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Voorwoord 
Deze schoolgids is een hulpmiddel voor ouders/verzorgers bij de schoolkeuze voor hun kind. De gids 
informeert over wat u van de school kunt verwachten en wat de school voor uw kind kan betekenen. 
Ook wordt aangegeven wat de school van u als ouders /verzorgers verwacht. 
Daarom wordt de schoolgids verspreid onder alle ouders /verzorgers, nadat de MR heeft ingestemd met 
de inhoud. 
 
Wat staat er in deze schoolgids? 
U krijgt informatie over: 

 De identiteit van de school, oftewel: wat is typerend voor de Hubertusschool? 

 De uitgangspunten en doelstellingen van het onderwijs aan deze school. 

 De wijze waarop de school en het onderwijs zijn georganiseerd. 

 De zorg voor kinderen. 

 De ontwikkelingen van het onderwijs aan de Hubertusschool. 

 De resultaten van het onderwijs. 
Soms wordt verwezen naar documenten die op school ter inzage liggen of op de website van de school 
te vinden zijn. 
 
De totstandkoming van deze schoolgids  
Deze gids is samengesteld vanuit de evaluatie van het schoolplan 2015-2019 en het inspectiebezoek van 
februari 2019. Momenteel zijn wij bezig met de voorbereidingen van het schoolplan 2019-2023. 
In het schoolplan wordt het meerjarenbeleid geformuleerd op basis van diverse beleidsplannen, 
kwaliteits-onderzoeken en inspectierapporten. 
De gegevens die wij hierdoor hebben verkregen, zijn in samenspraak met de medezeggenschapsraad 
beleidsbepalend voor de schoolontwikkeling.  
De inhoud van deze gids is vastgesteld na toetsing en bijstelling door leerkrachten van de school en 
ouders van de medezeggenschapsraad. 
 
Relatie tot de informatiekalender 
Elk schooljaar verschijnt er een informatiekalender. Deze geeft per maand inzage in de jaarplanning. 
Bovendien wordt informatie gegeven over regels betreffende de dagelijkse gang van zaken en 
dienstverlening van ondersteunende instellingen. Beide documenten samen geven voldoende 
informatie voor ouders /verzorgers om een verantwoorde schoolkeuze te kunnen maken.  
De kalender, aangevuld met actuele informatie, kan een uitstekend middel zijn om de belangstelling van 
ouders/verzorgers voor het onderwijs aan hun kind levendig te houden. 
 
Informatie op de schoolkalender betreft de volgende onderwerpen: 
 

- Gezond naar school   -    Gymles 
- Schooltijden    -    Kinderziektes en hoofdluis 
- Ziekmelden en doktersbezoek  -    Speelgoed op school 
- Telefoonnummers en adressen  -    Traktaties 
- Tussendoortje en lunch   -    Milieubewust omgaan met afval  
- Schoolmaatschappelijk werk  -    Lezen  

 
Nadrukkelijk nodigen wij ouders/ verzorgers uit om suggesties ter verbetering van deze documenten 
door te geven aan de leerkrachten en/of de directie van de school. 
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Kenmerken van de school 
 
De naam, de situering en de omvang van de school 
Sint Hubertus is in de Katholieke traditie de patroonheilige van de jagers. Omdat onze school in de 
Jagerslaan ligt, was de naam dus snel gevonden. Bs Hubertus is een van de twintig scholen die deel 
uitmaken van de Stichting Xpect Primair. De school ligt in de wijk Het Zand. De meeste leerlingen wonen 
in het gebied tussen Rueckertbaan, Reitse Hoevenstraat, Westermarkt en Taxandriabaan. De school telt 
± 280 leerlingen.  
 
Typering van de school   
Bs. Hubertus is een kleurrijke, kansrijke, succesvolle school. 
Kleurrijk: De schoolbevolking is een afspiegeling van de wijk. Wij hebben leerlingen van verschillende 
nationaliteiten. Daarom leggen wij sterk de nadruk op taalbeleid. 
Kansrijk: wij willen aansluiten bij de behoeften van elk kind. Ieder kind moet de kans krijgen om zich 
optimaal en vooral divers te ontwikkelen. 
Succesvol: Wij streven er elk jaar naar om met de CITO-eindtoets op of boven het landelijk gemiddelde 
uit te komen. Daardoor hebben onze leerlingen een goede aansluiting op het voortgezet onderwijs. 
 
Bezoekt u ook de website van onze school, www.hubertusschool.nl of die van Xpect Primair, 
www.xpectprimair.nl. 
Op de website van de onderwijsinspectie kunt u tenslotte de inspectierapporten over onze school lezen, 
www.onderwijsinspectie.nl. Vul bij plaats ‘Tilburg’ in en bij schoolnaam ‘Sint Hubertus’. 
 

 
 
  
 
  

http://www.hubertusschool.nl/
http://www.xpectprimair.nl/
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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Samenstelling van het team  
Directie: 

Dhr. Frank van den Oetelaar, directeur 

 Mevr. Emmy van Zundert, adjunct-directeur 
Intern Begeleider: 

 Mevr. Arnee Segers 
Onderwijskundig teamleiders: 
 Juffr. Wieteke Smulders (onderbouw) 
 Men. Bob Verveda (bovenbouw) 
LT:  Directie en onderwijskundig teamleiders    
 
Groepsleerkrachten, die de verantwoording dragen voor de groepen leerlingen: 
Groep 1-2A Juffr. Marloes Wouters en juffr. Loes Theeuwes 
Groep 1-2B Juffr. Suzanne Driessen en men. Bob Verveda 
Groep 1-2C Juffr. Nicole van Gils en juffr. Christa Schuurkes  
Groep 3A Juffr. Wieteke Smulders en juffr. Lienke Backx 
Groep 3B Juffr. Lonneke Veltmeijer en juffr. Suzanne van den Kieboom 
Groep 4A 
Groep 4B 

Juffr. Ilse van Nuenen en juffr. Fieke Govers 
Juffr. Tamara Serlier 

Groep 5 Juffr. Sabine van de Loo 
Groep 6A Men. Joy van Herwaarden en juffr. Dorien van der Heijde 
Groep 6B Men. Ad Schuurmans en juffr. Dorien van der Heijde 
Groep 7A Juffr. Astrid van de Ven en juffr. Janneke van Geloven 
Groep 7B Juffr. Rianne Boer en Men. Bob Verveda 
Groep 8A 
Groep 8B 
Taalschool               
Hub Taal        

Juffr. Inge Haverhals en Men. Martijn Holsappel 

Juffr. Malu Reinards en men. Berry van den Dries 
Juffr. Annelies van Amelsvoort en juffr.Diana Verhagen 

Juffr. Christa Schuurkes en juffr. Cathy Hofman 

 

 
Ondersteunend personeel: 
Leerkrachtondersteuner juffr. Heidi Versantvoort 

Onderwijsassistent  juffr. Linda Holman 
juffr. Lienke Backx 

 juffr. Ellen de Kok (Taalschool) 
Combifunctionaris bewegingsonderwijs  men. Roel Ellen 
Conciërges  juffr. Lila Sewradj   

men. Geert de Jong 
Administratief medewerker      mevr. Erna Poort 
Schoolmaatschappelijk werk  mevr. Sandra van Aert 
Schoolconsulenten Plein 013 Mevr. Jeannet Moelker 
 
Leerlingenaantallen per groep   

Groep 1-2A ± 23 Groep 5 ± 25 

Groep 1-2B ± 23 Groep 6A ± 23 

Groep 1-2C ± 23 Groep 6B  ± 23 

Groep 3A ± 15 Groep 7A ± 20 

Groep 3B ± 15 Groep 7B ± 20 

Groep 4A ± 20 Groep 8A ± 19 

Groep 4B 
Taalschool 

± 20 
Max. 20 

Groep 8B ± 17 
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Ons gebouw  
In het gebouw zijn 13 leslokalen, 2 noodlokalen, 4 werknissen en kantoren voor de Intern Begeleider, 
directie en administratie. Peuterwerk Huub en de Taalschool zijn ook in ons gebouw gehuisvest. Voor 
speciale gelegenheden hebben wij de aula tot onze beschikking. In het gebouw is een speellokaal 
gehuisvest, dat vooral door de kleutergroepen wordt gebruikt. De overige groepen maken gebruik van 
de gymzaal in de Schiphollaan. Bij de school liggen 2 uitdagende, groene speelpleinen, gescheiden van 
elkaar: één voor de kleuters en een groot plein voor de overige groepen. Ook voor de in de school 
gevestigde peuterspeelzaal is een aparte afgeschermde speelplaats aanwezig.  
 
 

 
 
 
Peuterwerk Huub 
In het gebouw van onze school is een groep peuterwerk van Kinderstad gevestigd. Bij peuterwerk Huub 
hebben we een gezellige en veilige ruimte waar veel te leren is voor de peuters. Omdat wij VVE 
aanbieden (VVE= Voor en Vroegschoolse Educatie) geven wij extra aandacht aan de ontwikkeling van de 
kinderen en staat de bevordering van de taalontwikkeling van de kinderen hierbij centraal. Op deze 
wijze bereiden wij de kinderen voor op de overstap naar de basisschool. Op onze groep wordt gewerkt 
met het taalstimuleringsprogramma ‘Uk en Puk’, wat in de groepen 1-2 
verder gaat met ‘Ik en Ko’. Beide programma’s werken thematisch. De 
thema’s en werkwijze sluiten op elkaar aan en zo wordt de overgang 
voor de peuters naar de basisschool makkelijker gemaakt. Bij 
peuterwerk Huub mag uw kind vanaf 2 jaar komen spelen. Er zitten 
maximaal 16 kinderen in elke groep en zij worden begeleid door 
gediplomeerde pedagogisch medewerkers.  
Adres van peuteropvang Huub: Jagerslaan 55 5042 LJ Tilburg Tel.: 013-4690562  

  
Wilt u meer informatie, loop dan gerust eens binnen met uw kind. U bent van harte welkom. 
Voor het aanmelden van uw peuter kunt u contact opnemen met de afdeling planning van Kinderstad, 
te bereiken op telefoonnummer: 013-5838044. Natuurlijk kunt u uw kind ook digitaal aanmelden. 
Hiervoor verwijzen wij u naar de website van Kinderstad: http://www.peuterspeelzalentilburg.nl  
 
  

http://www.peuterspeelzalentilburg.nl/
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Buitenschoolse Opvang (BSO)   
Kinderen van onze school kunnen na schooltijd gaan spelen bij een buitenschoolse opvang. Deze 
kinderen worden op school opgehaald door de BSO waar ouders hun kind aangemeld hebben. Ouders 
moeten aan de leerkracht van hun kind doorgeven op welke dagen het kind naar de BSO gaat en naar 
welke BSO. 
BSO's in de omgeving van de school zijn: 

 BSO de Berensprong www.deberensprong.nl  

 Kindercampus Rendierhof www.kinderstadtilburg.nl/rendierhof 

 Natuur-bso Wandelbos www.sterrekinderopvang.nl/wandelbos 

 Outdoor-bso Warande www.sportbso-tilburg.nl 

 Sport BSO De Reeshof www.sportbso-tilburg.nl 

 BSO The Granny's www.t-helpt.nl  
  

 

  
 
 
Regeling school- en vakantietijden 
 
Schooltijden: 
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08:30 uur tot 14:35 uur 
Woensdag van 08:30 uur tot 12:30 uur 
 
De speelpauze is elke ochtend van: 
10:10 uur - 10:25 uur voor de groepen 3-4-8 
10:30 uur - 10:45 uur voor de groepen 1-2 en de groepen 5-6-7 en Taalschool 
 
De lunch en pauze zijn als volgt ingedeeld: 
Groepen 3-4-8                       : buiten spelen van 12:00 uur tot 12:20 uur  

                      : lunch van 12:20 uur tot 12:35 uur. 
Groepen 1-2 en 5-6-7 en Taalschool : buiten spelen van 12:25 uur tot 12:45 uur 

   lunch van 12:10 uur tot 12:25 uur 
 

 
  

http://www.deberensprong.nl/
http://www.kinderstadtilburg.nl/rendierhof
http://www.sterrekinderopvang.nl/wandelbos
http://www.sportbso-tilburg.nl/
http://www.sportbso-tilburg.nl/
http://www.t-helpt.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLWu-s-i2sYCFerzcgod6jkC4Q&url=http://debouwsteen.csgdewaard.nl/bso/&ei=QdGkVfWJIurnywPq84iIDg&bvm=bv.97653015,d.bGQ&psig=AFQjCNHRAoWgzzlF60hJpCEfwhVlf9u5lA&ust=1436951202738164
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Vakanties en vrije dagen in het schooljaar 2019-2020 
 

Dinsdag 10 september 2019 Studiedag 

Vrijdag 4 oktober 2019 Studiedag  

Maandag 14 oktober t/m vrijdag 25 oktober 2019 Herfstvakantie 

Vrijdag 6 december 2019 Studiedag 

Vrijdag 20 december 2019  Studiemiddag vanaf 12.00 uur 

Maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020 Kerstvakantie 

Vrijdag 7 februari en maandag 10  februari 2020 Studiedagen 

Vrijdag 21 februari 2020 Studiemiddag vanaf 12.00 uur 

Maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari 2020 Voorjaarsvakantie  

Donderdag 19 maart 2020 Studiemiddag vanaf 12:00 uur 

Vrijdag 10 april 2020 Studiemiddag vanaf 12:00 uur 

Maandag 13 april 2020 Tweede Paasdag 

Maandag 20 april t/m dinsdag 5 mei 2020 Meivakantie 

Donderdag 21  mei en vrijdag 22  mei 2020 Hemelvaart  

Maandag 1 juni 2020 Tweede Pinksterdag 

Donderdag 9 juli 2020 Studiemiddag vanaf 12:00 uur 

Vrijdag 10 juli 2020 t/m vrijdag 21 augustus 2020 Zomervakantie 

 
 
Gymmen 
Gymkleding voor de kleuters 
Kleuters moeten in het speellokaal gymschoenen dragen. Deze gymschoenen blijven op school. 
Schoenen zonder veters zijn aan te bevelen (klittenband of inschieters). Het is ook raadzaam in beide 
schoenen de naam te zetten. Op dinsdag hebben de kleuters een gymles van meneer Roel. 
 
Groep 3 t/m 8 + taalschool 
Elke groep heeft 1 keer in de week een gymles van 60 minuten in de gymzaal. Daarnaast gaat elke groep 
2 keer per week, een door de eigen leerkracht geleid spel spelen op de speelplaats. De gymlessen 
worden gegeven door de combi-functionaris gym op maandag, donderdag of vrijdag. 

De gymkleding bestaat uit een korte broek en een shirtje 
(meisjes eventueel een balletpakje). 
Vanuit het oogpunt van veiligheid is het dragen van een 
hoofddoek niet toegestaan. Kinderen kunnen hiermee 
namelijk mogelijk verstrikt raken in toestellen. Het dragen van 
een sporthoofddoek mag wel. Kinderen met lange haren 
dienen hun haar in een of twee staarten te dragen. Uit 
oogpunt van hygiëne en ter voorkoming van voetwratten 

willen wij u vragen om ervoor te zorgen dat uw kind gymschoenen heeft. Die gymschoenen mogen 
echter niet op straat worden gedragen. Wij verzoeken ouders dringend er op toe te zien dat de kinderen 
op de dagen dat ze gymles hebben geen sieraden en horloges dragen. Dit in verband met veiligheid, 
beschadiging of verlies. De school kan nooit aansprakelijk worden gesteld in voornoemde gevallen. 
Gevonden voorwerpen worden ingeleverd bij de conciërge. 
De gymlessen voor de groepen 3 t/m 8 en Taalschool worden gegeven in de gymzaal aan de 
Schiphollaan 28 te Tilburg tel. 013- 4676448. 
Voor de gymlessen moeten de kinderen een tas met daarin hun gymkleding bij zich hebben. 
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Leerplicht en verlof 
Op de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin een kind 5 jaar is geworden, is het 
leerplichtig. Verzoeken voor buitengewoon verlof kunnen uitsluitend bij de directie ingediend worden 
en dus niet bij de groepsleerkracht. Alleen verzoeken met een gegronde reden voor verlof kunnen 
gehonoreerd worden. Dit is overeenkomstig het bepaalde in de leerplichtwet. Verlof voor vervroegde, 
verlengde of extra vakantie wordt niet gegeven, tenzij er sprake is van zeer bijzondere gevallen.  
Therapie, bezoek huisarts en/of tandarts etc. mag alleen in overleg met school onder schooltijd gepland 
worden. Familieaangelegenheden zoals jubilea of begrafenissen zijn mogelijkheden voor verlof. De 
directie hanteert strikt de leerplichtwet. Bij twijfel wordt beslist in overleg met de leerplichtambtenaar.  
Dagelijks wordt de aanwezigheid van alle leerlingen geregistreerd. Bij verdachte afwezigheid wordt 
gecontroleerd en al het ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar. Te laat komen 
(ook al is het maar 5 minuten) wordt geregistreerd en bij veelvuldigheid gemeld bij de 
leerplichtambtenaar. De school voert dit beleid in het belang van het kind. Het onderwijs kent geen 
snipperdagen; de vakantiemogelijkheden zijn echter bijzonder ruim. Met wat goede wil zijn nagenoeg 
alle ouders in staat onnodig schoolverzuim te voorkomen. 
 
 
De opdracht van onze school: identiteit en schoolconcept 
 
Wat is onze missie? 
Wij zijn basisschool Hubertus, gelegen in de wijk ’t Zand in Tilburg en wij bieden kwalitatief hoogstaand 
onderwijs en realiseren daarmee dat onze leerlingen hun persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden 
waarmaken. Hierbij besteden wij veel aandacht aan de taalontwikkeling van onze leerlingen. Bovendien 
dragen wij er, mede in samenwerking met de ouders, zorg voor dat onze leerlingen sociaal worden 
toegerust op het als zelfstandig individu deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Wij streven naar 
een veilig schoolklimaat, waarin we ‘met respect met elkaar omgaan’, hoog in het vaandel hebben 
staan. Dit doen wij door te werken vanuit gedragsregels, die wij met elkaar hebben afgesproken en waar 
wij ons aan binden. Wij verwachten dat anderen zich hier ook aan houden. 
 
Wat is onze visie? 
We verwachten dat onze leerlingpopulatie niet sterk zal gaan verschillen van onze huidige populatie. 
We willen in de toekomst nog meer dan nu in staat zijn de leerlingen zich te laten ontwikkelen in de 
omgang met zichzelf, met anderen en met de omgeving. Door verschillende manieren van leren aan te 
bieden willen wij ons werk- en leerklimaat op school nog nadrukkelijker profileren. Wij willen onze 
leerlingen meer zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid laten leren; hen meer kritisch laten 
reflecteren op hun leerproces en meer laten leren door doen. Ook willen wij dat zij leren problemen 
oplossen en keuzes maken inzake hun eigen leerproces. Wij geven deze leeractiviteiten vooral vorm 
binnen thema’s en projecten in een rijke leeromgeving, niet alleen binnen de school maar ook 
daarbuiten. 
 
Onderstaande richtinggevende uitspraken zijn de basis voor het voor het schoolplan 2019-2023. 
Vanuit een veilige, taalrijke leeromgeving kom je tot leren 

 Kinderen op Kansrijke school zijn in balans met zichzelf en de ander 

 Mét ouders creëren wij een Kleurrijke samenwerking 

 Passend en stapsgewijs leren om Succesvol te worden 

 
Pedagogische visie en handelen: 
De samenleving van nu stelt een aantal eisen aan opvoeding en onderwijs. Samen onderhouden wij de 
basis van onze maatschappij: een democratie waarin iedereen meedoet en waarin basiswaarden en 
basisnormen worden gedeeld. Hierin zullen wij als school verantwoordelijkheid moeten nemen. 
Wij willen bereiken: samenwerken, zelfredzaamheid, emoties benoemen, sociaal competent zijn, 
verantwoordelijk zijn voor eigen leerproces en reflectie op het eigen gedrag.  



   

 

 12 

Wij vinden de sociale competentie erg belangrijk. Hieronder verstaan wij kennis, inzichten en 
vaardigheden die betrekking hebben op het respectvol omgaan met elkaar en die noodzakelijk zijn voor 
het functioneren in een moderne en democratische maatschappij. Vanuit deze achtergrond willen wij 
modern onderwijs realiseren voor ieder kind van 4 tot 12 jaar en de cognitieve, sociaal-emotionele, 
creatieve en lichamelijke ontwikkeling zo optimaal mogelijke kansen geven. 
Wij staan daarbij open voor alle kinderen en ouders, ongeacht hun sociale, politieke en 
levensbeschouwelijke achtergrond. 
Wij spelen zo goed mogelijk in op de verschillende cultuuraspecten en willen ervaringen uit de eigen 
culturen betrekken bij ons onderwijs. 
Als voorwaarden voor goed onderwijs streven wij naar een zo optimaal mogelijk pedagogisch klimaat. 
Dat wil zeggen dat er duidelijke regels en afspraken zijn, gebaseerd op basiswaarden en normen. Er is 
een goede communicatie tussen kinderen, ouders, team en partners. Wij accepteren het ‘anders’ zijn 
van anderen en onderschrijven en hanteren een pestprotocol. 
Wij dragen samen zorg voor een veilig schoolklimaat en een prettige leer- en werkomgeving.  
Wij werken met een goede en intensieve zorgstructuur die zorg op maat biedt voor ieder kind. Wij laten 
uitsluitend voorbeeldgedrag zien en spreken elkaar erop aan indien nodig. 
Door het jaar heen hebben wij regelmatig vieringen zoals Hubertusdag, het Sinterklaasfeest, het 
Kerstfeest, Carnaval, Pasen, multiculturele feesten en de afsluiting van het schooljaar. Die zijn van 
wezenlijk belang omdat juist dan het gevoel van saamhorigheid nadrukkelijk ervaren kan worden.  
 
Didactisch handelen en klassenmanagement/onderwijskundige visie: 
Wij werken op onze school met een leerstofjaarklassensysteem. Dit betekent dat onze groepen zo zijn 
ingedeeld dat leeftijdgenoten zoveel mogelijk gesproken bij elkaar zitten en dat de leerstof per jaar is 
ingedeeld. 
Binnen het leerstofjaarklassensysteem bieden wij de kinderen zoveel mogelijk kansen om op hun eigen 
niveau te werken, eigen doelen te stellen en daaraan te werken. In de kleutergroepen zijn de groepen 
wel gecombineerd, kleuters van 4, 5 en 6 jaar zitten bij elkaar in één groep. 
 
Onze leerkrachten bieden een uitdagende, visuele en prikkelende leeromgeving met veel en extra 
aandacht op de taalgerichte interactie. 
Wij hanteren het directe instructiemodel en geven waar mogelijk instructie op 3 niveaus 
(gedifferentieerde instructie). 
We creëren een uitdagende leeromgeving met verschillende materialen, (coöperatieve) werkvormen en 
een gestructureerde leeromgeving, waarin zich geen onnodige afleidende elementen bevinden. 
Wij willen uitgaan van de leerbehoeften van de kinderen, leren door doen en aandacht geven aan het 
thematisch onderwijs. Coöperatief Leren wordt zoveel mogelijk in de lessen verweven. 
In alle groepen hanteren wij een vorm van zelfstandig werken. Wij willen hiermee enerzijds leerlingen 
eigen verantwoordelijkheid aanleren voor hun eigen leerproces en anderzijds de leerkracht de tijd en 
ruimte bieden om aandacht te besteden aan kinderen die extra zorg nodig hebben. 
ICT wordt veelvuldig ingezet als ondersteuning, remediëring, en verwerking. 
 
 
Het onderwijs 
 
De onderwijskundige doelen 
Bs. Hubertus werkt volgens een leerstofjaarklassensysteem. Daarbij gaan wij uit van de SLO-kerndoelen 
primair onderwijs. Het is onze primaire taak kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden als deelnemers 
van de maatschappij en op de uitstroom naar het voortgezet onderwijs. Onze werkwijze is 
resultaatgericht, analytisch en waar mogelijk integraal. 
Resultaatgericht: wij willen de talenten van de kinderen optimaal ontwikkelen. We gebruiken daarvoor 
nieuwe methoden die ruimschoots aan de kerndoelen voldoen. Zie hiervoor ook blz. 15. 
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Analytisch: wij volgen de ontwikkelingen van de leerlingen nauwgezet met methode gebonden toetsen, 
verwerkingsopdrachten, presentaties, en het leerlingvolgsysteem. De resultaten zijn direct bepalend 
voor eventuele extra aandacht en/of zorg voor individuele leerlingen. 
Integraal: gewenste en noodzakelijke veranderingen op het gebied van leermethoden en leerlingenzorg 
worden uitgevoerd in samenhang met de ontwikkeling van leerkrachtvaardigheden. 
Het schoolplan 2019-2023 is de leidraad voor ons onderwijs de komende jaren. Jaarlijks worden hier 
speerpunten uit gehaald die dat jaar extra aandacht krijgen. Het team wordt actief betrokken bij de 
invulling van deze speerpunten en onderwijsdoelen die op lange termijn gesteld zijn in inhoudelijke 
werkgroepen.  

 
De sfeer op school 
Vanuit onze zorg voor veiligheid en welbevinden hechten wij aan een prettig leef- en werkklimaat.  
Daarom maken wij op bs. Hubertus gebruik van schoolregels: 

 Ik ga goed om met spullen. 

 Ik draag op een respectvolle manier bij aan een veilige school.  

 Ik houd mij aan gemaakte afspraken. 
Hieruit zijn 10 haalbare gedragsregels geformuleerd. 
Deze regels zijn gebaseerd op de regels vanuit onze sociaal-emotionele methode “Kanjer”. De regels zijn 
gericht op het positief aanleren van gewenst gedrag binnen de school. Middels preventief inoefenen en 
behandelen van de regels wordt gewenst gedrag aangeleerd. Elke 2 à 3 weken staat er een regel 
centraal. Deze regel is dan zichtbaar door de hele school en er wordt regelmatig op teruggegrepen. 
Leerlingen worden betrokken bij het aanleren en inoefenen van gewenst gedrag, zodat het op een 
positieve wijze wordt aangeboden. Wanneer leerlingen toch ongewenst gedrag laten zien wordt het 
gedragsbevorderingsprotocol in gang gezet. De gevolgen en sancties bij ongewenst gedrag staan hierin 
uitgewerkt. Dit betekent dat er per leerling en per probleem wordt gekeken welke sancties moeten 
worden ingezet.  
Voor het volledige omgangsprotocol en de gedragscode verwijzen wij u naar de website van onze school 
www.hubertusschool.nl  
 
Kanjermethode  
Om een school te zijn waar iedereen (elk kind, iedere ouder, elke 
leerkracht en externen) zich veilig en geaccepteerd voelt, werken wij 
met een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling, nl. ‘de 
Kanjermethode’. Het belangrijkste doel van de Kanjermethode is dat 
een kind positief over zichzelf en de ander leert denken.  
De Kanjermethode geeft kinderen handvatten in sociale situaties. 
Door middel van lessen, rollenspellen en vooral gesprekken met 
elkaar wordt hier in elke groep wekelijks mee gewerkt. De 
Kanjerregels en bijbehorende petten zijn door het hele gebouw 
zichtbaar. De Kanjerregels zijn: 
Wij vertrouwen elkaar 
Wij helpen elkaar   (witte pet) 
Niemand speelt de baas  (zwarte pet) 
Niemand lacht uit   (rode pet) 
Niemand doet zielig   (gele pet) 
In elke groep wordt wekelijks de Kanjer van de week gekozen. 
 
Een veilige school  
Natuurlijk wilt u uw kind naar een veilige school sturen. Veilig voor kinderen, leerkrachten en alle 
anderen die met onze school te maken hebben. Daarom zijn tijdens de schooltijden de deuren op slot 
en is de school alleen via de voordeur toegankelijk. Een gevoel van veiligheid vinden wij een voorwaarde 

http://www.hubertusschool.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.aloysius-boskamp.nl/Groepen/TabId/34085/art/676339/een-kanjerles.aspx&ei=zcSbVcWpMcz5UsGwgMgL&bvm=bv.96952980,d.d24&psig=AFQjCNFSUQxBHPb8JOu3BPwGOYiJ3DOfIg&ust=1436358201670002
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om tot leren te komen. Wij voelen ons, samen met u, verantwoordelijk voor het realiseren van een 
veilig klimaat. Eén van de belangrijkste zaken daarbij is het voorkomen van machtsmisbruik.  
Kinderen werken op school regelmatig op de computer en/of met een Ipad. Hier zijn regels en afspraken 
over gemaakt die in elke groep besproken worden (internetprotocol).  
 
Sociale veiligheid   
Leerlingen zitten op school om te leren. Ze zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze 
zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Daarvoor is het nodig dat ze zich kwetsbaar kunnen opstellen, 
dat ze zich gezien en geaccepteerd voelen en dat ze het gevoel hebben erbij te horen. Zorgen voor 
sociale veiligheid gaat dus over méér dan het tegengaan van onveiligheid. Leerlingen hebben ruimte 
nodig om te mogen ontdekken waar grenzen liggen, om fouten te maken, om te leren 
verantwoordelijkheid te nemen en daarop te worden aangesproken. Voor leerlingen is bs. Hubertus niet 
alleen de plek waar ze lesstof leren, maar ook de plek waar zij leeftijdsgenoten ontmoeten en waar zij 
kennismaken met de samenleving en verschillen in normen, waarden en omgangsvormen.  Ook voor 
onze medewerkers geldt dat zij hun werk pas goed kunnen doen als ze zich veilig voelen, zich kwetsbaar 
op kunnen stellen en zich gezien en gehoord voelen. Ook zij moeten fouten kunnen maken en 
aangesproken worden op verantwoordelijkheden. Bij ons op school wordt voortdurend serieus 
aandacht gegeven aan het realiseren van een veilig schoolklimaat en aan het voorkomen, herkennen en 
aanpakken van grensoverschrijdend gedrag. Wij willen op Hubertus kritisch naar onszelf blijven kijken, 
en ervoor zorgen dat elk incident leidt tot verkleining van de kans op nieuw grensoverschrijdend gedrag. 
In een cultuur waarin zowel leerlingen als medewerkers aan het denken worden gezet over hun houding 
en handelen en waarin hier open over wordt gepraat.  

  
Coördinator sociale veiligheid (CSV)   
De coördinator Sociale Veiligheid zorgt voor eerste opvang en advies aan een leerling (of diens ouders) 
die geconfronteerd worden met pesten mits zij niet terecht kunnen bij de eigen leerkracht.  
Als er sprake is van pesten wordt er gehandeld volgens het pestprotocol. Dit kunt u vinden op 
www.hubertusschool.nl 
Om de sociale veiligheid te waarborgen zijn er op onze school twee coördinatoren sociale veiligheid 
(CSV) aanwezig. Zie blz. 30. 
  

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)   
De vertrouwenscontactpersonen van BS Hubertus kunt u vinden op blz .30  
Zij zijn een aanspreekpunt voor ouders, kinderen en collega’s. Dit vooral op het gebied van sociaal-
emotioneel welbevinden. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan over seksuele intimidatie, machtsmisbruik 
en mishandeling of een vermoeden hiervan. Ook als dit voorkomt in de thuissituatie. Voor kinderen en 
ouders zijn zij een luisterend oor en helpen ze zoeken naar oplossingen. Collega’s kunnen bij hen terecht 
voor consultatie. 
Om het jaar presenteren zij zich in de groepen om aan te geven waarvoor de leerlingen bij hen terecht 
kunnen.  
 
Het onderwijsprogramma 
Het onderwijsprogramma is verdeeld over 8 leerjaren. Daarbij houden wij rekening met individuele 
verschillen van kinderen. Hoe wij dat doen wordt beschreven bij ‘Zorg voor het kind’. 
Ons onderwijs richt zich niet alleen op kennis en verstandelijke ontwikkeling, maar ook op sociale, 
emotionele (gevoelsleven), creatieve (vindingrijkheid) en motorische (lichamelijke beweging) 
ontwikkeling. De methoden en bronnenboeken die wij daarbij gebruiken, voldoen aan de kerndoelen. 
De beschrijving van de kerndoelen ligt ter inzage op school. 
 
 

http://www.hubertusschool.nl/
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De volgende vak- en ordeningsgebieden komen aan de orde en wij noemen daarbij de methoden die 
wij gebruiken: 
 

Vakgebieden Gebruikte methoden en/of bronnenboek 

Zintuiglijke en lichamelijke oefening Groels/Borman 

Taal 
 

Sil op school 

Taal Actief 4  

Aanvankelijk lezen 
Technisch lezen 
Begrijpend lezen 

Veilig leren lezen Kim versie 
Estafette          
Nieuwsbegrip XL 

Schrijven Pennenstreken blokschrift 

Engelse taal   Take it easy 

Rekenen en wiskunde  Wereld in Getallen 4 

Wereldoriëntatie  Naud 
Brandaan 
Meander 

Tekenen, handvaardigheid muziek Moet je Doen 

Techniek Techniektorens 

Verkeer VVN Verkeersmethode  

Sociaal-emotionele methode Kanjertraining 

 
Gezonde school 

Wij vinden als school gezonde voeding, zorg voor je lichaam en regelmatig bewegen 
belangrijk voor kinderen. Dit draagt positief bij aan hun lichamelijke- en geestelijke 
ontwikkeling.  
In mei 19 hebben wij het certificaat ‘Gezonde School’ gehaald op het thema Voeding. 
Op de website van de school www.hubertusschool.nl kunt u ons gezondheidsbeleid 
lezen. 
We hebben afspraken over wat kinderen mee mogen brengen als tussendoortje en 

voor de lunch. Tijdens de lessen wordt veel aandacht besteed aan gezonde voeding, beweging en 
lichamelijke verzorging. Diverse thema's en lesprogramma's worden hiervoor ingezet, oa. Ik eet het 
Beter.  
 
Actief Burgerschap 
Actief burgerschap is het door leerlingen zelfstandig verantwoordelijkheid nemen voor 
gemeenschapsbelangen binnen of buiten de school. 
Actief burgerschap moedigt leerlingen aan meer verantwoordelijkheid te nemen in hun omgeving.  
  

http://www.hubertusschool.nl/
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De ervaring leert dat leerlingen deze verantwoordelijkheden graag nemen, zeker waar het gaat om 
activiteiten die aansluiten bij hun eigen interesses. 
Bijvoorbeeld: 

 School- en klassenregels/afspraken m.b.t omgang met elkaar 

 Leerlingen geven of gaan naar een cultureel optreden 

 Diverse maatschappelijke projecten  

 TOG (Tilburgs Overlegorgaan Gehandicapten) verzorgt jaarlijks een 
presentatie voor groep 7 

 Voorlichting Bureau Halt 

 Bezoek buitenschoolse instanties (o.a. ROC, bibliotheek, museum 

 Jeugdjournaal (groepen 6, 7 en 8)/Nieuwsbegrip XL (groepen 5 t/m 8) 

 Koekeloere (groep 1-2)  

 Schoolloopbaanbegeleiding groepen 6 en 7 

 Kinderpostzegelactie 

 Deelname aan sponsorloop Wandelen voor Water door groep 8 

 Groep 8 kinderen ondersteunen meerdere malen activiteiten binnen school 

 Marietje Kessels Project voor groep 8 
 
De organisatie van de groepen  
In de kleutergroepen zitten jongste en oudste kleuters bij elkaar. Jongste kleuters leren veel van oudere 
kleuters. Oudste kleuters ontwikkelen zo hun sociale vaardigheden. 
Wij streven ernaar om de kinderen in de groepen 3 t/m 8 zoveel mogelijk in dezelfde groep te laten 
zitten. De groep moet een veilige basis zijn voor het kind. 
De grootte van de groepen is afhankelijk van: 

 Het leerlingenaantal van deze groepen; 

 De vorderingen van de kinderen volgens de toetsgegevens van het leerlingvolgsysteem; 

 De kenmerken (gedrag, werkhouding) van de leerlingen in deze groepen. 
Doubleren: Voor de doorstroming naar een volgende groep is de ontwikkeling van het kind het 
belangrijkste en geeft dat de doorslag voor het wel/niet doorstromen. In deze beslissing worden zowel 
de cognitieve, als de sociaal-emotionele en de motorische ontwikkeling meegenomen naast de 
werkhouding, concentratie, bevindingen van de leerkracht, toets- en observatieresultaten. Met ouders 
worden deze bevindingen tijdig besproken. 
De beslissing om wel of niet door te stromen naar een volgende groep wordt door de school genomen. 
De directie is hiervoor eindverantwoordelijk. Deze beslissing is bindend. 
 
Doublures afgelopen jaren: 
2016-2017       :  4 kinderen 
2017-2018       :  6 kinderen 
2018-2019       : 2 kinderen 
 
Handelen bij ongevallen 
Bij ongevallen zal een leerkracht, bij de geringste twijfel of het niet kundig kunnen oordelen over de 
ernst en de aard van een verwonding, direct een BHV-er inschakelen. Deze persoon zal vervolgens de 
nodige acties ondernemen en/of de juiste maatregelen treffen. Mocht er een bezoek aan huisarts of 
ziekenhuis nodig zijn dan wordt er altijd naar ouders gebeld. 
De aanwezige BHV-ers op school volgen jaarlijks een scholingsdag. 
Gevaarlijke situaties, die een ongeval zouden kunnen veroorzaken, dienen onverwijld gemeld te worden 
bij de directie van de school die hierop vervolgens adequate actie kan ondernemen. 
Van alle ongevallen met lichamelijk letsel wordt een rapport opgemaakt dat centraal wordt bewaard. 
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De zorg voor de kinderen  
 
De opvang van nieuwe kinderen in de school 
Voorafgaand aan de inschrijving van nieuwe leerlingen 
vindt met de ouders een uitgebreide intake plaats aan de 
hand van een vragenlijst. Hierdoor ontstaat al een beeld 
van het ontwikkelingsniveau van het kind.  
Het is van belang dat er een goede overdracht plaatsvindt 
tussen kinderopvang en primair onderwijs om uw kind een 
goede start te laten maken op onze basisschool.  
In de regio werkt een groot aantal kinderopvang organisaties met het digitale overdracht instrument 
‘Naar groep 1’. Ook onze school werkt daarmee. 
De verantwoordelijkheid van de overdracht ligt bij de ouder. De ouder ontvangt van de kinderopvang 
tijdens het afsluitende gesprek een brief met daarin een drietal codes. Deze brief overhandigt de ouder 
vervolgens aan de basisschool.  
Met deze codes kan de basisschool de gegevens en informatie van uw kind binnenhalen. Als er een 
aanvullend gesprek tussen kinderopvang en de basisschool plaatsvindt, is dit altijd met uw 
toestemming. 
Op de kinderopvang en op de basisschool ligt het protocol digitale overdracht kind gegevens ter inzage. 
Wilt u meer weten over het overdracht instrument “Naar groep 1”? Neem contact op met de 
kinderopvang of informeer bij de leerkrachten van onze onderbouw 
 
Instroom van jongste kleuters  
Vanaf de dag dat het kind 4 jaar is mag het naar de basisschool. Het kind moet dan wel zindelijk zijn. Bij 
wijze van schoolgewenning mag het kind voordat het 4 jaar wordt 4 dagdelen komen kennismaken. De 
ouders ontvangen een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek waarin verdere afspraken over de 
instroom gemaakt worden.  
In het kader van afsluitende activiteiten van het schooljaar stromen 4 weken voor de laatste schooldag 
geen nieuwe kleuters meer in. 
Deze kinderen komen nog wel kennismaken met hun nieuwe leerkracht(en) en klasgenoten. 
 
HUB Taal 
HUB Taal is een gezamenlijk taalproject van Xpect Primair en Auris Florant. In HUB Taal krijgen kinderen 
van 3 ½ jaar tot en met 5 jaar met een taalachterstand in de Nederlandse taal 2 keer per week een 
intensief taalaanbod in een kleine setting o.l.v. een leerkracht van Hubertus en een leerkracht van Auris 
Florant. 
 
Instroom vanuit andere scholen 
De school van herkomst stuurt altijd een onderwijskundig rapport van de leerling naar de nieuwe 
school. Meestal geeft dat voldoende informatie om met dat kind op een verantwoorde manier verder te 
kunnen. Wij nemen ook altijd contact op met de school van herkomst voor nadere informatie. Bij 
uitzondering nemen wij toetsen af om zo goed mogelijk bij het ontwikkelingsniveau van het kind te 
kunnen aansluiten. 
Het aannamebeleid van onze school kunt u vinden op de website van de school www.hubertusschool.nl 
 
  

http://www.hubertusschool.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2010/naar-een-nieuwe-kleuterperiode-in-de-basisschool/volledig/item335&ei=a0KeVdunGoG2sAHwl5LYDg&bvm=bv.96952980,d.bGQ&psig=AFQjCNFy3Ke71i75siTzPKIcmHBBm9myzA&ust=1436521369135632
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Taalschool/schakelklassen 
Schakelklassen zijn bestemd voor leerlingen in het basisonderwijs die te maken hebben met 
taalachterstand. Het doel is om die leerlingen gedurende een schooljaar zodanig taalonderwijs aan te 
bieden, dat zij daarna in staat zijn om het onderwijs op hun eigen niveau te kunnen vervolgen. 
Schakelklassen Tilburg is een initiatief van de Gemeente Tilburg, de schoolbesturen en Plein 013. 
Binnen de schakelklassen is er sprake van vier onderdelen: de topklas, de taalhulp, de taalklas en de 
taalschool. Op onze school is een taalschool gevestigd.  Meer informatie hierover vindt u op:  
www.plein013.nl  
Goed Nederlands kunnen spreken en schrijven is heel belangrijk. Kinderen krijgen in de taalschool een 
jaar extra les in een kleinere groep. Door deze extra taalondersteuning gaan de prestaties van kinderen 
vaak goed vooruit. 
 
Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen 
Leerkrachten observeren kinderen en nemen proefwerken en toetsen af om te zien in hoeverre de 
kinderen beheersen wat ze geleerd hebben. Daarnaast zijn er Cito-toetsen die de kinderen door het jaar 
heen maken. Met de observatieprogramma’s ZIEN voor groep 3 t/m 8 en KIJK voor groep 1-2 wordt het 
sociaal-emotioneel functioneren van kinderen gevolgd. Daardoor ontstaat een helder beeld van de 
vorderingen van elk kind. Kinderen waarbij de vorderingen niet voldoende zijn, worden besproken in de 
groeps- en leerlingbespreking  
In het groepsplan worden handelingen beschreven om kinderen op maat te kunnen helpen. Het 
groepsplan wordt uitgevoerd door de eigen groepsleerkracht en/of extra handen in de klas. De Intern 
Begeleider begeleidt dit proces.  
Alle gegevens worden verwerkt in het leerlingvolgsysteem “ParnasSys”. 
Op de rapportavonden en tussentijdse afspraken met ouders worden ook de ouders uitvoerig 
geïnformeerd over de vorderingen van hun kind. 
Voor kinderen die de school verlaten wordt een onderwijskundig rapport opgesteld, zodat de 
vervolgschool goed kan aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van deze kinderen. 
 
Passend onderwijs 
Wij willen in de toekomst nog meer dan nu in staat zijn de leerlingen zich 
te laten ontwikkelen in de omgang met zichzelf, met anderen en met de 
omgeving. Door verschillende manieren van leren aan te bieden willen 
wij ons werk- en leerklimaat op school nog nadrukkelijker profileren. Wij 
willen onze leerlingen meer zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid 
laten leren; hen meer kritisch laten reflecteren op hun leerproces en 
meer laten leren door doen. Ook willen wij dat zij problemen oplossen 
en keuzes maken inzake hun eigen leerproces. Wij geven deze leeractiviteiten vooral vorm binnen 
thema’s en projecten in een rijke leeromgeving, niet alleen binnen de school maar ook daarbuiten. 
In oktober 2015 is de Audit IVO voor passend onderwijs afgenomen op bs. Hubertus. Uit deze audit is 
naar voren gekomen dat onze school van een Netwerkschool is gegroeid naar een Netwerk+ school. 
Voor meer informatie over deze audit verwijzen wij naar de website van de school 
www.hubertusschool.nl  
Bs. Hubertus ontwikkelt zich sterk. De lijn die al is ingezet, namelijk “differentiëren op verschillende 
niveaus, meer betrekken van ouders, combineren van Opbrengst Gericht Werken (OGW) en Handelings- 
Gericht Werken (HGW) wordt voortgezet in de komende jaren. De ambitie is om op termijn een Smalle 
Ondersteuning school te worden.  
Vanuit Plein 013 wordt de school 1 dag in de week ondersteund door een schoolconsulent. 
 
  

http://www.plein013.nl/
http://www.hubertusschool.nl/
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Het intern ondersteuningsteam 
Op onze school werken wij met een ondersteuningsteam, bestaande uit de IB-er en de directeur. 
Het ondersteuningsteam komt regelmatig bij elkaar. De taak van het ondersteuningsteam is het 
intensief volgen en bespreken van alle zaken rondom de extra zorg van onze kinderen. 
De belangrijkste verantwoordelijke taken zijn: 

 Het adequaat volgen van en zodoende onderwijs op maat kunnen bieden aan alle kinderen, die 
meer dan onze gewone ondersteuning nodig hebben; 

 Planmatig werken zodat de zorgstructuur een eenduidig karakter heeft op onze school van 
groep 1 t/m 8; 

 Beleidsmatig onze zorg up-to-date houden (o.a. protocollen, passend onderwijs, 
handelingsplannen, klassenmanagement); 

 Het ondersteuningsplan op zowel bovenschools- als schoolniveau bewaken en indien nodig 
actie ondernemen. 

 
Het extern ondersteuningsteam 
In het extern ondersteuningsteam bespreken we alle zaken rondom de extra ondersteuning voor 
kinderen. In dit ondersteuningsteam zit iemand van schoolmaatschappelijk werk (SMW), de 
schoolconsulent, een sociaal verpleegkundige van de GGD en de Intern Begeleider van de school.  
 
Toegang Tilburg 
Heeft u een vraag of probleem waar u zelf of met hulp van mensen uit uw omgeving niet uitkomt? 
Bijvoorbeeld over opvoeding, werk, schulden, mantelzorg of huiselijk geweld? Dan kunt u terecht bij het 
IMW, MEE, de GGD, Loket Z of de afdeling Werk & Inkomen van de gemeente Tilburg. Onderstaande 
organisaties vormen samen met de wijkverpleegkundigen de toegang voor ondersteuningsvragen. U 
hebt geen verwijzing nodig en aan deze ondersteuning zijn geen kosten verbonden. Mocht u nog vragen 
hebben, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind of met de IB-er van de school.  

Schoolmaatschappelijk werk (SMW)        
Vanuit het Instituut voor Maatschappelijk Werk (IMW) wordt een 
schoolmaatschappelijk werker aangesteld. SMW is er voor u als:  

- U zich zorgen maakt over uw kind  

- Als uw kind pest of gepest wordt  

- Bij echtscheiding  

- Bij een overlijden in het gezin of familie  

- Als uw kind bang is, slecht slaapt, enz.  
Ook kan er direct contact zijn met uw kind. In dat geval wordt uw toestemming vooraf gevraagd. De 
hulp die geboden wordt, is gratis en vertrouwelijk. Als u contact met de schoolmaatschappelijk werker 
wilt, kunt u dat via de leerkracht of via de intern begeleider kenbaar maken. Zij zorgen ervoor dat er een 
afspraak wordt gemaakt. SMW is 1 dag per week op school aanwezig. 
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GGD: sociaal verpleegkundige          
De sociaal verpleegkundige van de GGD Hart voor Brabant ondersteunt 
de ouders/verzorgers en de school als het gaat om de gezondheid van de 
leerlingen. Eet mijn kind wel gezond of genoeg? Waarom wil mijn kind 
niet slapen? Groeit mijn kind wel goed? Mijn kind wordt gepest. Wat kan 
ik hieraan doen?  
Herkent u deze vragen? Of heeft u twijfels over de gezondheid van uw kind? Wilt u tips of adviezen over 
de opvoeding van uw kind? Dan kunt u een afspraak maken met de sociaal verpleegkundige van de 
GGD. Het telefoonnummer is bij de intern begeleider bekend. 
 

 
Stichting Leergeld  
De Stichting Leergeld helpt gezinnen met een laag besteedbaar inkomen bij het betalen van de 
ouderbijdrage en het schoolreisje of schoolkamp. Ook voor zwemles, lidmaatschap van een 
sportvereniging of muziekles. Voor kinderen van 4-18 jaar kunt u een aanvraag doen bij Stichting 
Leergeld.  
Op de website van Stichting Leergeld ziet u of u in aanmerking kunt komen voor hulp.  
Meer informatie: www.leergeld.nl/tilburg 
 
Kinderen met speciale onderwijsbehoeften 
Kinderen die rechtstreeks uit het buitenland komen en de Nederlandse taal niet beheersen, krijgen 
gedurende één jaar les in een speciale schakelklas: de Taalschool.  
Voor kinderen met hardnekkige leer- en/of gedragsproblemen wordt, met toestemming van de ouders, 
deskundige hulp van buitenaf ingeschakeld. Na specialistisch onderzoek adviseert zij hoe wij het kind 
het best kunnen helpen. Daarnaast maken wij gebruik van de deskundigheid van scholen voor speciaal 
basisonderwijs waarmee onze school een samenwerkingsovereenkomst heeft. De Intern Begeleider 
coördineert en begeleidt deze hulp. Als de hulp niet tot het gewenste resultaat leidt, wordt met 
toestemming van de ouders de procedure in gang gezet om het kind op een school voor speciaal 
basisonderwijs aan te melden. Daarvoor is een toelaatbaarheidsverklaring noodzakelijk van het 
samenwerkingsverband. 
Het komt ook voor dat kinderen uit het speciaal basisonderwijs op onze school worden aangemeld. Er is 
dan extra ondersteuning vanuit die school. Deze hulp is gericht op het belang van de teruggeplaatste 
leerling. 

 
Schoolarts en jeugdverpleegkundige van de GGD 
Omdat de GGD een overheidsinstelling is, zijn deze diensten gratis.  
Groep 1-2-3 + Taalschool: screening door de jeugdarts.  
Groep 6/7: 9 à 10-jarigen: screening door de jeugdverpleegkundige.  
Bovendien kan van de volgende dienstverlening gebruik worden gemaakt: 
- Onderzoekgesprek op verzoek van de ouders door de schoolarts of de verpleegkundige bij twijfels over 

de gezondheid of bij problemen van hun kind. 
- Herhalingsonderzoeken door de verpleegkundige of de schoolarts indien daar aanleiding toe is 

(bijvoorbeeld bij twijfelachtig gehoor of gewichtsproblemen). 
- Bestrijding en advisering bij hoofdluis op school. 
- Hulp voor kinderen met gedragsstoornissen door de schoolpsycholoog (via 

schoolarts/jeugdverpleegkundige). 
- Vragen met betrekking tot de opvoeding en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
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Logopedie 
De logopediste controleert, c.q. onderzoekt regelmatig het spraak-, taal- en stemgebruik van de 
kinderen op school. Dit gebeurt op advies van de leerkracht, de Intern Begeleider, de schoolarts, de 
verpleegkundige of de ouders. Nadat de logopediste het kind onderzocht heeft, wordt er advies 
gegeven aan de leerkracht en de ouders. Indien nodig wordt na overleg met de ouders en de leerkracht 
het kind doorverwezen voor logopedische therapie. De logopediste is telefonisch te bereiken. U kunt uw 
naam en telefoonnummer doorgeven en zij neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op. 
 
Jeugdtandverzorging 
Samenwerkende Tandartsen Junior is een tandartspraktijk speciaal voor kinderen. 
De voordelen voor schoolgaande kinderen: 

- Als extra service halen we kinderen op van school en brengen ze terug na de behandeling 
- Wij leren de kinderen hoe ze goed moeten poetsen 
- Wij geven uitleg over wat gezonde voeding en eet momenten betekenen voor je tanden 
- Wij sturen u na de behandeling een kort verslag 
- Wanneer blijkt dat uw kind extra begeleiding nodig heeft dan bespreken we dat met u. 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.samenwerkendetandartsenjunior.nl 
 
Huiswerk en huiswerkbegeleiding (schoolloopbaanbegeleiding)  
Basisschool Hubertus streeft ernaar het schriftelijk werk zo veel mogelijk op school te maken. 
Wel wordt er in de onder- en middenbouw regelmatig een opdracht voor thuis meegegeven 
bv. tafels leren, een proefwerk leren, spreekbeurten voorbereiden. In de hogere groepen wordt 
systematisch huiswerk opgegeven, mede om de kinderen alvast wat vertrouwd te maken met iets 
waarmee ze na de basisschool nog veel te maken zullen krijgen. Dit huiswerk wordt een week van 
tevoren opgegeven. Zo leren kinderen te plannen.  
Wij verwachten van de ouders dat zij ten aanzien van het huiswerk een positieve houding aannemen. 
Het is stimulerend voor de kinderen om belangstelling hiervoor te tonen. Als de kinderen vragen hebben 
over het huiswerk kunnen zij altijd bij hun leerkracht terecht. Als het kind door dringende 
omstandigheden het huiswerk niet heeft kunnen maken verwachten wij dat de ouders een briefje 
hieromtrent meegeven aan het kind. 
Voor de kinderen van groep 6 en 7, die het moeilijk vinden om het huiswerk alleen te maken, biedt 
Contour de Twern in samenwerking met onze school, schoolloopbaanbegeleiding aan. Op een vaste 
middag, aansluitend aan schooltijd, begeleiden Pabostudenten/studenten Pedagogiek deze kinderen bij 
het maken van hun huiswerk. De begeleiding is kwalitatief goed opgezet. In het begin van het schooljaar 
wordt een bijeenkomst georganiseerd voor ouders van kinderen waarvan de school 
huiswerkbegeleiding nodig acht.  
 
De overgang naar het voortgezet onderwijs 
De kinderen van groep 7 krijgen bij het rapport van februari een voorlopig schooladvies van de 
leerkracht. 
De kinderen van groep 8 krijgen in januari het schooladvies van de leerkracht. Dit schooladvies adviseert 
welke vorm van voortgezet onderwijs het beste aansluit bij de ontwikkeling, de aanleg en de interesse 
van het kind. 
 Dit advies is gebaseerd op: 

 De vorderingen die het kind op onze school heeft gemaakt; 

 De aanleg en interesse van het kind; 

 Werkhouding van het kind; 

 Gedrag en huiswerkgedrag van het kind. 
  

http://www.samenwerkendetandartsenjunior.nl/
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De kinderen van groep 8 nemen in april deel aan de Cito Eindtoets en eventueel kan, indien van 
toepassing, een psychologisch onderzoek worden afgenomen. 
Ook krijgen de ouders informatie over de keuzemogelijkheden, het keuzetraject, de open 
avonden/middagen van de diverse scholen voor voortgezet onderwijs.  
De ouders melden zelf hun kind aan op de school van hun keuze. Na toelating bespreekt de groepsleraar 
de kinderen met de brugklascoördinatoren van de scholen voor voortgezet onderwijs. De eerste jaren 
informeren zij ons over de vorderingen van onze oud-leerlingen. 
 
De lunch/het tussendoortje 
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag eten alle kinderen hun zelf meegebrachte lunch. Zij krijgen 
hiervoor 15 minuten in de eigen groep onder leiding van de leerkracht. Daarnaast spelen ze nog 20 
minuten buiten. Er wordt gesurveilleerd door een leerkracht en 2 ouders. 
Wat wel/niet mee te brengen voor tijdens de lunch: 

 De kinderen dienen zelf eten en drinken mee te brengen in goed sluitende broodtrommel en 
beker, beiden voorzien van naam. 

 De lunch mag bestaan uit brood met het liefst zo gezond 
mogelijk beleg. 

 Fruit is ook toegestaan. 

 Koolzuurhoudende dranken en dranken met veel suiker zijn 
niet toegestaan. 

 Het is niet de bedoeling dat kinderen snoep meebrengen.  

 Het kan zijn dat afval in het broodtrommeltje weer mee naar 
huis gaat. Dit doen we i.v.m. de  
toename van de hoeveelheid afval en evt. stankoverlast in de lokalen. 

 
Voor in de kleine pauze mogen de kinderen een tussendoortje meebrengen: 

 Groep 1-2: alleen fruit en/of iets te drinken. 

 Groep 3 t/m 8 en Taalschool: iets te drinken, fruit en/of een gezonde 

koek of reep. 

 Koffie- en theekoeken en koeken met chocolade zijn niet toegestaan.  

 Koolzuurhoudende dranken en dranken met veel suiker zijn niet 
toegestaan.  

In het kader van gezonde voeding adviseren wij het eten van fruit en het 

drinken van water. 

 
Alcohol en Rookbeleid 
In het kader van een gezonde leefstijl en de voorbeeldfunctie van volwassenen hierin wordt erop  
bs. Hubertus in het bijzijn van kinderen niet gerookt en/of alcohol genuttigd. 
 
 
Het personeel 
 
Het personeel bestaat uit de directie, een Intern Begeleider, leerkrachten, onderwijsassistentes, 
leerkrachtondersteuner, administratief medewerker en conciërges. Op alle scholen van Xpect Primair 
wordt een integraal personeelsbeleid (IPB) ingevoerd. 
Dit betekent dat de ontwikkeling van het personeel in relatie staat tot de ontwikkeling van de school. 
Welke vaardigheden hebben mensen nodig om bij te kunnen dragen aan de ontwikkelingen van de 
school? 
Daarnaast is er een combi-functionaris gym op onze school. Deze verzorgt de gymlessen. De combi-
functionaris wordt ook ingezet bij de naschoolse sportactiviteiten. 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.pinterest.com/pin/505880970619318335/&ei=qs6bVbCcKMeBU4n7qJgL&bvm=bv.96952980,d.d24&psig=AFQjCNFgOvN63iFf5w46WK2-3fyQLydneQ&ust=1436360648186299
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Scholing van personeel 
Elk schooljaar wordt een scholingsplan opgesteld. Daarbij wordt gekeken naar 
behoefte:  

 Op teamniveau: het hele team, of onderbouw of bovenbouw (afhankelijk 
van de schoolontwikkeling); 

 Op individueel niveau: persoonlijke behoefte van mensen. 
Scholing vindt meestal plaats buiten lestijd. Wanneer het onder lestijd is, wordt de 
leerkracht vervangen.  
 
Vervanging van personeel 
Ingeval van ziekte of verlof worden vervangers van buiten de school ingezet. Wij proberen zo veel 
mogelijk dezelfde mensen in te zetten, zodat zij onze school leren kennen. Wanneer geen vervanging 
kan worden gevonden wordt intern naar een oplossing gezocht. 
 
Stagiaires 
Onze school biedt stageplaatsen aan studenten van diverse PABO’s, de Academie voor Lichamelijke 
Opvoeding, de Dansacademie en onderwijsassistenten van het ROC. Stagiaires geven altijd les onder 
begeleiding en verantwoordelijkheid van de groepsleraar. 
Voorwaarde is dat deze lessen altijd passen in het onderwijsprogramma van onze school. 
Op bestuursniveau zijn afspraken gemaakt met de PABO in Tilburg t.a.v. het bieden van stageplaatsen 
en de daarbij behorende begeleiding. 
 
Taakverdeling 
Naast de lesgevende taken van de leerkrachten in de groep, hebben de leerkrachten ook nog een rol bij 
het organiseren van diverse activiteiten en hebben zij zitting in diverse overlegorganen. Binnen het 
team vindt hierover jaarlijks overleg plaats waarbij de taken zoveel mogelijk evenredig over de 
teamleden worden verdeeld. 
 
 
De ouders 
 
Ouderbetrokkenheid 
Bij de schoolkeuze en de inschrijving van het kind. 
Als ouders ervoor kiezen hun kind op onze school in te schrijven gaan 
wij ervan uit dat dit een bewuste keuze is. Zij staan volledig achter deze 
keuze en geven daarmee blijk van hun vertrouwen in de school. U kunt 
het ‘aanname beleid nieuwe leerlingen’ vinden op de website van onze 
school www.hubertusschool.nl  
De inschrijving gebeurt altijd op afspraak met de directeur, de adjunct-
directeur of de IB-er. Er vindt een kennismakingsgesprek plaats en de 
ouders en het kind worden rondgeleid door de school. 
Bij de ontwikkeling van het kind. 
Het is van wezenlijk belang dat ouders belangstelling hebben voor de ontwikkeling van hun kind. Wij 
verwachten dan ook dat er regelmatig contact is tussen school en ouders. 
Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de leerkracht dat er regelmatig contact is met de ouders. 
Als er aanleiding toe is, zullen wij ouders uitnodigen voor een gesprek. Maar omgekeerd gaan wij er 
vanuit dat ouders dat zelf ook doen. Als ouders twijfels hebben over wat dan ook, of gewoon eens 
willen bijpraten over de ontwikkeling van hun kind, dan hopen wij dat zij een afspraak met ons maken. 
Zo kunnen wij problemen voorkomen. Ouders hoeven echt niet te wachten tot de rapportavond. 
Voor de groepen 1 t/m 7 houden wij 3x per jaar ouderavonden, in oktober, februari en juli  
Het gespreksmoment in juli vindt alleen plaats wanneer de leerkracht of u als ouder het noodzakelijk 
acht de vorderingen van uw kind nogmaals door te spreken.  

http://www.hubertusschool.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://econo.nl/cursus-zonneboiler-ontwerpen-installeren-en-onderhouden-1-dag&ei=pc-bVYXsBovvUu30iKgL&bvm=bv.96952980,d.d24&psig=AFQjCNEEQmujgts8G-M6pN-zdBEx2n7ipg&ust=1436360963880787
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://meent.wereldkidz.nl/ouderparticipatie/ouderraad/&ei=39CbVYfDMov8UIqHgZgL&bvm=bv.96952980,d.d24&psig=AFQjCNGGJ0jLzyK1lOcsCv5_5-xubVFJwA&ust=1436361279801820
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Voor groep 8 is er 1 ouderavond in januari of februari. Er is daarnaast nog een extra informatieavond 
voor groep 8 over het voortgezet onderwijs. 
Tussentijdse instromers worden na zes weken uitgenodigd voor een eerste gesprek. 
 
Bij ontwikkelingen van het onderwijs op onze school 
Ouders hebben er recht op hierover goed geïnformeerd te worden. Wij doen dat op 
ouderbijeenkomsten en langs schriftelijke weg. Elke 3 à 4 weken ontvangen ouders per e-mail  de 
nieuwsbrief ’t Jagertje, met informatie over actuele zaken betreffende de school. 
 
Schoolse- en buitenschoolse activiteiten 
Ouders denken hierin mee en doen ook voorstellen. De meeste activiteiten kunnen alleen maar 
plaatsvinden als er voldoende hulp en begeleiding is. Wij denken dan aan excursies, vieringen, sport- en 
spelactiviteiten. 
Ouderkamer 
Elke dinsdag- en vrijdagmorgen is de Ouderkamer open. Op dinsdag is er de gelegenheid om een kopje 
koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten. Op vrijdag wordt er regelmatig een thema behandeld. 
Hiervoor kunnen ook gastsprekers uitgenodigd worden. Een coördinator zorgt voor de activiteiten en de 
contacten. 
 
Ouderraad (OR) 
Doel van hun werk: 

 Het bevorderen en onderhouden van het contact tussen de ouders en de school; 

 Het mede organiseren van ouderavonden; 

 Hulp bij vieringen en bij de organisatie van sport- en speeldag, enz.; 

 Begeleiding van diverse school overstijgende sportactiviteiten. 
De ouderraad vergadert in principe 6 maal per jaar. De vergaderingen worden steeds door een teamlid 
bijgewoond. 
 
Ouderbijdrage 
De ouderraad vraagt jaarlijks (d.m.v. een brief) een bijdrage aan de ouders om de schoolse en 
buitenschoolse activiteiten te kunnen bekostigen. Het gaat dan om de vieringen van o.a. het 
Sinterklaasfeest, Kerstmis, Pasen, afscheid van groep 8, allerlei sport- en spelactiviteiten, afsluiting van 
het schooljaar en eenmaal in de 2 jaar een schoolreis. 
De ouderbijdrage is per kind per schooljaar en wordt jaarlijks vastgesteld door de ouderraad. Nieuwe 
leerlingen die na 1 april gedurende het lopende schooljaar op school starten, betalen slechts de helft 
van de ouderbijdrage. Voor kinderen die in de laatste maand van het lopende schooljaar op school 
komen, hoeft niets betaald te worden.  
Er wordt gespaard voor het schoolreisje, dat 1 keer in de 2 jaar georganiseerd wordt. De ouderbijdrage 
is een vrijwillige bijdrage, maar om de vele activiteiten te kunnen bekostigen is het wenselijk dat ouders 
hierin bijdragen. Indien gewenst,kan er in termijnen betaald worden. 
Ouders die de ouderbijdrage niet kunnen betalen, kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld 
Tilburg.  
De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks op de eerste vergadering vastgesteld door de 
Ouderraad. Voor schooljaar 2019–2020 is de ouderbijdrage € 32,50 per kind. 
 
Wettelijke aansprakelijkheid 
Elke ouder wordt geacht het gezin te verzekeren voor wettelijke aansprakelijkheid. 
Voor schade die door kinderen wordt aangericht worden ouders aansprakelijk gesteld. 
Het bestuur van onze school heeft een WA-verzekering afgesloten voor ongevallen waarbij ernstige 
nalatigheid in het toezicht verweten kan worden. Die verzekering geldt voor al het personeel, maar ook 
voor ouders, stagiaires, overblijfmoeders en andere begeleiders die onder verantwoordelijkheid van het 
personeel werken. 
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Medezeggenschapsraad (MR) 
De MR bestaat uit 6 personen waarvan 3 ouders en 3 personeelsleden. De raad beschikt over een 
reglement waarin de taken en bevoegdheden van de raad vastliggen. Zo heeft de raad in bepaalde 
zaken het recht om het bevoegd gezag (= het schoolbestuur en/of de schooldirectie) te adviseren en in 
andere zaken het recht om haar instemming al dan niet te geven. Ook kan de raad het initiatief nemen 
een voorstel te doen bij het bevoegd gezag. Middels kandidaatstelling en verkiezingen kan men lid 
worden van de MR. De MR is vergelijkbaar met de ondernemingsraad van een bedrijf. 
De MR-vergaderingen zijn altijd openbaar en mogen door de ouders worden bijgewoond. 
 
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 
De raad bestaat uit afgevaardigden van alle medezeggenschapsraden van de scholen onder het bestuur. 
Van elke MR wordt een ouderlid en een personeelslid afgevaardigd. De GMR behartigt volgens een 
reglement school overstijgende zaken, zoals bv. het vakantierooster.  
 
De klachtencommissie 
Als u een klacht officieel indient bij de klachtencommissie, dan onderzoekt deze de klacht en adviseert 
het bestuur van de school over de te nemen maatregelen. Op uw verzoek kan de externe 
vertrouwenscontactpersoon u hierbij helpen. De klachtenregeling ligt voor iedereen ter inzage op 
school.  
 
Overige klachten 
Overige klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld begeleiding van uw kind, toepassing van 
strafmaatregelen, beoordeling van uw kind, de schoolorganisatie, enz. 
Wij gaan er vanuit dat u met de overige klachten in eerste instantie naar de betrokkene gaat. Dit is 
meestal de leerkracht. Komt u er samen niet uit, dan kunt u bij de directie van de school terecht. Bent u 
daarna nog niet tevreden, dan kunt u het bestuur van onze stichting inlichten. Deze zal samen met u 
naar een oplossing zoeken. 
De interne vertrouwenscontactpersonen op school zijn: 
Juffr. Ilse van Nuenen (ma, di, woe), juffr. Suzanne van den Kieboom (woe, do, vrij). 
 

 
 
Gedragscode 
We mogen gerust zeggen dat er op onze school een open sfeer is, een sfeer waarin alle betrokkenen 
zich ontspannen en vrij voelen. In de omgang met elkaar gelden de regels van het goed fatsoen die in 
feite iedereen als vanzelfsprekend ervaart. 
Toch kiezen wij ervoor om allerlei regels en afspraken vast te leggen. Zonder het spontane karakter van 
menselijke interactie geweld aan te willen doen, is het belangrijk om duidelijk aan te geven wat gewenst 
en niet-gewenst is. Dit maakt het mogelijk om elkaar aan te spreken op naleving van gezamenlijk 
vastgestelde regels. Voor u als ouders van onze leerlingen, is het helder hoe wij binnen de school 
omgaan met de aan onze zorg toevertrouwde leerlingen. 
Naast deze ‘gewone’ omgangsregels heeft de wetgeving het onderwijsgevend - en 
onderwijsondersteunend personeel een aantal verplichtingen opgelegd. Deze staan o.a. genoemd in de 
Raamovereenkomst (afspraken tussen werkgevers- en werknemersorganisaties), de Arbowet, de Wet 
bescherming persoonsgegevens, de Leerplichtwet etc. Het opstellen van een gedragscode o.a. op het 
terrein van seksuele intimidatie, discriminatie, racisme, pesten en lichamelijke mishandeling, Arbo-
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zaken en privacy hoort daarbij. Bij het opstellen van ons gedragsprotocol is rekening gehouden met 
deze wetten maar ook met de cultuur van onze school. 
Met het opstellen van een gedragsprotocol willen wij: 

 Een goed pedagogisch klimaat scheppen waarbinnen alle betrokkenen zich prettig en veilig 
voelen; 

 Bijdragen aan preventie van machtsmisbruik in de ruimste zin van het woord; 

 Veiligheids- , gezondheids-, en welzijnsaspecten voor alle mensen bij hun werk op onze school 
bevorderen en bewaken; 

 De privacy van alle betrokkenen bewaken. 
U kunt de gedragsprotocol vinden op de website van onze school www.hubertusschool.nl   
 
 
De resultaten van ons onderwijs 
 
Uitstroom naar het voortgezet onderwijs 
Onze leerlingen stromen uit naar verschillende vormen van het voortgezet onderwijs. 
 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Citoscore 530.7 533.5 532.4 530.6 

VWO 3 1 4 1 

HAVO 13 6 2 3 

VMBO TL 9 10 8 7 

VMBO KL 11 2 1 4 

VMBO BL 3 5 4 4 

Praktijkonderwijs   1  

Topklas   1 1 

VSO   1  

Totaal  39 24 22 20 

 
De uitslag van de CITO-eindtoets 2019 was 530.6. In vergelijking met scholen met dezelfde populatie, 
scoren wij hiermee op het landelijk gemiddelde. Wij verwachten dit in 2020 ook weer te bereiken. 
 
Bewaking van de kwaliteit 

 Schoolanalyse: 
In het leerlingvolgsysteem zijn de landelijk genormeerde toetsen 
opgenomen van het Cito voor de groepen 1 t/m 8. 
Elk schooljaar wordt er van de uitslagen van deze toetsen een 
analyse gemaakt. Deze schoolanalyse wordt op teamniveau 
besproken. Op deze manier blijven wij zicht houden op de 
onderdelen die wij in ons onderwijs moeten verbeteren. 

 Naast de Cito toetsen wordt in groep 1-2 KIJK ingevuld. KIJK is een 
praktisch hulpmiddel voor het gestructureerd observeren en 
registreren van de ontwikkeling van jonge kinderen (van 3 t/m 6 
jaar) uit groep 1 en 2. Peuterwerk Huub werkt ook met het programma KIJK. 
In de groepen 3 t/m 8 wordt twee maal per jaar ZIEN ingevuld om de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van elk kind en de groep te volgen.  

 De kinderen van de groepen 5 t/m 8 vullen jaarlijks de leerlingmodule van ZIEN in. 

 Twee maal per jaar bespreekt de directie en Intern Begeleider met de groepsleerkracht de 
vorderingen tijdens de groepsbespreking. Hierin worden de vorderingen van de groep als totaal 
besproken, maar ook individuele leerlingen en voor hen geschreven handelingsplannen zijn 
onderwerp van gesprek. 

http://www.hubertusschool.nl/
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 De directie legt klassenbezoeken en flitsbezoeken af om zicht te houden op het onderwijs, de 
organisatie en het pedagogisch klimaat in de klas. 

 

 Inspectiebezoek februari 2019 

In maart 2019 is onze school bezocht door de onderwijsinspectie.  
Op een aantal standaarden is de school onderzocht en bevraagd. De bevindingen hiervan leest u 
hieronder. 
Ook de bevindingen uit dit inspectiebezoek geven ons veel input om de komende jaren op 
verder te bouwen en te verbeteren. 
 

Onderwijsproces O V G 

Aanbod  *  

Zicht op ontwikkeling  *  

Samenwerken   * 

Kwaliteitszorg en ambitie    

kwaliteitszorg  *  

kwaliteitscultuur   * 

 

 Tevredenheidsonderzoek 
In het voorjaar van 2017 is er een digitaal tevredenheidsonderzoek uitgezet onder kinderen, 
ouders en leerkrachten. 
De bevindingen uit dit onderzoek zijn besproken en worden meegenomen in de jaarplanning en 
de meerjarenplanning. 

 
 

 
  



   

 

 28 

 
 
Informatie van het bevoegd gezag van de Stichting Xpect Primair 

  
Gegevens schoolbestuur 
Onze school maakt deel uit van schoolbestuur Stichting Xpect Primair. 
Xpect Primair bestuurt in Tilburg 20 basisscholen waar dagelijks ruim 6500 leerlingen onderwijs volgen. 
De stichting telt ruim 600 werknemers. 
Onze missie, visie, ambities en waarden treft u aan op de website www.xpectprimair.nl 

 
De bestuurder van de stichting is mevrouw mr. Carin Zandbergen. 
Het Bestuursbureau is gehuisvest aan de J. Asselbergsweg 38 te Tilburg. 

  
Contactgegevens: 
Stichting Xpect Primair 
Postbus 6028 
5002 AA Tilburg 
T: 013 – 4648230  
E : bestuur@xpectprimair.nl  
W: www.xpectprimair.nl 

  
Gezamenlijk afspraken en regelingen 
Voor onderstaande praktische onderwerpen en regelingen zijn binnen de stichting afspraken gemaakt 
die gelden voor alle scholen van Xpect Primair. Actuele informatie over deze onderwerpen vindt u op de 
website van de stichting www.xpectprimair.nl 
Op aanvraag is een papieren versie van onderstaande documeten te verkrijgen bij de directie van de 
school. 

 
 - pesten 
- informatieplicht aan gescheiden ouders, verzorgers 
- leerplicht en verlof 
- toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen 
- seksueel misbruik 
- medisch handelen 
- kledingvoorschriften 
- dyslexie 
- beleid sponsoring 
- privacy beleid 
- klachtenregeling 

 
Onze externe Vertrouwenspersonen zijn 
- Mevr. J. De Fretes 
  Tel: 06-21293342 of 06-52857571 

- Dhr. H. Werger 
Tel: 06-48101109 

  
 
 

 

  

http://www.xpectprimair.nl/
mailto:bestuur@xpectprimair.nl
http://www.xpectprimair.nl/
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Namen en adressen 
Schoolbestuur 
Xpect Primair, basisscholen Tilburg. 
College van Bestuur:  mevr. mr. C. Zandbergen (voorzitter)  
Secretariaat:   Jan Asselbergseweg 38 
   5002 AA Tilburg 
   tel. 013-4648230 
   bestuur@xpectprimair.nl  

 
Peuterwerk Huub 
Jagerslaan 55 (ingang via de speelplaats van de school) 
5042 LJ Tilburg 
Tel. 013-4690562 
www.peuterspeelzalentilburg.nl 
 
Medezeggenschapsraad (MR) 
Namens de ouders:         Mevr. M. Saïdy  (tel. 0624140184) 

Mevr. T. Abba 
              vacature 

Namens het team:         Mevr. W. Smulders  
Mevr. R. Boer 
Mevr. L. Backx 

Adviseur:                          Dhr. F. van den Oetelaar   

Afgevaardigde in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR): Dhr. B. Verveda 
 
Ouderraad (OR) 
Voorzitter: Mevr. J. van de Sande  (tel. 06-41762718) 
Leden       :  Mevr. P. van Hoof 
Leden:           Dhr. E. Yozgat   

Dhr. M. Aydogan 
Mevr. N. Yildiz 
Mevr. F.Telli 
Mevr. S Baldede 
Dhr. J. IJpelaar 
 

Inspectie 
info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl 
Vragen over onderwijs: Tel. 0800-8051 (gratis) 
 
Landelijk info-centrum voor ouders www.5010.nl  
Het informatiepunt waar ouders terecht kunnen met vragen over onderwijs. 
 
Schoolloopbaanbegeleiding 
Contactadres:  Mevr. L. Didden,  tel. 06-10522934 
didden@t3w.twern.nl  
 
Schoolmaatschappelijk werk 
Mevr. Sandra van Aert, tel. 06-43871176 
s.vanaert@imwtilburg.org  
 
  

mailto:bestuur@xpectprimair.nl
http://www.peuterspeelzalentilburg.nl/
http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.5010.nl/
mailto:didden@t3w.twern.nl
mailto:s.vanaert@imwtilburg.org
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Jeugdgezondheidszorg: 
Schoolarts:    Mevr. G. Tamalate 
Jeugdverpleegkundige:   Mevr. B. Besseling 

    GGD Hart voor Brabant, tel. 013-4643911 
    Postadres: Postbus 3166, 5203 DD ’s-Hertogenbosch. 
 
Samenwerkende Tandartsen Junior Tilburg - Noord  
Monteverdistraat 69 
5049 EV Tilburg, tel.: 013-5430533 
E-mail: tilburgnoord@samenwerkendetandartsen.nl 
 
Interne vertrouwenspersoon  : Mevr. I. van Nuenen. Mevr. S. van den Kieboom 
Coördinator Sociale Veiligheid: Mevr. E. van Zundert, Mevr. I. van Nuenen 
Preventiemedewerker              : Men. A. Schuurmans 
 

Externe vertrouwenspersoon : Men. H. Werger, tel. 0648101109 

                                                Mevr. J. de Fretes, tel: 0621293342 of 0652857571 
 
Toegang Tilburg 
Instituut maatschappelijk werk (IMW), tel. 013-5952710 
www.imwtilburg.nl 
 
MEE regio Tilburg 
Tel. 013-5424100 
www.meeregiotilburg.nl 
 
loket Z 14013 
Werk- en inkomen gemeente Tilburg 14013 
www.werk.nl 
 
Plein 013 
Contactpersoon: Dhr. B. Brand 
Postbus 1372, 5004 BJ TILBURG  
Ringbaan Oost 240 5018 HC  TILBURG 
Tel.  013-2100133 
E-mail info@plein013.nl 
www www.plein013.nl 
 
Schakelklassen Tilburg /Taalschool 
Mevr. Jet van Zantvoort    tel. 013-2100133 
Mevr. Maaike Delfgaauw  tel. 013-2100133 
 
Procesbegeleider T-Primair scholen West 

Mevr. Claire Braaksma 
Tel. 0640293002 
E-mail:  claire.braaksma@xpectprimair.nl 
 
 
 
 
 
 

mailto:tilburgnoord@samenwerkendetandartsen.nl
http://www.imwtilburg.nl/
http://www.meeregiotilburg.nl/
http://www.werk.nl/
mailto:info@plein013.nl
http://www.plein013.nl/
mailto:claire.braaksma@xpectprimair.nl
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Ruimte voor aantekeningen: 
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Tot ziens op  
 

 Basisschool Hubertus 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 


