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Onderwijs blijft volop in ontwikkeling. 

Dat geldt zeker voor onze school, SO-

VSO De Groote Aard. De school wordt 

steeds meer een netwerkorganisatie, die 

op vele vlakken samenwerkt met partners 

in onderwijs, zorg en het bedrijfsleven. 

Steeds vaker worden onze medewerkers 

op basis van hun expertise ter ondersteu-

ning of adviserend ingezet op andere 

scholen.  

 

Met groepen van het Kindexpertisecen-

trum Brabant van Lunet zorg in ons ge-

bouw kunnen we zorgen voor een door-

gaande ontwikkelingslijn voor elk kind 
met een speciale ondersteuningsbehoefte. 

 

Het nieuwe schoolplan ligt bijna klaar. 

Hierin wordt richting gegeven aan de ont-

wikkelingen die komende jaren binnen de 

school wenselijk zijn. Verdere professio-

nalisering van de organisatie en kwaliteit 

van onderwijs zijn belangrijke speerpun-

ten. Ook is er aandacht voor de profile-

ring van De Groote Aard binnen de regio.  

 

Goede communicatie met ouders en an-

dere partners van school is een belangrij-

ke voorwaarde. In deze Schoolgids infor-

meren wij u over de stand van ons onder-

wijs. Nieuwe ontwikkelingen kunt u vol-

gen op onze website of in het Aard-

praetje. Ook op onze jaarlijkse informa-

tieavond zullen wij u verder informeren. 

 

Natuurlijk is de informatie ook beschik-

baar voor ouders die op zoek zijn naar 

een passende specialistische onderwijs-

voorziening voor hun kind. Uiteraard no-

digen wij hen hartelijk uit voor een vrij-

blijvende 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 het personeel van De Groote 

Aard wens ik iedereen een prettig en ge-

slaagd schooljaar toe. 

 

 

Annemieke Verberne, directeur 
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Ieder kind en iedere jongere heeft recht op 

passend onderwijs en passende ondersteu-

ning, ongeacht zijn bijkomende belemmerin-

gen. 

 

Ieder kind en iedere jongere heeft recht om 

zich goed, gerespecteerd en gewaardeerd 

te voelen. 

 

De Groote Aard heeft hart voor alle kin-

deren en jongeren. De school streeft er 

naar om iedere leerling passende onder-

steuning en onderwijs te bieden binnen een 

veilige leeromgeving en in samenhang met 

de leefomgeving van de leerling. 

 

De Groote Aard is voor ouders, medewer-

kers en studenten een aantrekkelijke en 

professionele leeromgeving. 

 

 

De Groote Aard is een school die deel uit-

maakt van de onderwijsstichting Kempen-

Kind. In haar werkzaamheden sluit de 

school aan bij de christelijke normen en 

waarden zoals deze door de stichting wor-

den gehanteerd. Zowel naar leerlingen en 

hun ouders als naar personeel en externe 

relaties. Wij respecte ren andere levensbe-

schouwelijke 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. 

 

Omdat er nauwelijks mogelijkheden zijn 

voor onze leerlingen en hun ouders om een 

school voor (voortgezet) speciaal onderwijs 

met een specifieke levensbeschouwelijke 

signatuur te kiezen, vinden wij het belang-

rijk dat mensen van allerlei levensbeschou-

welijke en culturele achtergronden zich 
thuis voelen op onze school en zich her-

kennen in de uitgangspunten en de doelstel-

lingen van onze school. 

 

Het godsdienstonderwijs wordt door de 

teamleden zelf verzorgd. Binnen de lessen 

wordt aandacht besteed aan diverse levens-

beschouwingen. 

De Groote Aard opereert 

vanuit de volgende  

kernwaarden: 

  Vertrouwen 

  Solidariteit 

  Openheid 

  Respect 

 

 

 

Het visiedocument vindt u op onze website. 

 

 

De Groote Aard is een van de zeventien 

scholen van dit overkoepelend schoolbe-

stuur. In het directieoverleg werken het 

College van Bestuur en de directies van de 

scholen samen aan de verwezenlijking van 

onze gezamenlijke ambities. Voor meer in-

formatie m.b.t. Onderwijsstichting Kempen-

Kind 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, onder-

steuning en ontwikkeling vorm te geven in 

het kader van een adequaat onderwijsaan-

bod voor alle kinderen en jongeren in de 

regio. 

 

De Groote Aard maakt deel uit van Onder-

wijsstichting KempenKind (zie Hoofdstuk 4) 

 

Directeur is mevrouw Annemieke Verber-

ne. 

 

6.  

 

Elke leerling met een Toelaatbaarheidsver-

klaring (TLV) van het Samenwerkingsver-

band Passend (Voortgezet) Onderwijs kan 

toegelaten worden tot De Groote Aard. 

Voor plaatsing onderzoeken wij of De 

Groote Aard ook het meest geschikte on-

derwijs kan bieden. Daarbij houden we ook 

rekening met de huidige leerlingen. Histo-

risch gezien zijn dat leerlingen met een ver-

standelijke en/of meervoudige beperking. 
De leerlingen worden niet diplomagericht 

opgeleid. Ondersteuningsbehoefte of ge-

dragsproblematiek zijn in principe geen re-

denen om een leerling te weigeren. Daar-

door hebben we een zeer diverse leerlingen

- populatie. Voor elke leerling verzorgen 

we, samen met eventuele partners, een pas-
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send onderwijsaanbod. 

 

Uitgangspunten zijn de erkenning van en het 

respect voor hun volwaardig mens-zijn en 

de erkenning van ieders recht op onderwijs, 

ongeacht het ontwikkelingsniveau en bijko-

mende belemmeringen. Onderwijs is een 

geïntegreerd onderdeel van de opvoeding 

en vorming van het kind. We respecteren 

de eigenheid van elk individu. We spreken 

de leerling aan op zijn capaciteiten en ge-

drag zonder inbreuk te maken op de per-

soon. We respecteren de mening en opvat-

ting van de ouder als eerstverantwoordelij-

ke voor de opvoeding van hun kind. 

 

We gaan bij de begeleiding uit van wat een 

leerling aan kan binnen zijn emotionele ont-

wikkeling. Ook mensen met beperkingen 

zijn in principe autonoom ten aanzien van 

hun eigen levensbepaling, ook al zijn ze op 

heel veel terreinen afhankelijk van hun om-

geving. Ze hebben hun eigen mogelijkheden 

en hebben het recht om hun competenties 

te ontwikkelen en toe te passen in hun le-

ven. Meer dan wie ook zijn ze aangewezen 

op een netwerk, ter ondersteuning van hun 

mogelijkheden om zelfstandig te functione-

ren. 

 

Speciaal Onderwijs is per definitie adaptief. 

Leerlingen zijn verschillend. Het onderwijs-

aanbod passen we daarop aan. Het is onze 

primaire taak om voor elke leerling een vei-

lige, vertrouwde, maar ook rijke leeromge-

ving te creëren. Het opbouwen van binding 

tussen begeleider en leerling is een onmis-

bare leervoorwaarde. De meest fundamen-

tele 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 grond-
houding. We hechten veel waarde aan een 

respectvolle maar ook duidelijke en conse-

quente benadering. Daarbij houden we re-

kening met de verschillen tussen leerlingen. 

 

 

Schoolbesturen hebben zorgplicht. Dit be-

tekent 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 on-

derwijsaanbod 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 onder-

steuning 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 bie-

den 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 jaarlijkse OPP bespreking geëvalueerd 

worden of dat nog steeds de meest passen-

de onderwijsplaats is of dat (terug)plaatsing 

naar regulier onderwijs mogelijk is. 

 

Ouders kunnen voor een bezwaar tegen de 

keuze van de toelatingscommissie terecht 

bij de eigen Bezwaarcommissie Toelaat-

baarheidsverklaring (TLV) van het samen-

werkingsverband of bij de Geschillencom-

missie van het Passend Onderwijs. Contact-

gegevens kunt u vinden op de website van 

het samenwerkingsverband PO de Kempen 

of PVO Eindhoven Kempenland. 

 

Onze missie: Ieder kind en iedere jongere 

heeft recht op passend onderwijs, betekent 

ook, dat wij een kind niet afwijzen vanwege 

‘moeilijk’ gedrag. Altijd gaan wij met belang-

hebbenden in gesprek en onderzoeken we 

de mogelijkheden om elke leerling onder-

wijs te bieden. 
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Uitgangspunt daarbij is, dat iedereen zich 

gerespecteerd en gewaardeerd voelt. Daar-

bij gaan we in eerste instantie uit van de 

eigenheid van de leerling. Het doel is het 

functioneren in een sociale context, in eer-

ste instantie van de groep en de school. In 

een latere fase ook binnen de context van 

andere leefomgevingen, zoals een woon-

groep, een werkplek of een club. 

 

De borging van deze doelstelling ligt bij de 

Commissie van Begeleiding, de Intern Bege-

leider en de Coördinator Pedagogisch Han-

delen. Zij zijn betrokken bij de intake van leer-

lingen, de formulering van het Ontwikkelings-

perspectiefplan en de plaatsing in groepen. 

 

Jaarlijks voeren zij een bespreking met alle 

groepspersoneel waarin alle leerlingen bespro-

ken worden. 

 

 

Om toegelaten te Om toegelaten te wor-

den tot een school voor (Voortgezet) Spe-
ciaal Onderwijs moet een leerling een Toe-

laatbaarheidsverklaring (TLV) hebben.  

 

De TLV wordt op samenwerkingsniveau 

toegekend door de Centrale Commissie 

van Toelaatbaarheidsverklaring (CCT) voor 

het primair onderwijs en de Plaatsingscom-

missie Leerlingen (PCL) voor het voortge-

zet onderwijs.  

 

Een TLV wordt voor beperkte tijd afgege-

ven op basis van de ondersteuningsbehoef-

te, onderwijsvraag, prognose en ontwikke-

lingsperspectief. Indien een leerling in aan-

merking komt voor plaatsing in het speciaal 

(basis – of voortgezet) onderwijs raadpleeg 

dan de intern begeleider van de school om-

trent protocol en procedure. 

 

 

Elk kind heeft recht op passend onderwijs, 

d.w.z. onderwijs dat aansluit bij de mogelijk-

heden van de leerling. Dat is onderwijs dat 

rekening houdt met zijn ondersteuningsbe-

hoefte en bijdraagt aan een reëel toekomst-

perspectief. 

 

We willen, samen met ouders en wettelijke 

vertegenwoordiger, voor elk kind een on-

onderbroken ontwikkelingsgang garanderen 

op basis van de driehoek ‘kind – ouders – 

school’. 

 

Elke leerling volgt, binnen de onderscheiden 

leerroutes van De Groote Aard, zijn eigen 

onderwijstraject. Behalve voor de cognitie-

ve ontwikkeling is er veel aandacht voor de 

sociaal-emotionele ontwikkeling, de sociale 

redzaamheid, zelfredzaamheid, maatschap-

pelijke redzaamheid en het aanleren van 

praktische vaardigheden. Leidraad daarbij is 

het verwachte toekomstperspectief van de 

leerling. We houden daarbij rekening met 

de persoonlijke wensen, mogelijkheden en 

interesses van de leerling en zijn wettelijke 

vertegenwoordiger. 

 

 

Iedere school stelt binnen Passend Onder-

wijs een ondersteuningsprofiel op, waarin 

de school beschrijft welke ondersteuning zij 

kan bieden en hoe deze ondersteuning is 

georganiseerd. U kunt het Schoolonder-

steuningsprofiel SO en/ of VSO downloa-

den op onze website. 

 

Uiteraard is directie en personeel altijd be-

schikbaar voor nadere toelichting op de 

wijze waarop De Groote Aard Passend On-

derwijs vorm geeft. 

 

Visie op ondersteuning 

Belangrijk is om de vraag te beantwoorden 

welke extra onderwijsbehoefte de leerling 

heeft en welke extra ondersteuning dan 

geregeld moet worden. Handelingsverlegen-

heid van de school is geen criterium voor 

indicatie. Het is een signaal dat de leerling – 

ook bij achterblijvende ontwikkeling - een 

beter passend onderwijsaanbod nodig heeft. 

 
12.  

 

Van iedere leerling beschrijven we een uit-

stroomperspectief. Dit is de basis voor de 

indeling in de uitstroomroute Dagbesteding 

of Arbeid. De keuze hiervoor is gemaakt op 

basis van onze observaties en mogelijkhe-
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den van de leerling. 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 probe-

ren het optimale uit de leerlingen te halen. 

 

Op basis van de beschreven perspectieven, 

leerroutes en de kalender- leeftijd worden 

leerlingen in een groep ingedeeld. Het Pe-

dagogisch team van de school zoekt, samen 

met ouders en leer- krachten, de meest 

geschikte instroomplaats voor nieuwe leer-

lingen. De Commissie van Begeleiding 

(CVB) bepaalt het toekomstperspectief en 

de leerroute. De uitstroom is vooraf vast-

gelegd in het uitstroom- perspectief voor 

de betreffende leerling. Jaarlijks wordt het 

perspectief besproken met ouders. Op ba-

sis van de evaluaties en behaalde resultaten 

kunnen leerlingen in een andere leerroute 

worden geplaatst, doorgeplaatst worden  

naar vervolgonderwijs of het toekomstper-

spectief wordt gewijzigd. 

 

13.  

 

In de leerroutes worden doelen gesteld, die 

afkomstig zijn van een leerlijn. We werken 

met De Groote Aard leerlijnen en leer-

lijnen afkomstig van de CEDgroep 

(Centrum voor Educatieve Dienstverle-

ning).  

 

Een leerlijn is een systeem van doelen voor 

alle ontwikkelingsgebieden. Voor elke leef-

tijd tussen 4 en 20 jaar zijn per leerroute 

referentieniveaus vastgesteld. Op die ma-

nier is de ontwikkeling van leerlingen meet-

baar en vergelijkbaar en basis voor het han-
delen in de groep. 

 

Leerlingvolgsysteem, groepsprogramma, 

sublesgroepsplan en ontwikkelingsperspec-

tiefplannen zijn belangrijke hulpmiddelen bij 

het formuleren en realiseren van onderwijs-

doelen. Toetsing van de doelen vindt plaats 

met behulp van (niet)methode gebonden 

toetsen, observatieschalen en tests. De 

toets resultaten worden 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 ontwikkelt. 

 

Het lesprogramma is gebaseerd op een 

doorlopende cyclus handelings- en op-

brengstgericht werken binnen school. Leer-

krachten evalueren structureel, op basis van 

de scores maken ze plannen. Dit wordt 

vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem. Op 

basis daarvan, maar met eigen afwegingen, 

maken leerkrachten sublesgroepsplannen. 
Individuele handelingsplannen worden 

slechts gemaakt voor die onderdelen waar-

van een leerling afwijkt van het subles- 

groepsplan. We proberen te voorkomen 

dat er meer dan drie verschillende niveaus 

binnen een niveaugroep voorkomen om de 

groepsorganisatie realistisch en effectief te 

houden. 

 

Qua leerstofaanbod en methodiek probe-

ren we zoveel mogelijk aan te sluiten bij 

wat in het reguliere onderwijs gebruikelijk 

is. Voor specifieke doelgroepen passen we 

de onderwijsinhoud aan op hun ontwikke-

lingsniveau. 

 

 

Voor elke leerling wordt een toekomstper-

spectief geformuleerd. Voor SO-leerlingen 

(4 tot 12 jaar) spreken we van een uit-

stroomperspectief vervolgonderwijs, voor 

leerlingen in de VSO-afdeling (12 tot 20 

jaar) spreken we van een uitstroomper-

spectief arbeid, dagbesteding of vervolgon-

derwijs. 

 

Voor elk uitstroomperspectief hebben we 

een aparte leerroute. Een leerroute is een 

onderling samenhangend geheel van leer-
lijnen, gericht op het behalen van een be-

paald uitstroomperspectief. De leerlijnen 

zijn opgebouwd uit reeksen opeenvolgende 

doelen. De leerroutes zijn genormeerd op 

basis van leeftijd en ontwikkelingsniveau en 

zijn daardoor meetbaar en vergelijkbaar. 

 

De vier leerroutes van het SO sluiten naad-

loos aan op de vier leerroutes van het VSO. 

 

De inschaling in de leerroutes gebeurt op 

basis van intelligentie en scores op een aan-

tal wezenlijke ontwikkelingsgebieden 

(verstandelijke mogelijkheden, communica-

tie, redzaamheid, motorische ontwikkeling, 

sociaal-emotionele ontwikkeling en leren 

leren). De eindregie ligt bij de Commissie 

van Begeleiding. 

 

In de SO afdeling worden leerlingen groep 

overstijgend ingedeeld in taal- & rekenni-
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veau groepen. In de VSO-afdeling worden 

leerlingen groep overstijgend ingedeeld in 

leerwerkgroepen waarin het aanleren van 

werknemersvaardigheden centraal staan. 

 

De Groote Aard biedt elke leerling passend 

onderwijs en een zo optimaal mogelijke be-

geleiding en zorg. Dit gebeurt in een cy-

clisch samenspel van ouders, leerkrachten, 

Pedagogisch team, Commissie van Begelei-

ding (CVB) en overige deskundigen. 

 

Bij plaatsing is er een concept ontwikke-
lingsperspectiefplan wat binnen zes weken 

vastgesteld wordt. 

 

Op basis van het startdocument dat de in-

tern begeleider maakt, wordt een nieuwe 

leerling geplaatst in een groep. Daarna 

wordt een Eerste ontwikkelingsperspectief-

plan (EOPP) gemaakt en wordt de leerling 

ingevoerd in het sublesgroepsplan. Binnen 

zes weken stellen we een ontwikkelings-

perspectiefplan (OPP) vast. Daarbij wordt 

voor de leerling de leerroute opnieuw vast-

gesteld met het uitstroomprofiel. Na een 

half jaar wordt de ondersteuningsvraag van 

de leerling geëvalueerd en een integratief 

beeld vastgesteld. Al deze acties gebeuren 

onder verantwoordelijkheid en monitoring 

van de CvB. 

 

Het zorgsysteem 

Het zorgsysteem wordt ondersteund door 

het digitale leerlingvolgsysteem. Daarin is 

alle relevante informatie over de vorderin-

gen op alle ontwikkelingsgebieden opgesla-

gen. 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 leer-

ling wordt schriftelijk en digitaal een dossier 
bijgehouden. 

 

Op basis van het ontwikkelingsperspectief 

en de ontwikkeling van de leerlingen in de 

groep maakt de leerkracht een groepspro-

gramma met sublesgroepen. Hierin staat de 

onderwijsinhoud en de organisatie van de 

groep beschreven. Waar het onderwijs van 

een individuele leerling te veel afwijkt van 

het groepsprogramma staat dit beschreven 

in het individuele handelingsplan. 

 

Zorgniveaus 

De leerkracht draagt de regieverantwoor-

delijkheid voor elke leerling in zijn groep. 

Indien hij vragen heeft, krijgt hij ondersteu-

ning vanuit het pedagogisch team. Dat be-

staat uit de intern begeleider en coördina-

tor van het pedagogisch handelen. 

 

Indien er vragen blijven, kunnen in overleg 

met de intern begeleider externe deskundi-

gen worden ingeschakeld, zoals pedagogen, 
fysiotherapeuten en jeugdzorg. 

 

Elke groep wordt minimaal één keer per 

jaar besproken in de Commissie van Bege-

leiding. Hierbij is alle groepspersoneel aan-

wezig. Meerdere keren per jaar is er een 

groepsbespreking. Hierbij is de leerkracht 

van de groep, de intern begeleider en de 

coördinator Pedagogisch handelen aanwe-

zig. 

 

De leerkracht heeft tenminste tweemaal 

per jaar contact met de ouders over de 

leerresultaten en het welbevinden van hun 

kind. 

 

Bij aanvang van het schooljaar 2019-2020 

telt de school ruim 110 leerlingen. 

 

De Groote Aard werkt opbrengstgericht. 

De gewenste opbrengsten van het onder-

wijs zijn vastgelegd in de streefplanning per 

leerroute. Door elke leerling in te schalen 

in een bepaalde leerroute committeren we 

ons aan een vooraf vastgelegde inspannings-

verplichting. 

 

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 groe-

Schooljaar  15/16 16/17 17/18 18/19 

Uitstroom Aantal Aantal Aantal Aantal 

Arbeid 1 3 2 3 

Dagbesteding 7 11 8 9 

Verhuizing 7       

Andere school 1     1 

Ontheffing leer-

plicht 

1       

Onbekend       1 

Totaal 16 15 11 14 



10 

 

pen of van de hele schoolpopulatie in beeld 

gebracht worden. Op die manier kan ver-

antwoording afgelegd worden aan ouders 

en bevoegd gezag en kunnen de bereikte 

resultaten vergeleken worden met andere 

scholen. 

 

De meeste leerlingen verlaten het speciaal 

onderwijs rond het moment waarop ze 20 

jaar worden. Een enkeling stapt eerder over 

naar een andere vorm van onderwijs 

(Speciaal basisonderwijs, Praktijkonderwijs, 

ROC) of verlaat om een zwaarwegende 

reden na afloop van de leerplicht het on-

derwijs en stapt over op arbeid of dagbe-

steding. 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 bereik-

te resultaten. Het leerling- volgsysteem is 

een belangrijk hulpmiddel om dit te volgen 

en registreren. 

 

Bij alle leerlingen wordt jaarlijks de 

‘Welzijnsmonitor’ afgenomen. Dit geeft een 

beeld van hun sociale en emotionele welbe-

vinden. De gegevens worden gebruikt bij 

het bespreken van het pedagogisch klimaat 

met de leerkrachten.  

 

 

Meebeslissen kan in de Medezeggenschaps-

raad. Via instemmingsrecht of advies heb-

ben ouders en personeel invloed op het 

schoolbeleid. De Groote Aard is ook verte-

genwoordigd in de Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad van het overkoepe-

lend schoolbestuur Onderwijsstichting 

KempenKind en in de Ondersteuningsplan-

raden van beide Samenwerkingsverbanden. 

In onze Medezeggenschapsraad zitten drie 
ouders en drie personeelsleden. 

 

20.  

 

Meedenken gebeurt in de Klankbordgroep. 

Dat is een adviesorgaan en klankbord voor 

de directie. De personen in deze groep 

hebben een band met school en/of met jon-

geren met beperking en zijn daarom gemo-

tiveerd om onze school met raad bij te 

staan.  

 

Kijk voor de samenstelling van de Klank-

bordgroep op onze website. 

 

 

 

 

 

21.  

 

Kijk voor de samenstelling van het team op 

onze website. 

 

In de groepen kunnen stagiaires komen van 

verschillende opleidingen. Wij vinden het 

belangrijk om hen een opleidingskans te 

bieden. De stagiaires, worden zoveel moge-

lijk geplaatst in een vaste groep en gekop-

peld aan een vaste begeleidende medewer-

ker. Bij het begeleiden van leerlingen ver-

vullen ze een ondersteunende rol naar de 

leerkracht toe. De doelstellingen van de 

eigen opleiding vormen daarbij het uitgangs-

punt. Stagiaires werken onder supervisie 

van de leerkracht wel af en toe zelfstandig 

met leerlingen om aan de doelstellingen van 

hun opleiding te kunnen beantwoorden. 

 

 

Meedoen kan in onze activiteitencommissie. 
Ouders zetten zich in om extra activiteiten 

voor de leerlingen van onze school te orga-

niseren. De groep organiseert samen met 

school onder andere kerst, carnaval en de 

eindejaarsviering. U hoeft niet in de Activi-

teitencommissie te zitten om actief te zijn 

voor school. De ouders van de Activiteiten-

commissie vragen aan het begin van het jaar 

in een brief om in te schrijven voor de hulp 

bij een aantal jaarlijkse feestelijkheden. 

 

 

Leerkrachten zijn tussen 9.00 en 15.00 uur 

bezig met het onderwijs aan onze leer-

lingen. Gespreksafspraken maken wij dus 

altijd voor of na die tijd.  Het is niet moge-

lijk 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. 
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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.nl 

www.passendonderwijs.nl 

Uiteraard geldt bovenstaande niet in geval 

van calamiteiten waarbij directe actie nood-

zakelijk is. 

 

 

Elke maand verspreiden we een Aard-

praetje. Hierin staan wetenswaardigheden 

uit school en uit de groepen. Het Aard-

praetje komt in de regel uit op de eerste 

vrijdag van de maand. 

 

Kopij kan aangeleverd worden via in-

fo@grooteaard.nl 

 

 

Op de website staat informatie over school.  

U kunt er informatie lezen en downloaden.  

Kijk op: www.grooteaard.nl 

 

27.  partners van de school 

 

Wij zien onze leerlingen en hun ouders / 

wettelijke vertegenwoordigers als onze 

klanten. 

 

Daarnaast hebben we verschillende part-

ners. Met deze partners werken we aan de 

kwaliteit van ons onderwijs. 

 

Belangrijke partners zijn: 

• Johan van der Aalst  

 Kinderfysiotherapie 

• Lunet Zorg 
• Leer-werk locaties 

• Stagebedrijven VO-PO 

 

28.  samenwerkingsverbanden 

 

De Groote Aard maakt deel uit van twee 

samenwerkingsverbanden (SWV). 

 

Voor onze SO-afdeling is dat SWV De 

Kempen. Dit bestaat uit zeven schoolbestu-

ren voor primair onderwijs in de regio de 

Kempen, Veldhoven en Valkenswaard en 

een aantal scholen voor speciaal onderwijs.  

Voor de VSO-afdeling maakt De Groote 

Aard deel uit van het SWV Passend Voort-

gezet Onderwijs Eindhoven – Kempenland, 

bestaande uit 39 scholen uit het regulier en 

speciaal voortgezet onderwijs 

 

De besturen van de samenwerkingsverban-
den hebben een Ondersteuningsplan vast-

gesteld. Op basis daarvan wordt het Pas-

send Onderwijs in de betreffende regio ge-

organiseerd, inclusief de verdeling van de 

financiële middelen van het rijk. 

 

Meer over Passend Onderwijs en een Toe-

laatbaarheidsverklaring vindt u elders in de-

ze schoolgids (Hoofdstuk 9) en via onze 

website. 

 

29.  centrum passend onderwijs 

In de afgelopen jaren is nauwe samenwer-

king opgebouwd met de regionale school 

voor speciaal basisonderwijs De Piramide in 

Bladel en met de Praktijkschool van het Pi-

us X-college in Bladel. De landelijke ontwik-

keling “Passend Onderwijs” vraagt deze 

verregaande samenwerking. Samen ontwik-

kelen we mogelijkheden voor leerlingen 

met een ondersteuningsbehoefte in het re-

gulier onderwijs, daarbij nadrukkelijk on-

dersteund 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. 

 
30.  zorgpartners 

 

Zowel op landelijk als regionaal niveau is de 

Groote Aard betrokken bij diverse ontwik-

kelingen m.b.t. de samenwerking tussen on-

derwijs 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 be-

roep kunnen doen op fysiotherapie. 

 

31.  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 23 

jaar mogelijk. In het Centrum voor Jeugd en 

Gezin+ zijn vijf teams met jeugd- en gezins-

werkers actief. 
 

Elke Kempengemeente heeft een eigen Lo-

kale Ondersteuningsteam (LOT). Dit is een 

team met professionele jeugd- en gezins-

werkers die dichtbij jongeren en hun gezin-

nen ondersteuning kan bieden. Dit team 

zorgt ook voor contacten met onder ande-

re scholen, kinderopvang, verenigingen, po-
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litie, huisartsen en is in de buurt aanwezig. 

Bij een ondersteuningsvraag in opvoeden of 

opgroeien zijn de jeugd- en gezinswerkers 

van deze teams de aangewezen professio-

nals om de ondersteuning te bieden of sa-

men te bekijken wat nodig is. 

 

Als de gevraagde of benodigde ondersteu-

ning te ingewikkeld wordt schakelt het Lo-

kaal Ondersteuningsteam het Kempenteam 

voor Jeugdhulp (KTJ) in. Het KTJ is een on-

derdeel van het CJG+ en wordt ingezet bij 

de ingewikkelde en meervoudige vragen. 

Zo zijn zij er bijvoorbeeld voor het oplos-

sen van niet-alledaagse vraagstukken rond-

om verzorging, opvoeding en ontwikkeling 

van jongeren. Het Kempenteam levert zelf 

de ondersteuning zo veel als mogelijk. 

Daarnaast kunnen zij specialistische onder-

steuning inzetten. 

 

Voor De Groote Aard is Judith Haasen van-

uit het CJG + onze contactpersoon.  

Meer info over CJG+ is te vinden op  

cjgplusdekempen.nl  

 

Vanaf 1 juli 2019 vallen zij onder Afdeling 

Maatschappelijke Dienstverlening en is 

meer info 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 ge-

meente. 

 

32.  MEE Zuidoostbrabant 

 

MEE Zuidoostbrabant is een organisatie die 

informatie, advies en ondersteuning geeft 

aan mensen met een beperking en hun ou-

ders of wettelijk vertegenwoordigers. Die 

dienst - en hulpverlening kan in alle ver-

schillende 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 9.00u tot 17.00u. Het is geves-

tigd in het kantoor van MEE Zuidoostbra-

bant 

 

Laan van Diepenvoorde 37-43 

5582 LA  Waalre  
Postbus 44015 

5604 LA Eindhoven 

 

040-2140404 

info@meezuidoostbrabant.nl  

www.meezuidoostbrabant.nl 

 

Gerelateerde websites zijn: 

www.plein26.nl en 

www.wonenvoorgehandicapten.nl 

 

33.  GGD 

 

Onze school werkt samen met de GGD 

Brabant-Zuidoost, team Jeugdgezondheids-

zorg. Dit team bestaat uit een jeugdarts, 

jeugdverpleegkundige, assistente en een 

psycholoog. GGD-arts Sonja Hoofwijk 

maakt deel uit van de Commissie van Bege-

leiding. 

 

Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de 

meeste jongeren vanzelf. Als ouder of ver-

zorger 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 

Jeugdgezondheid helpen. 

 

De GGD is beschikbaar voor informatie, 

vragen, hulp en advies. Heeft u vragen of 

wilt u een afspraak maken voor een ge-

zondheids- onderzoek of gesprek? U kunt 

contact opnemen met de sector Jeugdge-

zondheid. 

 

 Kijk op de website www.ggdbzo.nl/

ouders 

 Stuur een e-mail naar:  

mijnkindendeggd@ggdbzo.nl 

 Vermeld altijd de voor- en achternaam 

en geboortedatum van uw kind 

 Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via:  

088 0031414 op ma t/m vrij van  

8.30 tot 17.00 uur. 

 

34.  kinderfysiotherapie 

 

Johan van der Aalst en zijn team verzorgen  

fysiotherapie voor leerlingen in ons ge-

bouw. Dit gebeurt op basis van een indica-

tie.  

 

Contact: 
0497 - 53 51 75 of  

info@kinderfysiotherapiejvanderaalst.nl 

 

35.  zwembad de Albatros 

 

Leerlingen van de SO-afdeling zwemmen op 
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woensdag in Zwembad De Albatros. Met 

de eigenaar van zwembad De Albatros zijn 

afspraken gemaakt over de zwemlessen. 

Daarin staan de regels, af- spraken en ver-

antwoordelijkheden met betrekking tot de 

zwemles- sen, het toezicht voor, tijdens en 

na de zwemlessen, de veiligheid en het ge-

bruik van de accommodatie. Het zwempro-

tocol is op school beschikbaar. 

 

36.  cultuurplaza de Kempen 

 

De Groote Aard heeft een cultuurcoördi-

nator, die aansluit bij cultuurplaza de Kem-

pen. Dit is een samenwerkingsverband van 
Cultuurpunt Bergeijk, Cultuurpunt Eersel 

en Cultuurpost Bladel. Gezamenlijk wordt 

beleid uitgezet en worden activiteiten ont-

wikkeld om leerlingen een breed cultureel 

aanbod te kunnen bieden. 

 

37.  Brabants Verkeersveiligheid Label 

(BVL) 

 

Kinderen vormen een zeer kwetsbare 

groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Neder-

land honderden kinderen betrokken bij ver-

keersongevallen. Kinderen moeten daarom 

leren veilig aan het verkeer deel te nemen. 

Om verkeerseducatie op scholen te stimu-

leren en een hoge kwaliteit te waarborgen, 

is er een keurmerk in het leven geroepen. 

Het Label met het beeldmerk Seef de Ze-

bra toont aan dat onze school zich gaat in-

zetten voor verkeerseducatie en verkeers-
veiligheid rond de school. 

Waarom deelnemen aan het BVL?  

 

Verkeerseducatie in de klassen krijgen en 

houden; dáár is het de provincie Noord-

Brabant om te doen met het Brabants Ver-

keersveiligheidsLabel (BVL), Er is een set 

met BVL-criteria ontwikkeld waarmee we 

kunnen werken om de kwaliteit van de ver-

keersveiligheid 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 ver-

schillende onderdelen. Onze leerlingen krij-

gen verkeerslessen en doen verkeerspro-

jecten met praktische oefeningen. Verder is 

er aandacht voor de schoolomgeving en 

zijn/worden de routes naar school zo ver-

keersveilig mogelijk. De Groote Aard heeft 

het Label in 2017 behaald 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 kin-

deren. 

 

 

Secretariaat klachtencommis-

sie:  

Stichting GCBO 

info@gcbo.nl 

Postbus 82324 

2508 EH Den Haag  

070-3861697 

Op werkdagen te bereiken van 

08.00-17.00 uur 

 

Meldpunt vertrouwensinspec-

teurs: 

0900-1113111 

Op werkdagen te bereiken van 

08.00-17.00 uur 
 

Overige adressen:  

Klachtmeldingen over seksuele 

intimidatie, seksueel misbruik, 

ernstig psychisch of fysiek ge-

weld: 

Meldpunt vertrouwensinspec-

teurs 

0900-1113111 (lokaal tarief)  

 

Landelijke klachtencommissie 

VBKO: 

Postbus 82324  

2508 EH Den Haag 

070-3568114 

 

De school is een gemeenschap waarin leer-

lingen en leerkrachten samen zijn. Voor bei-

de 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 ge-

nomen wordt of dat er niet goed naar u 

geluisterd wordt, dan kunt u dat bespreken 

met de leerkracht, intern begeleider of di-

rectie. Bij onvoldoende resultaat kunt u de 

problematiek bespreken met de interne 
vertrouwenspersoon van de school. Deze 

contactpersonen zijn door het bestuur be-

noemd om er zorg voor te dragen dat 

klachten van ouders en kinderen altijd seri-

eus 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 moge-

lijke oplossing te komen. 

 

Mocht dit niet tot een bevredigend resul-

taat leiden dan kunt u contact opnemen 

met de externe vertrouwenspersoon van 

de Onderwijsstichting KempenKind. 

 

De namen van de interne en externe con-

tactpersonen zijn te vinden op de website 

www.grooteaard.nl 

 

Als het nodig mocht zijn, wordt de klacht 

doorverwezen naar de onafhankelijke klach-

tencommissie van de KBO besturen organi-

satie waarbij onze stichting is aangesloten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspectie van het onderwijs.:  

info@owinsp.nl  

www.onderwijsinspectie.nl 

 

Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis) 
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40.  privacy beleid 

 

Onderzoek en privacy 

Onderzoeken vinden in de regel plaats na 

toestemming van ouders. Medewerkers 

(leerkrachten, orthopedagogen, therapeu-

ten) 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 on-

derzoeken, observaties, toetsen doen. Deze 

gegevens zijn enkel voor interne ontwikke-

ling. 

 

Voor deze onderzoeken, observaties en 

toetsen vragen we vooraf geen toestem-

ming aan ouders. 

 

Ook voor Citotoetsen wordt geen toe-

stemming vooraf gevraagd. Deze kunnen 

wel onderdeel uitmaken van het onderwijs-

kundig rapport en de uitslagen worden op-

genomen in het ontwikkelingsperspectief-

plan. Ouders wordt gevraagd dit te onder-

tekenen. 

 

Voor een intelligentieonderzoek vragen wij 

wel vooraf toestemming. 

 

Video-opnames voor directe begeleiding 

Voor opnames die bestemd zijn voor bege-

leiding van de kinderen of voor opleidingen 

van onze medewerkers vragen wij de ou-

ders niet om hun toestemming. Deze opna-

mes worden namelijk alleen in school ge-

bruikt en kunnen alleen bekeken worden 

door de ouders en de bij het kind of oplei-

ding betrokken medewerkers. Er is een  

SVIB (School video interactie begeleiding) 

op school. 

 

Foto-, film- en video-opnames voor  

publicatie 

Op school of tijdens schoolactiviteiten wor-

den opnames van leerlingen gemaakt. Onze 
school kan deze gebruiken voor publicatie 

in een nieuwsbrief, schoolkrant, schoolbro-

chure, advertenties, op onze website of in 

de media (regionale of landelijke krant, tele-

visie, tijdschrift). Wij vragen uw toestem-

ming om deze opnames te mogen gebrui-

ken. Dit herhalen wij jaarlijks bij de contro-

le van de stamkaart. Bij nieuwe leerlingen 

gebeurt dat bij het invullen van de staat van 

inlichtingen. 

 

AVG (Algemene verordening gegevensbe-

scherming) 

Om goed onderwijs te kunnen geven en 

activiteiten te kunnen organiseren, ver-

werkt de school gegevens van uw kind. 

Hierbij kunt u denken aan contactgegevens, 

schoolresultaten, voortgang van het onder-

wijs, gegevens over de ouderbijdrage, etc. 

 

In het "Privacyreglement Leerlingengege-

vens" van Onderwijsstichting KempenKind 

staat beschreven op welke wijze de school 

omgaat met deze gegevens. Hierin staat on-

der andere beschreven wie welke gegevens 

op welke manier mag bewerken. Ook staat 

in dit reglement aan welke andere organisa-

ties onze school gegevens van uw kind ver-

strekt en onder welke voorwaarden dit ge-

beurt. 

 

De school slaat gegevens per leerling op in 

een leerlingdossier. Als ouder/verzorger 

heeft u recht op inzage in het leerlingdos-

sier van uw kind. Als u dit wilt, kunt u dit 

schriftelijk aangeven bij de directeur van de 

school. Omdat het leerlingdossier vaak uit-

gebreid is, heeft de school maximaal vier 

weken de tijd om, na goedkeuring van uw 

verzoek, het leerlingdossier voor u inzichte-

lijk te maken. Wanneer u verbetering, aan-

vulling, verwijdering of afscherming van de 

gegevens van uw kind wenst, kunt u dit sa-

men 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 direc-

teur van school of aan het bestuursbureau 

van KempenKind tel. 0497-516337 

 

41. sociale veiligheid en privacy 

 

Scholen hebben een inspanningsplicht met 

als doel een sociale en fysiek veilige school. 

Hierbij wordt de nadruk gelegd op het 

voorkomen van sociaal onveilig gedrag en 

tijdig ingrijpen bij situaties. Ook worden 

scholen verplicht om verantwoording af te 

leggen over de resultaten van hun inspan-

ningen. Doordat e.e.a. in de wet is veran-
kerd wordt het daarmee een deugdelijk-

heidseis. 

 

Onderwijsstichting KempenKind heeft dit 

vastgelegd in een integraal veiligheidsbeleid. 

Dat is beschreven in het Veiligheidsbeleids-

plan. Hierin staan afspraken, regels en pro-

tocollen op basis van inzicht en kennis, pre-
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ventie en curatief handelen. 

 

Kijk voor het veiligheidsplan op onze websi-

te. 

42. rechten en plichten 

 

Uw kind is leerplichtig op de eerste school-

dag 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. 

 

43. gronden van vrijstelling 

 

Leerlingen die op de Groote Aard zijn inge-

schreven, nemen deel aan alle voor hen be-

stemde onderwijsactiviteiten. In uitzonde-

ringsgevallen 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 onderwijsac-

tiviteiten voor de leerling in de plaats ko-

men van die waarvan vrijstelling is verleend. 
 

44. onderwijstijd 

A. Schooltijden SO-leerlingen jonger dan 7 

jaar en overige SO-leerlingen 

 

 

  's morgens 's middags aantal klokuren 

maandag 09.00 - 12.15 uur 13.00 - 15.00 uur 5,25 uur 

dinsdag 09.00 - 12.15 uur 13.00 - 15.00 uur 5,25 uur 

woensdag 09.00 - 12.45 uur   3,75 uur 

donderdag 09.00 - 12.15 uur 13.00 -15.00 uur 5,25 uur 

vrijdag 09.00 - 12.15 uur 13.00 - 15.00 uur 5,25 uur 

B. Schooltijden VSO leerlingen: 

  's morgens 's middags aantal klokuren 

maandag 09.00 - 12.30 uur 13.00 - 15.00 uur 5,50 uur 

dinsdag 09.00 - 12.30 uur 13.00 - 15.00 uur 5,50 uur 

woensdag 09.00 - 12.45 uur   3,75 uur 

donderdag 09.00 - 12.30 uur 13.00 -15.00 uur 5,50 uur 

vrijdag 09.00 - 12.30 uur 13.00 - 15.00 uur 5,50 uur 
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45.  vakantierooster 

 

 

 

Studiedagen 

 

Studiedagen worden ingezet voor verdere 

deskundigheidsbevordering van het perso-

neel en teambuilding. De studiedagen voor 

het komende schooljaar zijn vastgelegd op:  

 

 Woensdag 25 september 2019 

 Vrijdag 6 december 2019 

 Woensdag 11 maart 2020 

 Woensdag 3 juni 2020 

Vakantie Eerste dag Laatste dag Aantal SO uren Aantal VSO 

uren 
Herfstvakantie 14 – 10 – 2019 18 – 10 – 2019  24,75 uren  25,75 uren 

Kerstvakantie 23 – 12 – 2019 03 – 01 – 2020  49,50 uren  51,50 uren 

Carnavalsvakantie 24 – 02 – 2020 28 – 02 – 2020  24,75 uren  25,75 uren 

Tweede paasdag 13 – 04 – 2020      5,25 uren    5,50 uren 

Meivakantie 27 – 04 – 2020 08 – 05 – 2020  49,50 uren  51,50 uren 

Hemelvaartsdag 21 – 05 – 2020 22 – 05 – 2020  10,50 uren  11,00 uren 

2e pinksterdag 01 – 06 - 2020      5,25 uren    5,50 uren 

Zomervakantie 11 – 07 - 2020 23 – 08 – 2020 148,50 uren 154,50 uren 

Totaal     318 uren 331 uren 

          

4 studiedagen     16,5 uren 16,75 uren 

 

46. schoolvervangende opvang 

 

Tijdens schoolvakanties verzorgt Lunet 

Zorg schoolvervangende opvang. Het ver-

voer van en naar de schoolvervangende op-

vang 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 
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maken. 

 

De Groote Aard doet mee aan het Click-

programma van Click Sport.  Leerlingen 

krijgen na schooltijd onder begeleiding 

sport activiteiten aangeboden. Leerlingen 

krijgen hiervoor vier keer per jaar een pro-

gramma mee naar huis. Voor informatie 

kunt u contact opnemen met Tijn Smits of 

Frank Bullens. Tijn Smits gaat de Click mo-

menten voor SO en VSO organiseren. 

 

47. verlofaanvragen 

 

Een verlofaanvraag wordt gedaan door ou-

ders/wettelijke vertegenwoordiger van de 

leerling. 

 

Leerplicht houdt in dat kinderen in die peri-

ode 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 om-

standigheden’, zoals overlijden, ernstige 

ziekte, bezoek arts, huwelijk van naaste fa-

milie of verhuizing. Ouders van specifieke 

beroepsgroepen kunnen een beroep doen 

op deze regeling om buiten de schoolvakan-

ties verlof op te nemen. Alleen de directie 

kan toestemming verlenen voor extra ver-

lof. Dit gebeurt altijd schriftelijk. Meer in-

formatie 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 leer-

plichtambtenaar van de gemeente. Deze zal 

daar maatregelen op nemen. 
 

Voor verlofaanvragen is een standaard for-

mulier verkrijgbaar bij de administratie van 

de school. U kunt dit ook downloaden via 

onze website. 

 

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 ont-

zegd is; 

 De leerling wegens ziekte verhinderd is 

de school te bezoeken; 

 De leerling wegens vervulling van plich-

ten, voortvloeiend uit godsdienst of le-

vensovertuiging verhinderd is de school 

te bezoeken; 

 De leerling vanwege een specifieke aard 

van het beroep van een van de ouders/

verzorgers slechts buiten de schoolva-

kanties met hen op vakantie kan gaan; 

 De leerling door andere gewichtige om-

standigheden verhinderd is de school te 

bezoeken. 

 

Verlof dient ruim vooraf aangevraagd te 

worden.  

 

48. schorsing en verwijdering 

 

In een enkel geval kan het gedrag van een 

leerling een te grote druk leggen op de an-

dere leerlingen en de medewerkers. De 

directie kan dan overgaan tot schorsing van 

een leerling. In het uiterste geval kan dit 
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leiden tot verwijdering. 

 

Dit is een ernstige maatregel, die ingaat te-

gen ons uitgangspunt ‘ieder kind heeft recht 

op onderwijs’. Wij zullen zo’n besluit dus 

altijd weloverwogen nemen. 

 

Er is een protocol ‘schorsing en verwijde-

ring’. Daarin staan de criteria en stappen 

voor we een besluit tot schorsing of verwij-

dering nemen. 

 

49.  gezondheidsbeleid 

 

Het document gezondheidsbeleid vindt u 

op onze website. 

 

50. medicijn protocol 

 

De Groote Aard hanteert het Protocol Me-

dische Handelingen van Onderwijsstichting 

KempenKind. Daarbij wordt onderscheid 

gemaakt tussen medische handelingen die 

uitgevoerd moeten worden door personen 

met of zonder BIG-registratie (BIG is be-
roepen in gezondheidzorg). Indien een BIG-

registratie vereist is, kan schoolpersoneel 

onder voorwaarden tot uitvoering over-

gaan: 

 

 De uitvoerder moet een instructie ge-

had 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 pro-

cedures aangepast. We zullen ook vragen 

om het protocol jaarlijks te ondertekenen. 

Indien er in de loop van het jaar verande-

ringen zijn, moet u dit doorgeven. 

 

51. ouderbijdrage 

 

Ouderbijdrage 
We vragen aan ouders een vrijwillige bijdra-

ge om extra activiteiten voor de leerlingen 

te bekostigen, waarvoor de school geen of 

onvoldoende middelen bezit. Hierbij hoort 

ook het schoolreisje. 

Voor deze activiteiten vragen wij € 42,00 

per jaar per leerling. 
 

Overblijfregeling 
Ouders van leerlingen van De Groote Aard 
betalen verder een bijdrage voor de over-

blijfkosten. De kinderen brengen brood en 

eventueel fruit zelf mee. Ze krijgen op 

school melk, thee of koffie bij de boterham-

men. Hiervoor vraagt de school een ver-

goeding. Deze bijdrage wordt tegelijk met 

de ouderbijdrage geïnd. Indien leerlingen 

een dieet hebben i.v.m. een allergie, hoeft u 

niet te betalen. De kosten voor het over-

blijven bedragen € 48,00 per jaar per leer-

ling. 

 

Innen van de ouderbijdrage 
De bedragen voor de ouderbijdragen en de 

overblijfregeling worden als een totaalbe-

drag in rekening gebracht. U krijgt hiervoor 

een rekening van school. Gespreide betaling 

is mogelijk. 

 

52. Stichting Leergeld 

 
Zelf de schoolmaterialen betalen levert van-

daag 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. Kin-

deren 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 ont- wikkeling 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 bespa-

ren 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 email: 
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info@leergeldveldhovendekempen.nl 

 

U kunt ook bellen met 06-12880601 

 

Wilt u uitgebreider kennismaken met Leer-

geld? Kijk dan op 

www.leergeldveldhovendekempen.nl 

 

53. bereikbaarheid 

 
Openbaar vervoer 

De school is het snelst te bereiken via Cen-

traal 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 onge-

veer 300 meter is links De Mortel en De 

Groote Aard. Lijn. 

 

Eigen vervoer 
Via Eindhoven is De Groote Aard te berei-

ken via de A67 (Eindhoven richting Antwer-

pen). U neemt afslag Eersel. U gaat linksaf 

over de autoweg. Bij de rotonde gaat u 

rechtsaf. Bij de ovale rotonde rijdt u drie-

kwart rond en daarna direct linksaf. 

(Monseigneur de Haasstraat). Na ongeveer 

300 meter is links De Mortel en De Groote 

Aard. 

 

54. schoolvervoer en vervoerregeling 

 

Ouders zijn verantwoordelijk voor de aan-

vraag 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 eigen schoolauto. Indien dit niet mo-

gelijk is, gaan ze mee in particuliere auto’s 

van personeelsleden. Ook kan in een enkel 

geval de auto van anderen (ouders) ge-

bruikt worden. In alle gevallen mogen leer-

lingen alleen vervoerd worden als de ei-

genaar/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 deelne-

men gaan bij voorkeur via vaste routes. Al-

len 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 vervoe-

ren, parkeren op de invalide parkeer-

plaats 

 Verzorgers die hun kind binnen bren-

gen/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. 
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55. gedragscode 

 

De school is een gemeenschap waarin leer-

lingen en leerkrachten samen zijn. Voor bei-

de groepen gelden daarom sociale regels. 

 

Daarnaast hebben we als school een op-

voedkundige en onderwijskundige taak. Een 

aantal van onze leerlingen heeft, vanwege 

hun beperking moeite met het hanteren van 

de juiste sociale houding. Onze medewer-

kers zullen dus altijd handelen met het ni-

veau en de capaciteiten van de leerling als 

uitgangspunt. 

 

We hebben een aantal afspraken verzameld 

in de ‘Gedragscode’ die we op De Groote 

Aard hanteren. De Gedragscode bestaat uit 

drie delen. In de gedragsregels (Doen en 

Laten) staan de afspraken. De attitude die 

we verwachten van onze medewerkers 

staan in het deel Wikken en Wegen en in 

Begrensd gedrag. Basis is steeds het tonen 

van onderling respect, zowel in houding als 

in woorden. Leerlingen en medewerkers 

die zich niet aan deze basisregels houden 

worden hierop aangesproken. 

 

De Groote Aard let bij alle werkzaamheden 

nadrukkelijk op fysieke en sociale veiligheid. 

Juist op een school als de onze wordt extra 

druk gelegd op het veiligheidsgevoel van 

zowel leerlingen als medewerkers. Perso-

neel van De Groote Aard is opgeleid om in 

alle omstandigheden uit te gaan van de vei-

ligheid (emotioneel en fysiek) van de leer-

ling. 

 

56. kledingvoorschrift 

 

Zowel voor wat betreft de kleding van de 

leerlingen als van de medewerkers gaat de 

school er van uit dat men gekleed gaat vol-

gens de algemeen in ons land geldende nor-

men. Dit houdt in dat de kleding netjes en 

niet aanstootgevend is en niet mag indrui-

sen tegen de algemeen geaccepteerde ge-

dragsregels die het geven van goed onder-

wijs dienen te waarborgen. Als school voor 

bijzonder onderwijs kan de school aanvul-

lende voorschriften formuleren om wanor-

delijkheden te voorkomen en om de grond-

slag van de school te verwezenlijken. 

Kledingvoorschriften mogen niet discrimi-

nerend zijn. Van discriminatie is sprake als 

er onderscheid gemaakt wordt op grond 

van godsdienst of levensovertuiging, politie-

ke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, 

seksuele geaardheid of burgerlijke staat. 

 

Ten aanzien van gezicht bedekkende kleding 

stelt de school zich op het standpunt dat 

deze niet toegestaan is. Dit om de volgende 

redenen: Het belemmert de onderlinge 

communicatie, maakt het onmogelijk voor 

de school om de identiteit vast te stellen 

van personen die zich in de school bevinden 

en maakt het voor leerlingen moeilijker een 

stage te doorlopen. 

 

57. roken op school 

 

Op het terrein van De Groote Aard is ro-

ken 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. Een uitzondering is 

gemaakt voor de rokersruimte onder de 

gymzaal. Het rookverbod geldt voor ieder-

een, dus ook voor leerlingen, ouders en 

bezoekers van de school. 
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AB: Ambulante begeleiding 

ARBO: Arbeidsomstandigheden 

AT: Arbeidstoeleiding 

BHV: Bedrijfshulpverlening 

BT Beleidsteam 

CAO: Centrale Arbeidsovereenkomst 

CED: Centrum Educatieve Dienstverlening 

CITO: Centraal Instituut Toets Ontwikkeling 

CIZ: Centrum Indicatiestelling Zorg 

CVB: Commissie van Begeleiding 

CVI: Commissie van Indicatiestelling 

DGA: De Groote Aard 

EMB Ernstig Meervoudig Beperkt 

GGD: Geneeskundige Gezondheidsdienst 

GMR: Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 

IB: Interne begeleiding 

LGF: Leerlinggebonden Financiering 

LVB: Licht Verstandelijk Beperkt 

LVS: Leerlingvolgsysteem 

MEE: MEE Vereniging voor ondersteuning bij leven met een 

beperking 

MR: Medezeggenschapsraad 

MRT: Motorisch Remedial Teaching 

OCenW: Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen 

PABO: Opleiding leraar basisonderwijs 

PO: Primair Onderwijs 

PRO: Praktijkonderwijs 

RET: Regionaal Expertise Team 

ROC: Regionaal Opleidingscentrum 

SO: Speciaal Onderwijs 

SBO: Speciaal Basisonderwijs 

SPH: Sociaal pedagogische Hulpverlening 

SPW: Sociaal Pedagogisch Werk 

TLV: Toelaatbaarheidsverklaring 

UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 

VO: Voortgezet Onderwijs 

VSO: Voortgezet Speciaal Onderwijs 

WEC: Wet op Expertise Centra 

ZIB: Zeer Intensieve Begeleiding 

ZML: Zeer Moeilijk Lerenden 
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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 01-08-2019 tot 01-08-

2020 geldende schoolgids van deze school vastgesteld. 

 

 

Namens het bevoegd gezag, 

 

 

Eersel, 28 juni 2019 

 

 

H. Derks 

 

voorzitter College van Bestuur 
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School voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs 

SO/VSO De Groote Aard 

Mortel 1 

5521  TP  Eersel 

0497-513291 

 

info@grooteaard.nl 

www.grooteaard.nl 

 


