan zijn, dat uit 

de aanvraag blijkt dat u in aanmerking komt voor hulp door een 

andere instantie. Ook in dat geval helpen ze u verder. 

Om u administratieve rompslomp te besparen betaalt Leergeld geen 

geld uit als u een aanvraag doet. In plaats daarvan zorgen ze ervoor 

dat de school, vereniging of club rechtstreeks worden betaald. 

Aanvragen kan via: www.leergeldveldhovendekempen.nl/aanvraag  

of per e-mail: info@leergeldveldhovendekempen.nl  

U kunt ook bellen met 06-12880601. Wilt u uitgebreider 

kennismaken met Leergeld? Kijk dan op 

www.leergeldveldhovendekempen.nl  

Bereikbaarheid 

Openbaar vervoer 

De school is het snelst te bereiken via Centraal Station Eindhoven. 

Aan de noordzijde daarvan ligt het busstation. Daar neemt u lijn 319 

of lijn 19 richting Bladel. U stapt in Eersel uit bij halte ‘Busstation’. 

Daar loopt u de Monseigneur de Haasstraat in. Na ongeveer 300 

meter is links De Mortel en De Groote Aard. 

Eigen vervoer 

Via Eindhoven is De Groote Aard te bereiken via de A67 (Eindhoven 

richting Antwerpen). U neemt afslag Eersel. U gaat linksaf over de 

autoweg. Bij de rotonde gaat u rechtsaf. Bij de ovale rotonde rijdt u 

driekwart rond en daarna direct linksaf. (Monseigneur de 

Haasstraat). Na ongeveer 300 meter is links De Mortel. 

Schoolvervoer / vervoerregeling 

Ouders zijn verantwoordelijk voor de aanvraag van vervoer van 

leerlingen naar school. 

Voor taxivervoer moeten zij tijdig een aanvraag doen bij de 

gemeente waar zij wonen. 

Voor excursies, lessen buiten ons gebouw en uitstapjes worden 

leerlingen regelmatig vervoerd. We proberen dit te doen moet onze 

http://www.leergeldveldhovendekempen.nl/aanvraag
mailto:info@leergeldveldhovendekempen.nl
http://www.leergeldveldhovendekempen.nl/
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eigen schoolauto. Indien dit niet mogelijk is, gaan ze mee in 

particuliere auto’s van personeelsleden. Ook kan in een enkel geval 

de auto van anderen (ouders) gebruikt worden. In alle gevallen 

mogen leerlingen alleen vervoerd worden als de eigenaar/bestuurder 

in het bezit is van een inzittendeverzekering. Leerlingen en hun 

begeleiders die in het kader van school te voet of op de fiets aan het 

verkeer deelnemen gaan bij voorkeur via vaste routes. Allen dragen 

een veiligheidshesje. 

Onze zes gouden spelregels: 

• Auto’s en taxi’s komen aanrijden vanaf de Gamma (zie pijl 

op plattegrond) 

• Op het terrein geldt voor auto’s en taxi’s één rijrichting 

• Chauffeurs die het terrein op rijden, blijven bij hun auto 

• In- en uitstappen voorbij de drie invalide parkeerplaatsen 

• Auto’s en taxi’s die een rolstoel vervoeren, parkeren op 

de invalide parkeerplaats 

• Verzorgers die hun kind binnenbrengen/ ophalen, parkeren 

buiten de poort 

We vragen u extra alert te zijn op onze fietsende leerlingen zodat 

we met elkaar zorgen voor een veilige omgeving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaststelling 

 

 

Vaststelling van schoolgids 
 
 
 

 

School:   De Groote Aard, brinnummer 01PJ 
 

Adres:   Mortel 1 

 

Postcode/plaats: 5521 TP Eersel 
 

 

 

 

 

Onderwijsstichting KempenKind, bevoegd gezag van 

bovengenoemde school heeft de van 01-08-2021 tot 01-08-2022 

geldende schoolgids van deze school vastgesteld. 

 

 

Namens het bevoegd gezag, 
 

 

Eersel, 10 juni 2021 

 
 

 
 
 

M. Jacobs-Janssen 

 

 
voorzitter College van Bestuur 

 
 

Deze schoolgids wordt ieder jaar aangepast aan de actualiteit en ter 

instemming voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Waar ‘hij’ 

staat, bedoelen wij ook ‘zij’. Waar ‘ouders’ staat wordt ook 

bedoeld ‘wettelijk vertegenwoordigers’. 

Uw vragen, opmerkingen en suggesties zijn altijd welkom en kunnen 

in een volgende versie worden meegenomen. 

 


