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Voorwoord: 

 
 

Beste ouders, verzorgers en belangstellenden, 

In deze schoolgids vindt u informatie over onze school en hoe wij het onderwijs organiseren. Scholen 

verschillen in manier van werken, sfeer en omgaan met kinderen. Naast belangrijke uitgangspunten 

treft u ook praktische zaken aan. 

OBS de Tweestromenschool is de enige school van Heerewaarden. Hier geven leerkrachten, met 

passie voor de ontwikkeling van kinderen en goed eigentijds onderwijs, les. We houden hierbij oog 

voor de behoefte van elk kind en werken vanuit een professionele, open en positieve houding. Wij 

streven ernaar om alle kinderen uit het dorp onderwijs te bieden met het oog op passend onderwijs. 

Een school kiezen voor uw kind is een belangrijk moment. U vertrouwt uw zoon of dochter immers 

een groot deel van de dag aan de zorgen van de leerkrachten toe. Vanaf het moment dat uw kind 

naar school gaat delen we de verantwoordelijkheid van uw kind. Het is dan ook vanzelfsprekend dat 

kiest voor een school die aansluit bij uw ideeën en opvattingen over kinderen en opvoeden.  

Wij zijn laagdrempelig en vinden het belangrijk om de driehoek, kind-ouder-school, optimaal in te 

zetten. Door een goede afstemming met elkaar te hebben, komen we tot de optimale ontwikkeling 

van uw kind zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, en omgevingsbewuste jonge mensen 

die hun talenten om weten te zetten in kansen. 

We hopen dat deze schoolgids u een goed beeld geeft van onze school. 

Mocht u nog vragen hebben dan horen we graag van u. 

Namens het gehele team heet ik u welkom. 

Lonneke van de Ven 

Directeur OBS de Tweestromenschool 

l.vandeven@tweestromenschool.nl  
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1. Over de school 

1.1 Algemene gegevens 

Contactgegevens 

OBS De Tweestromenschool 

Bukestraat 3 

6624 AN  Heerewaarden 

Email adres: 

info@tweestromenschool.nl 

website: 

www.tweestromenschool.nl 

Schoolbestuur: 

Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meijerij 

Kersenboogerd 4 

5328 GW  Rossum 

Email adres: 

info@stroomm.nl 

website: 

www.stroomm.nl 

Samenwerkingsverband: 

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Meijerij 

www.demeijerij-po.nl 

Voorschoolse opvang inpandig: 

De Wigwam, 't Veldmuisje te Heerewaarden 

www.t-veldmuisje.nl 

Verdere voorschoolse en naschoolse opvang: 

Villa Verboven te Rossum 

www.villaverboven.nl  

De Balledotjes te Rossum 

www.deballedotjes.nl 
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1.2 Missie en Visie 

Klein van stuk, maar groots in denken! 

‘Een prettige, inspirerende dorpsschool’ 

OBS de Tweestromenschool is een openbare school waar ieder kind welkom is. Kennismaking met 

en respect voor andere culturen en denkbeelden, beschouwen we als een wezenlijk deel van het 

leren en de opvoeding. Wij zijn een veilige school voor iedereen en benaderen elkaar vanuit een 

open, positieve houding. Daardoor krijgt bij ons ieder kind de kans om aan het einde van de 

basisschool krachtig uit te stromen, op een passend niveau. 

Kernwaarden: Samen, Toekomstgericht, Vernieuwend 

Samen; 

Vanuit de driehoek, kind-ouder-school, laten we de kinderen opgroeien tot zelfstandige jongeren. 

Samen zijn we verantwoordelijk voor een goede ontwikkeling en goed welbevinden. Kinderen 

kunnen bij ons samen lerend spelen, samen werken, samen leren en ontdekken. Vanuit vertrouwen, 

veiligheid en nieuwsgierig zijn, ontwikkelen de kinderen zich optimaal.  

Toekomstgericht; 

Het kind en de toekomst met het oog op zelfkennis, zelfstandigheid en kritisch denken. 

Wij vinden het belangrijk om de mening van kinderen te horen en hen actief te betrekken bij de 

leerdoelen en de inrichting van het onderwijs. Doordat wij reflectieve vragen stellen en aandacht 

hebben voor de ontwikkeling van zelfkennis, vergroten we het kritisch denkvermogen van de 

kinderen.  

Vernieuwend; 

Wij werken met vernieuwende methoden en middelen waarbij we kinderen kennis en vaardigheden 

aanleren in een ononderbroken ontwikkelingslijn. We houden rekening met verschillen in leerstijlen, 

niveaus en talenten. Door een eigentijdse, betekenisvolle leeromgeving dagen we kinderen uit en 

bieden we structuur. Het team professionaliseert zich, zodat we op de hoogte blijven van 

maatschappelijke, vernieuwende en actuele ontwikkelingen in en rond ons onderwijs. 

1.3 Identiteit 

Het openbaar onderwijs in Heerewaarden vindt haar oorsprong in de vorige eeuw en bestaat al 

meer dan 100 jaar. De Tweestromenschool is de enige school in Heerewaarden en is sinds 2018 

gehuisvest in MFC (multifunctioneel centrum) de Steen welke onderdak biedt aan verschillende 

sportverenigingen uit het dorp en de voorschoolse opvang ‘de Wigwam’ van 't Veldmuisje. Het 

gebouw is ontworpen naar het beeld van een steenfabriek. Heerewaarden staat in de geschiedenis 

bekend om haar visserij en steenfabriek. 

Openbaar onderwijs heeft gekozen voor een drietal kernwaarden die aan de basis staan van andere 

democratische waarden én van groot belang zijn voor het onderwijs: gelijkwaardigheid, vrijheid en 

ontmoeting. Deze democratische kernwaarden vormen een ijkpunt. Het zijn waarden waar we in het 

openbaar onderwijs voor staan, waarden waartoe we ons actief verhouden. Het zijn waarden die 

richting bieden bij het maken van keuzes over onderwijs, samenwerking en bejegening. Het zijn 

tevens waarden waarop we elkaar kunnen aanspreken én waarop we aangesproken mogen worden. 

(www.openbaaronderwijs.nu) 
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2. Organisatie van het onderwijs 
OBS de Tweestromenschool heeft ongeveer 100 leerlingen. De leerlingen zijn verdeeld over 

gecombineerde groepen. We werken met een groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8.  

2.1 Het team 

Het team van OBS de Tweestromenschool bestaat uit de directie, verschillende leerkrachten, een 

intern begeleider, een leerkracht ondersteuner en een conciërge.  

 

Directie:  

Lonneke van de Ven (ma-di-do, halve dag op woe of vrij) l.vandeven@tweestromenschool.nl 

 

Intern Begeleiding:  

Ciska Koelemij (di-woe-do-vrij) c.koelemij@tweestromenschool.nl 

Groepsleerkrachten: 

Groep 1-2:  

Linda van Ooijen (ma-di-woe-do), afwisselende groepen (vrij) l.vanooijen@tweestromenschool.nl 

Groep 3-4:  

Paul Soetekouw (ma-di-do-vrij) p.soetekouw@tweestromenschool.nl 

Groep 3-4:  

Bianca Geense (woe) b.geense@tweestromenschool.nl 

Groep 5-6:  

Dorieke van Alphen(ma-di-woe-do-vrij) d.vanalphen@tweestromenschool.nl 

Groep 7-8:  

Renée Kik (ma-di) r.kik@tweestromenschool.nl 

Groep 7-8:  

Chantal Laponder-Blanken (woe-do-vrij) c.laponder@tweestromenschool.nl 

 

Pieter van Dijk, vervanging en ondersteuning 7-8 p.vandijk@tweestromenschool.nl 

 

Leerkrachtondersteuner:  

Angela van Woeziek (ma-do) a.vanwoezik@tweestromenschool.nl 

Conciërge: 

Jacob van Maurik (ma-di-woe-do tot 12.00u, vrij tot 15.00) j.vanmaurik@tweestromenschool.nl 
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2.2 Onderwijs in de groepen 

Onze leerlingen worden op leeftijd en didactische vaardigheid ingedeeld. Wij werken vanuit het 

leerstofjaarsysteem met gecombineerde groepen. Binnen het systeem is er veel aandacht voor het 

werken op niveau in groepen of met individuele leerlijnen en eventueel een persoonlijk 

ontwikkelingsplan. Er wordt veel coöperatief gewerkt en we leren kinderen zelfstandig te werken.  

2.3 Onderwijs buiten de groepen 

Binnen onze school bieden we ook onderwijs aan kinderen waarbij we meer praktische 

vaardigheden ontwikkelen, de klusklas, en kinderen die meer- en hoogbegaafd zijn, de plusklas. 

Kinderen met speciale begeleiding en onderwijsbehoeften kunnen ook individueel of in een kleine 

groepjes begeleid en ondersteunt worden. Deze onderwijs ondersteuning wordt gegeven door 

andere onderwijsgevenden binnen school. Ouders en kinderen worden zoveel mogelijk actief 

betrokken bij het leren en de ontwikkeling. 

2.4 Pedagogisch klimaat 

Kinderen zijn van nature leergierig en willen de wereld verkennen. Ze zijn actief, enthousiast, 

fantasierijk, willen ontdekken en hebben grootse plannen. OBS de Tweestromenschool sluit aan bij 

het van nature leergierige kind. We dagen de kinderen uit om stappen in de ontwikkeling te maken. 

We geven vertrouwen en bieden hulp als het nodig is. Wanneer een kind zich veilig voelt, kan het 

zich optimaal ontwikkelen. We geven het kind eigenwaarde en zelfrespect mee en laten de kinderen 

zien waar ze trots op mogen zijn. We werken aan een samenleving die ruimte en stimulans biedt 

voor ieders identiteitsontwikkeling. Als professional hebben we de mogelijkheid, maar vooral de 

verantwoordelijkheid, om kinderen gelukkig en goed te laten opgroeien. Wij instrueren, controleren 

en begeleiden op een positieve manier, in een speelveld waar kinderen zelf het werk doen. 

2.5 Schooltijden 

Onze school heeft een continurooster, dit betekent dat alle kinderen op school overblijven en samen 

lunchen. De tussen schoolse opvang (TSO) wordt door leerkrachten en ouders verzorgd. 

 

Maandag: 8.30-14.30 uur, groep 1 t/m 8 

Dinsdag: 8.30-14.30 uur, groep 1 t/m 8 

Woensdag: 8.30-12.30 uur, groep 1 t/m 8 

Donderdag: 8.30-14.30 uur, groep 1 t/m 8 

Vrijdag: 8.30-14.30 uur, groep 3 t/m 8 (kleuters zijn vrij) 

Brengen en halen 

Om 8.15 uur opent school de deuren en kunnen de kinderen naar hun groep. De leerkracht ontvangt 

uw kind in de klas en kan u eventueel kort te woord staan en start de les om 8.30 uur. Kinderen uit 

groep 1 t/m 4 nemen de ingang vanaf het plein. Kinderen uit groep 5 t/m 8 nemen de hoofdingang 

en lopen zelfstandig school binnen. Aan het einde van de schooldag lopen de kinderen van groep 1 

t/m 4 onder begeleiding van de leerkracht naar buiten en de kinderen van groep 5 t/m 8 lopen 

zelfstandig naar buiten.  

Aanpassingen vanwege corona-maatregelen worden met ouders gecommuniceerd via de schoolapp 

of nieuwsbrief. 
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2.6 Gymtijden 

Alle groepen op onze school gymmen twee keer per week. Dit schooljaar gymmen de kinderen op 

maandag en donderdag. De kinderen van groep 1-2 hebben alleen gymschoenen nodig welke op 

school worden bewaard. Kinderen van groep 3 t/m 8 nemen sportkleren en gymschoenen mee. 

2.7 Vervanging 

Mocht het voorkomen dat de leerkracht van de groep afwezig is, zorgt de directie voor vervanging. 

Bij het regelen van vervanging maken we gebruik van de vervangerspool van Stroomm. Tevens 

worden vaste teamleden gepolst op bereidbaarheid voor vervanging. 

Bij verlof voor studie trachten we structurele vervangers in te zetten, dit gaat in samenspraak met de 

vervangerspool van Stroomm. Bij ziekteverlof wordt op het moment van ziekmelding een aanvraag 

ingediend voor vervanging vanuit de pool of het eigen team.  

Wanneer we géén vervanging hebben, wordt er intern gekeken naar een passende oplossing. Deze 

kan bestaan uit het opdelen van de groep of het verschuiven van leerkrachten binnen de organisatie. 

Bieden voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan blijft de desbetreffende groep 

thuis. Hierbij worden de ouders via de schoolapp geïnformeerd en zorgt school voor opvang indien 

ouders niet in de mogelijkheid zijn de kinderen thuis op te vangen. Bij opeenvolgende dagen sturen 

we verschillende groepen naar huis, ter spreiding van de gemiste lesdagen. 

De intern begeleider en directie zijn niet beschikbaar voor vervanging in hun ambulante tijd. 
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3. Onderwijskundige zaken 
Elke basisschool mag zelf bepalen hoe zij het onderwijs inricht. Het lesprogramma dient afgestemd 

te zijn met de kerndoelen die zijn opgesteld door het SLO (stichting leerplan ontwikkeling). Na 

aanleiding van deze kerndoelen geven wij vorm aan ons onderwijs. Nederlands, Engels, rekenen en 

wiskunde, oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs zijn de 

leergebieden waarop wij ons onderwijs indelen. 

3.1 sociaal emotionele ontwikkeling 

OBS de Tweestromenschool is een Kanjerschool. Elke week wordt er in de groep aandacht besteed 

aan de Kanjerlessen. De kanjertraining staat voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect. 

Vanuit de kanjertraining bevorderen we het onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de 

basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig 

schoolklimaat. Tijdens de kanjertraining leren we kinderen op een positieve manier te handhaven in 

sociaal stressvolle omstandigheden. De leerkrachten zijn allemaal Kanjer gecertificeerd. 

3.2 Cognitieve ontwikkeling 
OBS de Tweestromenschool richt zich in verschillende gebieden op de cognitieve ontwikkeling. Het 
team heeft zich verdiept in het breinleren, coöperatief leren, executieve functies van de kinderen, 
hoogbegaafdheid en onderzoekend leren. 
Kennis wordt verkregen door eigen ervaringen om te zetten in leermomenten en door overdracht 
via verschillende bronnen. Vandaar dat wij op school reflecteren op het handelen van de kinderen, 
verschillende bronnen gebruiken voor kennisoverdracht en gebruik maken van herkenbare situaties. 
Kennis is een betekenisvolle context opdoen waardoor je leert voor het leven. 
 

3.3 Creatieve ontwikkeling 

OBS de Tweestromenschool stimuleert de creatieve ontwikkeling vooral tijdens de IPC lessen, door 
reflectieve vragen te stellen en problemen voor te leggen aan de kinderen. Zo leert het kind door 
zelf te ontdekken, zelf oplossingen te bedenken, te experimenteren en zijn kennis en vaardigheden 
toe te passen in uiteenlopende situaties.  

‘’Vertel het me en ik zal het vergeten. 

Laat het me zien en ik zal het onthouden. 

Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken.’’ 
 

Door kennis op verschillende manieren aan te bieden en vooral zelf te laten ontdekken blijft het 

beter beklijven. Tijdens IEYC en IPC staan niet alleen de leerdoelen centraal, maar juist ook de 

vaardigheden die kinderen nodig hebben in de maatschappij. De samenleving vraagt steeds meer 

vaardigheden zoals samenwerken, onderzoeken, kritisch denken, reflecteren en presenteren. Door 

zelf op onderzoek uit te gaan ontwikkelen deze vaardigheden en leren de kinderen. Deze 

vaardigheden worden natuurlijk eerst aangeboden door onze leerkrachten. 
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3.4 Lichamelijke, motorische vaardigheden ontwikkelen 

OBS de Tweestromenschool investeert in de ontwikkeling van de grove motoriek, zoals lopen, 

rennen, klimmen en in de fijne motoriek, zoals knippen, schrijven, tekenen. Kinderen hebben twee 

pauze momenten op de dag waarbij wij de kinderen stimuleren te spelen met elkaar. Alle groepen 

hebben twee keer gym in de week waarbij we de leerlijnen van bewegingsonderwijs volgen. Deze 

lessen oefenen de vaardigheden van spel en bewegen. Tijdens het werken in de klas wordt aandacht 

besteed aan de fijne motoriek. Tijdens de schrijflessen en creatieve lessen bieden de leerkrachten 

ondersteuning in de ontwikkeling. 

 

3.5 Kunstzinnige en culturele vaardigheden ontwikkelen 

Door middel van een kunstzinnige oriëntatie maken kinderen kennis met kunstzinnige en culturele 

aspecten in hun leefwereld. Het gaat bij deze oriëntatie ook om het verwerven van enige kennis van 

de hedendaagse kunstzinnige en culturele diversiteit. Kinderen leren door te kijken naar schilderijen 

en beelden, te luisteren naar muziek en te genieten van taal en beweging. Daarnaast leren ze om 

zich te uiten. OBS de Tweestromenschool heeft de kunstzinnige en culturele aspecten geïntegreerd 

in het lesprogramma. Tevens worden er met enige regelmaat voorstellingen of activiteiten bezocht 

en georganiseerd. 

 

3.6 Mediawijsheid en ICT-vaardigheden 

Op onze school maken we gebruik van ICT-ondersteunende middelen, zoals Snappet, Chromebooks 

en het digikeuzebord. Kinderen krijgen door de inzet van deze middelen les op hun eigen niveau en 

de leerkracht kan direct inspelen op wat het kind nodig heeft. Hierdoor hebben het kind en de 

leerkracht beter inzicht in de leerresultaten en ontwikkelingen van het kind. Er wordt klassikaal en 

individueel interactief gewerkt waardoor er meer ruimte en tijd is voor persoonlijke begeleiding van 

het kind. Door te werken met digitale middelen laten we de kinderen kennismaken met de digitale 

wereld en begeleiden we ze in het opdoen van digitale vaardigheden. 

3.7 Klusklas en Plusklas 

Onze school heeft een klusklas en een plusklas. Om kinderen op hun eigen niveau werk aan te 

bieden hebben we groep overstijgende klassen gemaakt die buiten de eigen groep aan een opdracht 

werken. We begeleiden kinderen in de klusklas om praktische problemen op te lossen met behulp 

van klussen. In de plusklas begeleiden we meer- en hoogbegaafde kinderen die een 

ontwikkelvoorsprong hebben door uitdagende, onderzoekende opdrachten te geven. De leerlingen 

die aansluiten bij deze klassen worden door de intern begeleider begeleid. Ouders worden tijdig op 

de hoogte gebracht en meegenomen in de ontwikkeling en voortgang.  
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4. Onderwijsresultaten + passend onderwijs 

4.1 Schoolambitie 
OBS de Tweestromenschool heeft net als alle andere scholen een schoolweging. Deze weging wordt 

gebruikt om onze schoolambitie te formuleren. De einddoelen van ons onderwijs worden in een 

functioneringsniveau weggeschreven. 

niveau 1F: fundamenteel niveau. Dit zouden leerlingen aan het einde van het (speciaal) 

basisonderwijs op 12 jarige leeftijd moeten kunnen bereiken. 

niveau 1S: hoger streefniveau. Dit niveau geeft aan waar een leerling meer kan, naar toe kan 

werken. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Kwaliteitszorg  
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 

onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 

manier waarop de doelen in het plan worden bereikt. Onze kwaliteitszorg wordt gekoppeld aan ons 

personeelsbeleid. Daardoor borgen we dat de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze 

medewerkers parallel loopt. 

Zoals alle scholen werkt OBS de Tweestromenschool met een meerjarig schoolplan. Het huidig 

schoolplan loopt van 2019 tot 2023 en is voor 2021-2023 aangevuld met een addendum. Het 

schoolplan heeft voor elk jaar specifieke doelen beschreven. De gekozen speerpunten en 

aandachtspunten van het plan zijn altijd in ontwikkeling. Samen met het team worden de 

verbeterpunten opgepakt en gemonitord. De directie monitort, met de MR en het bestuur, de 

voortgang. Medio en aan het einde van het jaar evalueren we de jaarplannen, de kwaliteitsmonitor. 
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4.3 School Ondersteuningsprofiel, SOP 
Wij werken met een School Ondersteuningsprofiel, SOP. Dit ondersteuningsprofiel beschrijft de 

ondersteuningsmogelijkheden, -grenzen en -ambities van de school. Met het SOP geven we weer 

hoe we als school invulling geven aan Passend Onderwijs (1 augustus 2014 Wet op Passend 

Onderwijs). Het SOP moet minstens één keer in de vier jaar geactualiseerd worden en  kent 

verschillende functies. Het document geeft u inzicht in de mogelijkheden en grenzen van onze 

school met betrekking tot de ondersteuning die we kunnen bieden. OBS de Tweestromenschool 

actualiseert jaarlijks het SOP aangezien de ondersteuningsmogelijkheden afhankelijk zijn van de 

competenties van de teamleden. U kunt het SOP op de site van de school vinden. 

4.4 Onderwijszorg 
Alle kinderen op onze school komen in aanmerking voor onze zorg. Wij kijken naar de behoeften op 

onderwijskundig en gedragsmatig vlak en sluiten zo nauw mogelijk aan bij de ontwikkeling van uw 

kind. 

Zodra wij een bijzonderheid signaleren zullen wij eerst intern het vraagstuk in kaart brengen en 

informeren en betrekken wij hierbij de ouders. Wij stellen, waar nodig, een handelingsplan op 

waarin we aangeven op welke wijze en in welk termijn wij uw kind gaan begeleiden. De intern 

begeleider is verantwoordelijk voor het opzetten en in stand houden van het begeleidingssysteem 

van de school.  

De begeleiding kan op verschillende manieren plaatsvinden. We starten vaak in de klas, waarbij de 

intern begeleider het leer- en ontwikkelproces samen met de leerkracht begeleidt en bewaakt. Na 

een periode evalueren we samen met ouders de geboden hulp en bekijken we of er voortgang nodig 

is. Ons streven is een doorlopende ontwikkeling waarbij uw kind zo optimaal mogelijk van ons 

onderwijs kan profiteren. Binnen de leerlingenzorg worden verschillende zorgniveaus gehanteerd. 

Deze niveaus bepalen waar en met welke instanties de zorg plaatsvindt, tevens terug te vinden in 

ons SOP. 

4.5 Extra inzet 
Kinderen waarbij extra inzet nodig is op school, buiten de klas, worden in kaart gebracht door de 

intern begeleider. Zij volgt met de leerkracht de ontwikkeling van alle kinderen en daar waar nodig 

krijgen kinderen extra begeleiding. Dit kan in de vorm van pre-teaching, remedial teaching en extra 

ondersteuning zijn. De intern begeleider, leerkrachtondersteuner en de leerkracht worden ingezet 

voor deze ondersteuning in of buiten de groep. 
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4.6 Passend onderwijs 
Sommige leerlingen hebben door een beperking, leerprobleem, gedragsprobleem of ziekte extra 

ondersteuning nodig. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op school geldt de 

zorgplicht. In het SOP staat hoe wij deze ondersteuning invulling geven. Daarnaast krijgen het 

bestuur en het samenwerkingsverband een overzicht van de ondersteuningsmogelijkheden binnen 

de stichting en binnen het samenwerkingsverband.  

OBS de Tweestromenschool behoort tot het samenwerkingsverband PO De Meijerij en beslaat de 

gemeenten Zaltbommel, Maasdriel, Boxtel, ’s Hertogenbosch, Schijndel, Vught, Oisterwijk en Sint-

Michielsgestel. Ons samenwerkingsverband heeft als missie: We bieden thuisnabij onderwijs en 

ondersteuning aan alle kinderen van 2-14 jaar zodat zij zich optimaal en ononderbroken kunnen 

ontwikkelen. Daarbij streven ze actief naar de realisering van een doorgaande ontwikkellijn 0-14 

jaar. (www.demeijerij-po.nl)  

5.6 Eindresultaten 

 

 

4.7 Voor- en vroegschoolse educatie, VVE 

 

4.8 Samenwerking met externe partijen 

’t Veldmuisje, de Wigwam www.t-veldmuisje.nl 

Balledotjes te Rossum 

Villa Verboven te Rossum 

Dyslexie behandelaars vanuit Opdidakt 

Taalklas vanuit de Gemeente 

Gebiedsteam Maasdriel 

GGD Gelderland Zuid 

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Meijerij, www.demeijerij-po.nl 

 

  

http://www.demeijerij-po.nl/
http://www.t-veldmuisje.nl/
http://www.t-veldmuisje.nl/
http://www.demeijerij-po.nl/
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5. Ouders en school 

5.1 Aanmelding 
Als u uw kind wilt aanmelden op onze school of belangstelling hebt voor de school dan kan een 

afspraak gemaakt worden met de directeur. Tijdens de afspraak krijgt u informatie over de school, 

kunt u vragen stellen en is er een rondleiding door de school. Na de kennismaking ontvangt u een 

schoolkalender en een inschrijfformulier (beide zijn ook digitaal aan te leveren). 

Als u uw kind wilt aanmelden, kunt u dit doen door het aanmeldingsformulier in te vullen en af te 

geven op school.  

Na de aanmelding van 4-jarige kinderen neemt de leerkracht van groep 1 ongeveer 6 weken voordat 

uw kind 4 wordt contact op met u voor een intake gesprek. Dit gesprek vindt plaats tijdens een 

huisbezoek. Hierbij maken we gebruik van een intakeformulier en wordt er gevraagd naar eventuele 

overdrachtsformulieren van de voorschoolse opvang van uw kind. Tevens stemt de leerkracht 2 

dagdelen met u om uw kind op school te laten wennen en kennismaken 

Kinderen stromen het hele jaar in ook kinderen die wegens een verhuizing of keuze voor een andere 

school bij ons worden aangemeld. De startdatum zal, na de kennismaking met de directeur, door de 

desbetreffende leerkracht afgestemd worden met u.  

Wanneer uw kind instroomt vanuit een andere school vragen wij, na toestemming van ouders, bij de 

huidige school de gegevens op van het leerlingvolgsysteem en het onderwijskundig rapport. Deze 

gegevens worden ook in een overdracht besproken tussen beide scholen alvorens over te gaan tot 

plaatsing. 

5.2 Communicatie 
Zoals u in onze missie en visie heeft kunnen lezen vinden we het erg belangrijk om samen te werken 

vanuit de driehoek kind-ouder-school. Om ervoor te zorgen dat deze samenwerking goed verloopt is 

het belangrijk dat er sprake is van goede informatievoorziening. 

Wij informeren u via onze website over algemene zaken, via onze schoolapp (te downloaden in de 

appstore: Basisschool App, Tweestromenschool) houden we u op de hoogte van alle zaken omtrent 

school. Tevens wordt via deze app de nieuwsbrief van school verstrekt, eventueel berichten vanuit 

de MR en OR, de buurt, bibliotheek, GGD, etc. en kunt u persoonlijke- of groepsberichten ontvangen 

over uw kind en de groep.  

De school stelt het op prijs dat de ouders regelmatig de school bezoeken. Vandaar dat we jaarlijks 

een kennismaking hebben bij de start van het schooljaar, ouderavonden en een kijkweek voor 

ouders organiseren.  

Tevens vinden er drie keer per jaar kind-ouder-leerkracht gesprekken plaats a.d.h.v 

kennismakingsgesprekken en MijnRapportfolio. Hier worden de vorderingen en ontwikkelingen 

besproken van uw kind.  
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5.3 Medezeggenschapsraad, MR 
In de medezeggenschapsraad, MR, zitten afgevaardigden van ouders en leerkrachten om met elkaar 

na te denken over de organisatie en veranderingen op school. De oudergeleding wordt gekozen door 

ouders van school en de leerkrachtgeleding door het personeel van school. De MR geeft bij  te 

nemen besluiten advies of instemming. Het gaat hier dan over besluiten betreffende vaststellingen 

of veranderingen van het beleid van school, te denken aan het schoolplan, de schoolgids en de 

begroting. De MR is bovendien een prikkelend geweten van de directie, met als doel om samen met 

de directie te komen tot goed onderwijs voor de kinderen en het bewaken van de omstandigheden 

waarin dat mogelijk is. 

De samenwerking met de directie is gebaseerd op een open relatie en vertrouwen in elkaars goede 

intenties en gemeenschappelijkheid van het doel. De MR vertegenwoordigt in die samenwerking de 

belangen van de ouders en het personeel.  

De notulen van de vergadering wordt in de vorm van ‘wist je datjes’ op de schoolapp 

teruggekoppeld naar alle ouders. Heeft u belangstelling om mee te luisteren dan kunt u altijd een 

MR vergadering bijwonen. U kunt altijd contact opnemen met de MR-leden wanneer u een voorstel 

wilt indienen of een onderwerp besproken wilt hebben. 

Oudergeleding: 

Niels Vissers (voorzitter) 

Laurette Bosch 

Personeelsgeleding: 

Dorieke van Alphen (secretaris) 

Ciska Koelemij 

MR@tweestromenschool.nl  

5.4 Ouderraad, OR 
De ouderraad, OR, heeft als doel de samenwerking tussen ouders en school bij buiten en binnen 

schoolse activiteiten te stimuleren. Zij zijn een groep ouders die allerlei extra zaken op school mede 

mogelijk maakt. De OR komt een aantal keer per jaar bij elkaar om samen met de leerkrachten de 

activiteiten te bespreken en in te plannen. Deze extra activiteiten kosten geld. De vrijwillige 

ouderbijdrage wordt hiervoor aangewend. De OR zorgt voor de inning van de gelden om deze 

activiteiten te kunnen organiseren. De begroting van de OR wordt jaarlijks met directie besproken en 

gedeeld. 

Ouderraadgeleding: 

Bianca Verbeek 

Agna Van Venrooij 

Miriam van Wijk 

Maarten Bosch 

Marjolein de Witt 

Nathalie Broekmeulen 

Amelia Lacna 

Manon Kunne 

Shirley van de Laar 

OR@tweestromenschool.nl 

mailto:MR@tweestromenschool.nl
mailto:OR@tweestromenschool.nl
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5.5 Tussenschoolse opvang, TSO 
OBS de Tweestromenschool hanteert een continue rooster. Dit betekent dat alle kinderen samen op 

school lunchen en spelen van 12.00 uur tot 12.30 uur. Tijdens de pauze nemen kinderen hun eigen 

eten en drinken mee. Er wordt geen geldbijdrage gevraagd voor de opvang. Ouders en leerkrachten 

staan samen ingedeeld om toezicht te houden en er een prettig moment van te maken. De ouders 

van de TSO stemmen het rooster af met directie en contactpersoon TSO. De organisatie loopt via 

school. 

5.6 Hulpouders 
Bij sommige activiteiten is ouderhulp onmisbaar! Wij maken dan ook graag gebruik van uw 

bereidwilligheid om mee te helpen. Wanneer we extra hulp nodig hebben zal dit via de schoolapp of 

de nieuwsbrief aan u gevraagd worden. U kunt hierbij denken aan de luizencontrole, het meegaan 

naar een excursie of ondersteunen bij een school- of klassenactiviteit. 

5.7 Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling 
Scholen zijn verplicht een meldcode te hanteren bij verdenking van huiselijk geweld en 

kindermishandeling, waaronder seksueel geweld. De wet Verplichte Meldcode Huiselijk geweld en 

Kindermishandeling (1 juli 2013) geldt voor alle organisaties en beroepsuitoefenaars in de 

gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang en maatschappelijke ondersteuning. Binnen onze school 

volgen wij bij een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling een vast protocol.  

 

 

  



Schoolgids 2021-2022 
OBS de Tweestromenschool 

6. Praktische zaken 

6.1 Vakanties en vrije dagen 

Herfstvakantie: 25 oktober 2021 t/m 29 oktober 2021 

Kerstvakantie: 27 december 2021 t/m 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie: 28 februari 2022 t/m 4 maart 2022 

Meivakantie: 25 april 2022 t/m 6 mei 2022 

Zomervakantie: 25 juli 2022 t/m 2 september 2022 

12.00u school uit: 

vrijdag 24 december 2021 

vrijdag 22 juli 2022 

6.2 Studiedagen 

woensdag 29 september 2021 

maandag 6 december 2021 

woensdag 16 maart 2022 

dinsdag 5 april 2022 

dinsdag 7 juni 2022 

6.3 Gezonde school 

 

6.4 Schoolregels algemeen 

 

6.5 MijnRapportfolio 

 

6.6 Privacy beleid, AVG 
Tijdens inschrijving van uw kind vragen  

6.7 Schoolapp 
Wij werken op OBS de Tweestromenschool met een schoolapp. Deze app kunt u vanuit de Iphone of 

Android playstore eenvoudig installeren op uw telefoon. Ga naar ‘Basisschool App’ en selecteer 

vervolgens de Tweestromenschool. Wanneer uw kind ingeschreven is op school en uw email adres 

bekend is, kan u een connectie maken. Via deze app houden kunt u informatie opvragen, opzoeken 

en houden we u op de hoogte over de organisatie van school en de groep. 

Wanneer u de app installeert krijgt u via de app meldingen op uw telefoon. Vaak worden dezelfde 

berichten ook direct via de mail verstuurd. 

6.8 Nieuwsbrief 
De directie zorgt met regelmaat voor een nieuwsbrief naar de ouders/verzorgers van school. Hierin 
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wordt uitgebreider ingegaan op de activiteiten, ontwikkelingen of bezigheden van school. De 

nieuwsbrief wordt verstuurd via de schoolapp en komt vervolgens onder het kopje ‘Nieuws’ te staan 

zodat u deze altijd snel kan terugvinden. 

6.9 Schoolreis en Schoolkamp 

6.10 Ouderbijdrage 
De ouderbijdrage is een vrijwillige ouderbijdrage en zal elk schooljaar vanuit de Ouderraad met u 

gecommuniceerd worden. Eventuele verrekeningen, vanuit de gemiste activiteiten vanwege Corona, 

worden berekend en gecommuniceerd door de Ouderraad. 

Hieronder ziet u de vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2021-2022: 

Groep 1 t/m 6 ouderbijdrage (€20,00) + schoolreis (€25,00) Totaal: €45,00 

groep 7-8 ouderbijdrage (€20,00) + schoolkamp (€75,00) Totaal: €95,00 

Als de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld is, kunt u het bedrag overmaken op rekeningnummer 

NL93INGB0008746388 t.n.v. Schoolfonds Tweestromenschool o.v.v. naam van de leerling en groep. 

6.11 Voorschoolse,- en Buitenschoolse opvang 

6.12 Sponsoring 
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7. Ziekmelden en Verlofaanvragen 
Wanneer uw kind ziek is, verzoeken we u om school in te lichten. OBS de Tweestromenschool kan 

telefonisch ingelicht worden of via de schoolapp. Mocht uw kind op school ziek worden, zal school 

telefonisch contact met u opnemen.  

Volgens de leerplichtwet hebben ouders de verplichting ervoor te zorgen dat hun kind de school 

geregeld bezoekt. De leerplicht gaat in op de eerste schooldag van de maand volgende op die 

waarvan uw kind vijf jaar is geworden. OBS de Tweestromenschool streeft ernaar om ook de 

vierjarigen de school geregeld te laten bezoeken. Wij zijn verplicht absentielijsten bij te houden en 

de leerplichtambtenaar bij te hoog verzuim te waarschuwen. Tevens kan school met ouders contact 

opnemen bij veelvoudig ziekmelding om de schoolarts van de GGD te betrekken. 

Verlofaanvraag procedure: 

- U dient de aanvraag voor extra verlof in bij de directie aan de hand van het standaardformulier, 

deze is op de schoolsite en de schoolapp te vinden. 

- Het verlof moet ruim van tevoren worden aangevraagd (bij vakantieverlof dient u eerst verlof aan 

te vragen en daarna eventueel uw boeking te regelen). 

- De directie hanteert bij het beantwoorden van uw aanvraag de criteria voor toekennen of weigeren 

van het verlof, conform de wetgeving. 

- In geval van twijfel neemt de directie persoonlijk contact met u op. 

- Bij een overschrijding van het maximaal aantal van tien dagen verlof, is goedkeuring van de 

leerplichtambtenaar nodig. 

Criteria voor toekennen van extra verlof 

Gewichtige omstandigheden zijn: 

- Verhuizing (maximaal 1 dag) 

- Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad: 

* Binnen de woonplaats van de leerling: maximaal 1 dag 

* Buiten de woonplaats van de leerling: maximaal 2 dagen 

* 12 1/2 , 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van ouders en grootouders: maximaal 1 dag 

* 25, 40, 50 jarig ambtsjubileum van ouders en grootouders: maximaal 1 dag 

- Als uw kind plichten vervult die voortvloeien uit godsdienst / levensovertuiging: maximaal 1 dag. 

- Ernstige ziekte ouders(s), bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad: periode in overleg 

met de directeur, bij meer dan 10 lesdagen verlof beslissing leerplichtambtenaar noodzakelijk. 

- Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graag: maximaal 4 dagen. 

- Overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad: maximaal 2 dagen. 

- Overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad: maximaal 1 dag. 

- Naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, vakantieverlof daargelaten. In de 

voorkomende gevallen dient een verklaring van arts, psycholoog of maatschappelijk werker te 

worden ingeleverd, waaruit blijkt dat het verlof noodzakelijk is. Voor vakantie onder schooltijd kan 

alleen een uitzondering op de hoofdregel worden gemaakt als uw kind tijdens de schoolvakanties 

niet op vakantie kan gaan door specifieke aard van het beroep (seizoensgebonden) van (één van) de 

ouders/verzorgers. In dat geval mag de directeur éénmaal per schooljaar uw kind vrijgeven, zodat er 

toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden. Bij uw aanvraag kan de directie om een 

werkgeversverklaring vragen. 
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8. Klachtenregeling 
Wanneer er op school problemen ontstaan voor ouders, leerlingen of personeelsleden worden zulke 

problemen gelukkig vaak in onderling overleg opgelost. De eerste stap bij het ervaren van 

knelpunten is dan ook om hierover in gesprek te gaan met de desbetreffende persoon. Bijvoorbeeld 

met de leerkracht van de groep of met de directie van de school. Als dat niet lukt, kan men zich in 

tweede instantie wenden tot het College van Bestuur van Stroomm, Robert-Jan Koevoets 

(www.stroomm.nl, info@stroomm.nl, 0418-663024), óf contact opnemen met een externe 

vertrouwenspersoon van Stroomm, Desiree Kruithof (www.vertrouwenspraktijk.nl, 

info@vertrouwenspraktijk.nl, 06-41695151) 

Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die 

mogelijkheid is er. Elke Stroomm-school werkt met een algemene klachtenregeling die is 

opgenomen in het sociale beleidsplan van de eigen school. Daarnaast is Stroomm aangesloten bij 

twee onafhankelijke stichtingen: Stichting Onderwijsgeschillen én de regionale Klachtencommissie 

Stichting KOMM. Beide stichtingen organiseren de behandeling van geschillen, bezwaren, beroepen 

en klachten in het onderwijs. Voor meer informatie verwijzen we u door naar de desbetreffende 

websites: www.onderwijsgeschillen.nl en www.komm.nl 

Aanvullend op de algemene klachtenregeling bestaat er binnen Stroomm de regeling ‘Melden 

vermoeden van een misstand binnen Stroomm’ (Vastgesteld op 20 april 2020). Hieronder wordt 

verstaan een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van: 

- een schendig van wettelijke voorschriften of beleidsregels. 

- een gevaar voor de gezondheid, de veiligheid of het milieu. 

- een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten bij Stroomm, die het goed functioneren van 

Stroomm en/of het verzorgde onderwijs in geding brengt. 

Een melding van een dergelijk vermoeden wordt eerst gedaan bij het College van Bestuur of zo 

nodig bij de Raad van Toezicht, al dan niet met tussenkomst van de externe vertrouwenspersoon. Dit 

om hen de gelegenheid te geven om een mogelijke misstand intern aan te pakken en op te lossen. 

Wanneer dit niet leidt tot aanpak van de vermoede misstand, kan er een melding gedaan worden bij 

de externe instantie. 

  

http://www.stroomm.nl/
mailto:info@stroomm.nl
http://www.vertrouwenspraktijk.nl/
mailto:info@vertrouwenspraktijk.nl
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9. Het bestuur 
OBS de Tweestromenschool valt onder het bestuur van Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs 

Maas en Meierij (Stroomm). Onder dit bestuur vallen 15 openbare scholen binnen de gemeenten 

Boxtel, Haaren, Maasdriel, Sint-Michielsgestel, Vught en Zaltbommel. 

Stroomm is een jonge, dynamische organisatie die op 1 januari 2007 is ontstaan. Stroomm vormt het 

bevoegd gezag over de 15 openbare basisscholen. Het bestuur van Stroomm hanteert het principe 

van een ‘bestuur op afstand’. De dagelijkse leiding van Stroomm is in handen van het College van 

Bestuur met als voorzitter Robert-Jan Koevoets, welke wordt ondersteund door medewerkers van 

het bestuurskantoor te Rossum. De directeuren van de 15 scholen vormen samen het 

managementteam en adviseren de heer Koevoets in de ontwikkeling van het beleid.  

Voor meer info: www.stroomm.nl 
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