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1. VOORWOORD
Dit is de eerste schoolkalender waarin u zowel informatie vindt van peuterspeelzaal Mees en
basisschool Don Sarto. Meer informatie over de peuterspeelzaal ontvangt u in een aparte folder. De
informatie over Don Sarto leest u in het tweede deel van deze kalender.
Kinderen leren vanaf hun geboorte. Het leren begint dus al thuis, bij de ouders en niet op de
peuterspeelzaal of de basisschool. Ouders spelen de belangrijkste rol bij de ontwikkeling van hun
kind. Zij kiezen ook de basisschool waar hun kind naar toe gaat. Waar het leert lezen, schrijven en
rekenen, maar ook samen spelen en werken met andere kinderen.
Met uw keuze voor Mees of Don Sarto spreekt u uw vertrouwen in ons uit, vertrouwen in de
leerkrachten die bij ons werken en vertrouwen in de manier waarop uw kind op deze peuterspeelzaal
en onze school begeleid wordt.
Dat legt ons verplichtingen op. Samen met u, als ouder, zijn wij verantwoordelijk voor de
ontwikkeling van uw kind in overeenstemming met zijn of haar mogelijkheden. Maar uw keuze voor
onze school betekent ook dat wij van u iets verwachten. Wij hebben uw hulp nodig bij het behalen
van een zo goed mogelijk resultaat bij de taalontwikkeling van de kleuters.
Om de drie weken is er op school een bijeenkomst waarin u wordt voorgelicht over het nieuwe
taalthema van “Ik en Ko” bij de kleuters. U krijgt dan altijd een map met materiaal om thuis met uw
kind aan de slag te gaan. Voorlezen speelt hierbij een grote rol.
De Bibliotheek zorgt bij ieder thema voor passende voorleesboeken, die u mee naar huis mag
nemen.
Samen zijn wij verantwoordelijk voor goed onderwijs aan uw kind. Als uw kind ook thuis leert, waar
het ook op school mee bezig is, zijn de leerresultaten veel beter. Daarom verwachten wij van de
ouders van de peuters en kleuters en van de leerlingen van groep 3 bij “Overstap” dat u de
informatiebijeenkomsten rondom de taalthema’s bij kleuters en peuters bijwoont (zie pag. 13 ).
Alleen samen met u kunnen wij ervoor zorgen dat uw kind zich optimaal ontwikkelt en veel leert!
Hebt u vragen hierover? Aarzel dan niet en loop even binnen. Wij helpen u graag, want werken aan
een goede toekomst voor uw kind is uw en onze taak.
Uw steun en betrokkenheid hebben wij nodig. U kunt uw kind ook helpen door actief mee te denken
over de ontwikkelingen op onze school in de medezeggenschapsraad, de ouderwerkgroep of de
ouderkamer.
Wat ons betreft kunt u er van op aan dat wij er alles aan zullen doen om van schooljaar 2016-2017
weer een gezellig en succesvol jaar te maken.
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3. NAMEN, FUNCTIES EN TAKEN
Directie: De directietaken worden uitgevoerd door:
Directeur:
Ludy Meister (0411-211130 / 06-11267195)
Adjunct directeur:
Anneke Mommers (013-5051237 / 06-15202486)
Zij worden ondersteund door 3 bouwcoördinatoren:
Anneke Mommers (onderbouw)
Marijke Liu (middenbouw)
Seema Jhoeri (bovenbouw)
Leerlingenzorg
Intern Begeleider

Nikkie van Groenendaal (di t/m vr)

Schoolmaatschappelijk werkster:

Els Geerts (Els is iedere dinsdag aanwezig op Don Sarto)

Vertrouwenscontactpersoon:

Anneke Mommers (school: 013-5421152 / 06-15202486)

Externe contactpersoon:

Irma van Hezewijk (werkzaam bij Vertrouwenswerk.nl: 06-54647212)

Onderwijsondersteun(st)ers:
Gönül Kaya:
Carla Martens:
Karel van Kampen:
Petra Knabben
Maartje Muijs
Johan van Zelst:

onderwijsassistente gr 1-2
ondersteuning gr 1-2
onderwijsassistent gr 3
r.t. / ondersteuning gr. 4
onderwijsassistente taalschool
conciërge

Taaltuin:
Taalpad:

Marijke Liu
Mathilde Geus en Karel van Kampen

Gedragscoördinator:
ICT-coördinator:
VVE –coördinator:
Cultuurcoördinator:

Marijke Liu
Frank van Kollenburg
Dian Faasen
Mathilde Geus
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Leescoördinator:

Vacant

Combinatiefunctionaris sport: Jos van de Ven
Combinatiefunctionaris lezen: Helma van de Langerijt en Lucinda Beinert
Bedrijfshulpverleners:
Vanuit Don Sarto:
Vanuit Mees:

Nikkie van Groenendaal, Petra Knabben, Johan van Zelst,
Ellen van Wagenberg, Mathilde Geus enMarten Bunt.
Marjolijn Mol, Monique de Leeuw en Lineke Boekhoud

4. GROEPEN 2016-2017
Groep 1/2a
Mathilde Geus en Yvonne Baselmans
Groep 1/2b
Ellen van Wagenberg en Marleen Vromans
Groep 1/2c
Dian Faasen en Anneke Mommers
Groep 3a
Lisa Bakker en Yvonne Baselmans
Groep 4
Melanie Porobic en Marleen Roovers
Groep 5a
Andries Berens en Nikkie van Groenendaal
Groep 5b
Wesley Diepens en Lucy van Osch
Groep 6
Seïra Pattiselanno
Groep 7a
Seema Jhoeri
Groep 7b
Dymph van Lieshout en Marina Bonis
Groep 8a
Thijs Paijmans
Groep 8b
Anoeska van Esch
Taalschool
Marten Bunt en Daniëlle Denissen
5. VRIJWILLIGERS:
Ada Eshuis
ondersteunt bij de kleuters.
Anny Verhoof RT groep 8.
Marianne v. Wanrooy ondersteunt bij kleuters op de vrijdag.
6. MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Nikkie van Groenendaal
Dymph van Lieshout
Andries Berens
Marleen Vromans

Vacant
Dani Pelders
Daphne Mallens
Cindy van den Dungen

7. SCHOOLTIJDEN
ma, di, do
wo, vr

08.30-12.00 en 13.00-15.15 uur
08.30-12.15 uur

pauze
gr 3 t/m 5
gr 6 t/m 8

09.55-10.10 uur
10.15-10.30 uur

De zoemer gaat vijf minuten voor de lessen (8.25 en 12.55 uur)
8. VAKANTIES EN VRIJE DAGEN
Studiedag
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie

12 oktober 2016
24 t/m 28 oktober 2016
26 december t/m 6 januari 2017
27 februari t/m 3 maart 2017
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Studiedag
Goede Vrijdag
2e Paasdag
Meivakantie
2e Pinksterdag
Suikerfeest
Zomervakantie

29 maart 2017
14 april 2017
17 april 2017
24 april t/m 5 mei
5 juni 2017
26 juni en 27 juni 2017
17 juli t/m 28 augustus 2017

9. GYMNASTIEK
Bewegingsonderwijs staat bij onze peuter- en kleutergroepen dagelijks op het rooster. Voor de
kleuters hebben wij een grote speelzaal met uitdagend klim- en klautermateriaal.
Vanaf groep 3 krijgen de kinderen twee keer per week gymles. Eén keer gebeurt dat door onze
gymdocent, de heer Jos v.d. Ven.
Gymkleding
Groep 1/2
De groepen 1-2 houden de gymschoenen op school. Zorg dat de kinderen zelf hun gymschoentjes
kunnen aantrekken. Liefst gymschoentjes met klittenband.
Groep 3 t/m 8
Kinderen uit deze groepen dienen een gymbroek, shirt of gympakje, gymschoenen zonder zwarte
zolen, en eventueel een handdoek mee te nemen op de dag dat ze gym hebben. Wilt u ervoor zorgen
dat de gymschoenen die ze in de gymles aandoen, niet overdag gebruikt worden tijdens het spelen.
Noteer altijd de naam in gymschoenen en kleding.
Voor de veiligheid van uw kind tijdens de gymlessen vragen we u om sieraden als kettinkjes, ringen
e.d. thuis af te doen. We krijgen ze soms moeilijk af en de sieraden raken verloren.
De school stelt zich niet aansprakelijk voor het verliezen van sieraden.
Gymtijden in de verschillende groepen:
Groep 3: di 11.15-12.00 en vr 10.30-11.15
Groep 4: do 14.30-15.15 en vr 09.15-09.50
Groep 5a en Groep 5b: gymmen samen:
wo 08.30-09.15 en vr 08.30-09.10:,
Groep 6: wo 10.30-11.15 en vr 11.15-12.00

Groep 7a: ma 08.30-09.15 en wo 09.30-10.15
Groep 7b: ma 09.30-10.15 en do 10.30-11.15
Groep 8a: ma 10.30-11.15 en do 08.30-09.15
Groep 8b: ma 11.00-11.45 en do 09.30-10.15

10. WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT
Een kind kan alleen goed leren wanneer het ook met plezier naar school gaat. Daarom is een fijne
sfeer op school en in de groep heel belangrijk.
Wat we belangrijk vinden op onze school?
 Kinderen gaan met plezier naar school en ontwikkelen zich optimaal.
 We geven extra aandacht aan kinderen die moeite hebben met leren of daar juist erg goed in zijn.
 Kinderen moeten leren respect op te brengen voor de waarden en normen van andere groepen in
onze samenleving. We zijn alert op discriminatie en voeren een consequent anti-pestbeleid.
 We vertellen de kinderen dat er op school, net als thuis, regels gelden en we leren hen die te
hanteren.
Op Don Sarto willen we er, samen met U, aan werken dat onze kinderen opgroeien in een sfeer
waarin we plezierig en respectvol met elkaar omgaan. In een optimale sfeer kan uw kind ook
optimaal leren.
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Dit schooljaar besteden we extra aandacht aan een goed schoolklimaat. Kracht van Speciaal
begeleidt de leerkrachten met Positive Behavior Support (PBS). PBS is een schoolbrede aanpak
gericht op het bevorderen van positief gedrag binnen school. Het doel van PBS: een positieve, sociale
omgeving creëren die het leren bevordert en die gedragsproblemen voorkomt of doet afnemen.

Waarom zou u voor Don Sarto kiezen?
 Op basisschool Don Sarto is een goede zorgstructuur;
 Basisschool Don Sarto is een echte wijkschool;
 Uw kind leert omgaan met cultuurverschillen. Dit is belangrijk binnen onze multiculturele
samenleving;
 Basisschool Don Sarto werkt in kleine groepen;
 Basisschool Don Sarto is laagdrempelig en er werken zeer betrokken leerkrachten;
 Basisschool Don Sarto besteedt veel extra aandacht aan lezen en taal. In iedere groep vinden veel
lees- en taalactiviteiten plaats;
 Overstap voor ouders van kinderen in groep 3: elke drie weken informatie aan de ouders waarbij
het aanvankelijk lezen wordt uitgelegd;
 Extra taalonderwijs aan de kinderen in groep 4: Taaltuin;
 Het verlengde dagarrangement voor de kinderen in de bovenbouw: Taalpad;
 Veel aandacht voor cultuur met kwaliteit, zowel binnen school als buiten school (Plusactiviteiten);
 Groot aanbod plusactiviteiten na schooltijd, zoals sportactiviteiten, techniek, gezonde voeding,
dans en muziek;
 Op basisschool Don Sarto is een uitgebreide bibliotheek aanwezig voor peuters t/m groep 3 en
voor groep 4 t/m groep 8;
 Er is een taalkamer voor de ouders van de peuters en voor de ouders van groep 1-2. Tijdens de
taalkamer wordt het thema van die periode verder toegelicht en de thuisopdrachten besproken;
 Vanaf dit schooljaar ontvangt u een verteltas boordevol informatie en opdrachten vanuit het
thema;
 Er is een ouderkamer, waarin opvoedkundige zaken aan de orde komen;
 Basisschool Don Sarto en peuterspeelzaal Mees werken nauw samen (VVE school);
 Basisschool Don Sarto en PSZ Mees zorgen middels het VVE-traject voor een goede aansluiting en
daardoor goede doorlopende ontwikkeling;
 Contact met ouders, kinderen en leerkrachten d.m.v. huisbezoeken, hetgeen als zeer positief
wordt ervaren.
Extra middelen om achterstand te voorkomen
Don Sarto krijgt van de overheid extra financiële middelen via de impulsregeling. Daarnaast ontvangt
Don Sarto extra gemeentelijke middelen om o.a. Taaltuin mogelijk te maken en ouderbetrokkenheid
te vergroten.
Samen met de wijkinstanties hebben we een integraal plan opgesteld: het locatieplan. Belangrijke
punten uit dit locatieplan zijn: sociale vaardigheden, lezen / taal , ouderbetrokkenheid, gezondheid
en bewegen.
11. (BUITEN)SCHOOLSE ACTIVITEITEN
Natuurlijk wordt er hard gewerkt op Don Sarto. Maar we maken ook regelmatig tijd vrij voor andere
activiteiten. Ook daarvan leren de kinderen.
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Vieringen
In de groep: de verjaardag van de kinderen en de leerkracht. Ook zijn er vieringen ter afsluiting van
een project of periode. Op school vieren we verder o.a. Sinterklaas, Kerstmis, carnaval, Paasontbijt.
Tijdens de viering houden we altijd rekening met eetgewoonten op basis van geloof of allergie of
ziekte.
Culturele activiteiten
Onze school werkt met een cultuurplan. Centraal in ons cultuuronderwijs staat de leesbevordering.
Wij vinden kennismaken met culturele uitingen enorm belangrijk: drama, dans, kunst en muziek. We
zoeken altijd de verbinding met leesbevordering! We ontvangen hiervoor extra financiële middelen.
Er is een cultuur-coördinator binnen het team. Het volledige cultuurplan kunt u altijd bij de directie
of de cultuurcoördinator opvragen.
Excursies
Tussendoor nemen we ook nog tijd om excursies te maken naar een bedrijf, instelling of museum.
We zoeken iets uit wat aansluit op het lesprogramma van school. We bezoeken bijvoorbeeld: Kamp
Vught, Het Noordbrabants Natuurmuseum, een boerderij, Elisabeth Ziekenhuis of trekken de natuur
in (Het Bewaarde Land)
Naschoolse activiteiten (Plusactiviteiten)
Voor de kinderen op Don Sarto en Mees organiseren we een groot aantal naschoolse activiteiten.
Deze zijn grofweg te verdelen in verrijking (vaak in combinatie met lees/taalonderwijs) en sport.
Komend schooljaar hebben we vier perioden: Techniek (1), gezondheid (2), dans (3) en muziek (4).
Schoolverlaterskamp
Groep 8 gaat aan het eind van het schooljaar drie dagen op kamp om de basisschoolperiode
gezamenlijk af te sluiten. Dit schooljaar staat het schoolverlaterskamp gepland op di 3, wo 4 en do 5
juli 2017. Voor schoolkamp wordt een aparte bijdrage van € 75,00 per kind gevraagd. Dit bedrag kan
in termijnen worden betaald.
Schoolreisje
Om het jaar gaan we in de laatste maanden van het schooljaar met alle groepen een dag op stap. In
het schooljaar 2016-2017 staat weer een schoolreisje gepland!
Koningsdag
Op Koningsdag (21 april 2017) organiseert onze combinatiefunctionaris Sport, Jos v.d. Ven, i.s.m. met
stagiaires een mooie sportdag met allerlei sport- en spelactiviteiten.
Schooltoernooien
De kinderen worden in de gelegenheid gesteld om mee te doen aan de volgende schooltoernooien:
zaalvoetbal (kerstvakantie) en veldvoetbal (meivakantie). Onze gymdocent Jos van de Ven
coördineert de voorbereiding en de deelname aan de diverse toernooien. Kinderen kunnen zich
middels een inschrijfformulier bij hem opgeven.
Afgelopen schooljaar hebben we met veel succes deelgenomen aan de Avond4daagse in Goirle.
Indien voldoende ouders zich opgeven om te assisteren, lopen we ook in 2017 weer mee.
Tussenschoolse opvang (overblijven)
Het overblijven op maandag, dinsdag en donderdag van 12.00 tot 13.00 op onze school is gesplitst.
De tussenschoolse opvang van de kinderen uit groep 1 t/m 8 wordt op onze school begeleid door
BSO ProKidz. Maaike zorgt samen met de dames José Franken en Marie-Louise v. Spaandonk voor
opvang en toezicht tijdens het overblijven. De laatste tijd blijven steeds meer kinderen over; de
begeleiding wordt dan aangevuld met stagiaires van Contour de Twern. De kosten van het
overblijven zijn € 1,50 per keer.
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De bijdrage wordt betaald door middel van een strippenkaart. De strippenkaart moet u vooraf kopen
bij juffrouw Nikkie. Er zijn strippenkaarten van € 9,00 en € 15.
Aan het begin van de schooltijd geeft de ouder of het kind aan de leerkracht door, of het overblijft.
Wanneer de strippenkaart van uw kind verbruikt is krijgt het een briefje mee zodat u weet dat u een
nieuwe kaart dient te kopen.
Algemene regels tijdens het overblijven:
 Nodig: Broodmaaltijd en drinken (in een afgesloten beker, geen frisdrank!).
 Kinderen, die hun eten niet lusten of geen honger hebben, krijgen dat mee terug naar huis. Wij
gaan ze niet dwingen.
 Kinderen kunnen op school thee krijgen, of wanneer ze een zakje soep bij zich hebben kan er soep
gemaakt worden.
 Langzame eters krijgen iets meer tijd om te eten.
 Alle kinderen luisteren naar de overblijfmoeders. Afval gaat in de mandjes midden op tafel. Wie
dat niet doet, of storend is voor andere kinderen mag niet meer met de anderen eten, maar
apart. Na herhaaldelijk misdragen volgt een gesprek met de ouders en de directie. Kinderen die
zich herhaaldelijk misdragen kan het overblijven op school verboden worden.
Ouders die meer dan 2 weken achterlopen met betalen, kunnen hun kind niet meer laten overblijven
tot de achterstand betaald is.
12. BUITENSCHOOLSE OPVANG
Als uw kind op de basisschool zit en naar de voor- of naschoolse opvang gaat, wilt u er als ouder
zeker van zijn dat uw kind in goede handen is:
Wie regelt op basisschool Don Sarto de opvang?
Een goede aansluiting van onderwijs en opvang
maakt het voor u gemakkelijker om werk en zorg
voor het gezin te combineren.
BSO ProKidz is een buitenschoolse opvang voor
kinderen van 4 tot 13 jaar in onze wijk. Kinderen
worden na schooltijd gedurende het hele jaar in
Tilburg-Zuid opgevangen met aandacht voor
individuele interesses en hobby’s van kinderen van
elke leeftijd. Linda & Evy bedenken thema's, zorgen
voor leuke, uitdagende activiteiten en maken uitstapjes.
De kinderen doorlopen op de BSO twee groepen: (4 tot 8 jaar) en (8 tot en met 13 jaar), daarna is er
een mogelijkheid om door te stromen naar R-Newt, voor tieners en jongeren.
De BSO is gevestigd in een voormalige boerderij aan het Tauernpad 2.
Wat regelt u zelf?
U regelt zelf de inschrijving van uw kind bij de voor- en buitenschoolse opvang bij Linda & Evy.
Het adres:
BSO Prokidz, Tauernpad 2, 5022 NH Tilburg T: (013-2600292) M: (06-27244452) W: www.prokidz.nl E:
info@prokidz.nl
Maar natuurlijk bent u geheel vrij om uw kind voor de voor/ en naschoolse opvang naar een andere
organisatie te sturen. De kosten van de voor- en naschoolse opvang betaalt u zelf.
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13. VERZUIM EN LEERPLICHT
Ziekmelden
Als uw kind onverwachts de school door ziekte niet kan bezoeken, vragen wij u ons daarvan vóór half
negen op de hoogte te stellen (013-5421152). Dit om te voorkomen dat de leerkrachten de lessen
moeten onderbreken om na te gaan waarom een kind nog niet in de klas is.
Indien voor 9 uur nog geen bericht van afwezigheid is ontvangen zullen we alsnog proberen te
achterhalen wat er aan de hand is. Geef daarom ook tijdig een nieuw telefoonnummer door!
Verlof voor bezoek aan huisarts, ziekenhuis, therapie of tandarts
Zo'n bezoek hoeft u slechts mede te delen aan de betrokken leerkracht of u geeft de afwezigheid
door aan de conciërge. Graag vóór 9 uur bellen, anders missen we het kind en staat het als afwezig
genoteerd. Wel vragen wij u om dergelijke afspraken zoveel mogelijk na schooltijd te maken.
Indien de afspraak onder schooltijd valt, bent u verplicht om uw kind op school te komen ophalen.
We sturen nooit kinderen naar huis. Dit geldt ook voor leerlingen van groep 7 en 8.
Schoolverzuim
Schoolverzuim moet zoveel mogelijk worden vermeden. In de eerste plaats omwille van het kind, dat
een zo min mogelijk onderbroken leerweg moet afleggen. Maar ook in het belang van de school.
Iedereen weet hoe moeilijk het is voortgang aan het onderwijs te geven als bijvoorbeeld tijdens een
griepepidemie een deel van de klas thuis is.
Allerlei activiteiten, of het nu een test, een toets of een nieuw leerstofonderdeel is, moeten worden
uitgesteld. Verzuim om andere redenen dan ziekte moet dus zoveel mogelijk worden tegengegaan.
Bij ongeoorloofd verzuim is de directeur wettelijk verplicht de leerplichtambtenaar van de gemeente
op de hoogte te stellen.
Leerplicht 4-5 jarigen.
4-jarige kinderen hebben een leerrecht, geen leerplicht. Als ouders hun 4-jarig kind thuis willen
houden, dan hebben zij daar geen toestemming voor nodig. Wel moeten de ouders de leerkracht
meedelen dat ze hun kind thuis houden. Vanaf 5 jaar is een kind wel leerplichtig, en moet dus naar
de school.
Extra vakantie en leerplicht.
Regelmatig komt het verzoek om extra verlof- en/of vakantiedagen. Het blijkt dan, dat er nogal
onduidelijkheden zijn rond de aanvraag voor een tijdelijke vrijstelling van de leerplicht. In het
algemeen geldt, dat de directeur alleen toestemming mag geven voor een vrije (mid)dag indien er
sprake is van gewichtige omstandigheden (bijzondere familieomstandigheden zoals huwelijk,
jubileum, begrafenis). Er mag geen vrij gegeven worden voor bijvoorbeeld het wegbrengen van een
familielid naar Schiphol, voor het uitslapen na een feest, voor het deelnemen aan sporttoernooien,
voor een lang weekend in een vakantiebungalowpark e.d. Ook kan er geen verlof aansluitend aan de
zomervakantie gegeven worden! Indien er sprake is van (een vermoeden van) ongeoorloofd verzuim
heeft de directeur de wettelijke plicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.
Er bestaat een aparte, eenduidige manier voor het aanvragen van extra verlof- of vakantiedagen. Alle
verzoeken om extra vakantie worden schriftelijk bij de schoolleiding ingediend. De formulieren
hiervoor zijn te verkrijgen bij de schoolleiding. Deze moeten uiterlijk 6 weken van tevoren ingediend
worden.
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14. OUDERBETROKKENHEID
Op basisschool Don Sarto worden voor de kinderen een groot aantal activiteiten georganiseerd. Bij al
deze activiteiten is ouderhulp onmisbaar. Bij iedere activiteit zullen we ouders vragen om ons te
helpen. Uw hulp wordt op prijs gesteld. Ouders die op school helpen zijn via de school verzekerd
tegen wettelijke aansprakelijkheid.
Medezeggenschap
De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn nauwkeurig omschreven in het
reglement. De medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit vier ouders en vier leerkrachten. Er
bestaat een rooster van aftreden waarbij nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven.
Het schoolbestuur heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waar men
onderwerpen bespreekt die voor alle medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen van
belang zijn.
Taalkamer
De taalkamer op Don Sarto kent een heel andere opzet dan elders in de stad. Elk nieuw taalthema bij
de kleuters en peuters wordt ingeleid door een informatiebijeenkomst voor de ouders in de groep
van het kind. De bijeenkomst wordt verzorgd door de leerkracht van uw kind en Marianne van
Zutphen (Contour de Twern). Wij verwachten van u dat u daarbij aanwezig bent. U krijgt dan
kosteloos een map met informatie en materiaal mee naar huis, die aansluit bij het taalthema op
school. De bibliotheek zorgt voor voorleesboeken rondom het thema die u mee mag nemen. De
schoolbibliotheek voor peuter en groep 1 t/m 3 heet “het Boekenpaleis”. Onderzoek heeft
uitgewezen dat de leerprestaties van kinderen flink toe nemen wanneer ouders en school
samenwerken bij taalthema’s. Daarom komt u natuurlijk toch ook? U wilt toch ook dat het met uw
kind goed gaat op school?.
Mocht u een keer verhinderd zijn, dan kunt u aansluiten bij de taalkamerbijeenkomst in een van de
andere kleutergroepen of u kunt een afspraak maken met Marianne van Zutphen.
Dit schooljaar krijgen de kinderen bij aanvang van een nieuw thema een Verteltas mee naar huis. In
deze verteltas zitten allerlei dingen: leesboek, knutselwerkje e.d. zodat de kinderen thuis kunnen
werken aan het thema
Ouderkamer
Eenmaal in de zes weken worden ouders van de kinderen in groep 1 t/m 4 en van de peuterspeelzaal
uitgenodigd in de Ouderkamer. Hier ontmoeten ouders elkaar en praten ze over allerlei zaken die
met de ontwikkeling en opvoeding van hun kinderen te maken hebben. Belangrijk is dat de ouders
zelf aangeven waar ze behoefte aan hebben. De ouderkamer staat ook o.l.v. Marianne v. Zutphen.
Overstap
Net als bij de kleuters en peuters werken wij in groep 3, wanneer de kinderen leren lezen, nauw
samen met de ouders. In groep 3 organiseren wij 9 à 10 bijeenkomsten in het kader van Overstap,
waarin wij uitleggen hoe u uw kind de komende periode het beste thuis kunt begeleiden bij het leren
lezen en krijgt u gratis oefen- en spelmateriaal mee naar huis. Tijdens deze ouderbijeenkomsten is er
opvang voor de leerlingen geregeld op school. Op het eind van het schooljaar wordt het project
feestelijk afgesloten met een officiële diploma-uitreiking in aanwezigheid van de ouders.
Ouderbijdrage
Van alle ouders wordt elk jaar een bijdrage gevraagd om activiteiten waarvoor de school geen of niet
voldoende subsidie van het Rijk ontvangt, te kunnen uitvoeren. Dit betekent dat we € 22,50 per kind
ouderbijdrage vragen. U betaalt voor maximaal 2 kinderen per gezin.
Over het beheer van de gelden wordt verantwoording afgelegd aan de leden van de M.R. Juffrouw
Petra beheert dat geld.
Wat wordt er zoal van de ouderbijdrage betaald?
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- Alle traktaties en drankjes die uw kind krijgt;
- Kosten die gemaakt worden voor het organiseren van diverse activiteiten;
De kosten voor het schoolverlaterskamp komen boven op de gewone ouderbijdrage. De extra kosten
hiervoor zijn € 75,00
Stichting Leergeld
Als U een minimum inkomen hebt, zijn de schoolonkosten aan het begin van een nieuw schooljaar
vaak te hoog voor het gezinsbudget. Bij de Stichting Leergeld kunt U een gift of voorschot aanvragen.
Dat kan ook voor de ouderbijdrage, het schoolkamp of een schoolreisje.
Het adres: Stichting Leergeld, Postbus 178, 5004 BD Tilburg tel. 5 80 12 11
Op hun site, http://leergeld.nl/tilburg vindt u een formulier om in te vullen, waarna zij contact met u
opnemen. U kunt op school om advies vragen.
15. INFORMATIEVERSTREKKING AAN OUDERS
Een goed contact tussen school en thuis is belangrijk. Een goede samenwerking tussen school en
thuis bevordert het welbevinden en dus het presteren van een kind.
Huisbezoek
Alle leerkrachten komen een keer per jaar bij u op huisbezoek. Van te voren wordt u ingelicht,
wanneer de juf of mijnheer op bezoek wil komen en of het tijdstip voor u uitkomt.
Actuele informatie op www.donsarto.nl
Voor actuele informatie en foto’s kunt u terecht op onze website: www.donsarto.nl.
Momenteel testen we op een andere Skotzo school een schoolapp. Mocht deze app goed bevallen,
dan zal ook de Don Sarto i.s.m. P.S.Z. Mees een schoolapp lanceren
Oudercontacten
Jaarlijks organiseren we verschillende ouderavonden.
- Op dinsdagavond 20 september is er een open avond om kennis te maken met de
leerkracht(en) van uw kind. U krijgt dan informatie over wat er in de groep van uw kind gaat
gebeuren. Ook clubs en verenigingen presenteren zich in de hal. Natuurlijk is deze avond ook
toegankelijk voor geïnteresseerden.
- Op donderdagavond 13 december 2016 vindt er, op het Willem II college in Tilburg, een
informatieavond plaats over het voortgezet onderwijs voor de ouders van kinderen uit groep
8.
- In februari / maart 2016 (juiste datum vindt u t.z.t op onze website) kunt u op onze Open Dag
kennis maken met de school en haar werkwijze. Wij proberen altijd om u op deze dag een zo
volledig mogelijk beeld van onze school te geven. Mocht u behoefte hebben aan een
individueel gesprek over onze school en haar werkwijze dan kunt u daarvoor altijd een aparte
afspraak maken.
- Bij de oudste kleuters worden de Cito-toetsen voor taal en rekenen afgenomen. Deze
resultaten en de algemene ontwikkeling worden met de ouders besproken.
- Tweemaal per jaar worden de ouders van alle kinderen uit groep 3 t/m 8 uitgenodigd voor
een gesprek met de leerkracht over de ontwikkeling van uw kind. U krijgt dan het rapport
mee. Uw kind krijgt driemaal per jaar een rapport: in november, maart en op het einde van
het schooljaar. Voor de vakken taal, lezen, schrijven, rekenen en de wereldoriënterende
vakken krijgen de kinderen een cijfer, ook de uitslagen van de Cito-toetsen staan op het
rapport. Bij de expressievakken waarderen we naast de prestatie ook de inzet met goed,
voldoende, matig of onvoldoende. Natuurlijk hebben we ook aandacht voor de motivatie, de
concentratie, werkhouding en de sociale omgang.
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Het laatste rapport bespreken we alleen met u als er bijzonderheden zijn. Hierbij valt o.a. te
denken aan de uitslag van de entreetoets van groep 7 of eventuele leerachterstanden die het
problematisch maken om naar een volgende groep door te stromen.
Afspraken.
We zijn graag bereid om buiten de ouderavonden met u te praten over uw kind. Als u daar behoefte
aan heeft, kunt u altijd een afspraak maken met de leerkracht, de intern begeleider of de directie.
16. TAALTREIN
Op basisschool Don Sarto wordt extra aandacht besteed aan lees- en taalonderwijs. Wij bieden tal
van extra taalactiviteiten aan:
Taaltuin
Ook in 2016-2017 is er een taaltuinklas op Don Sarto. Dit is een activiteit voor kinderen, die behoefte
hebben aan meer ondersteuning bij taal, woordenschat en begrijpend lezen.
Ook weer dit schooljaar krijgen 8 leerlingen uit groep 4 extra aandacht en begeleiding in de Taaltuin
Juf Marijke geeft deze kinderen 7 uur per week les in Taal en wel op de dinsdag en donderdag
gedurende de hele ochtend. Zij gaan dan uit de eigen klas naar de Taaltuin.
Het Taalprogramma in de Taaltuin loopt rondom dezelfde Taal-thema’s als in de eigen klas.
Er komen 8 Taal-thema’s per schooljaar aan bod.
Door middel van Taalspelletjes, lezen/toneellezen, werken met concreet materiaal, werken op de ipads en nog veel meer uitdagende taalactiviteiten proberen we een zo breed mogelijk aanbod van
Taal te bieden.
In overleg met de klassen-leerkrachten kijken we elk jaar welke leerlingen er in aanmerking komen
voor de Taaltuin.
De ouders krijgen hierover dan een brief met verdere uitleg.
We gaan ook dit schooljaar weer met veel plezier werken in onze TAALTUIN.
iPad
Wat de Taaltuin ook heel bijzonder maakt is het gebruik maken van de iPad. We maken gebruik van
een adaptieve web applicatie "Taalzee" voor het oefenen en meten van taalvaardigheden. Niet
alleen op school maar ook thuis kunnen de kinderen met "Taalzee" werken. Zo kunnen ouders zien
wat ze in de Taaltuin leren. Ook worden er andere praktijkopdrachten zoals verhaaltjes schrijven,
spelletjes, foto's en filmpjes op de iPad uitgevoerd.
Kom maar een keertje kijken of bekijk onze site: http://taaltuin.donsarto.nl
Taalpad
Taalpad is een mogelijkheid voor de kinderen van groep 7 en 8 om van extra schooltijd gebruik te
maken. Bij Taalpad werken wij met thema's en het doel daarvan is om de woordenschat en
taalontwikkeling van de kinderen extra te stimuleren en verbeteren. Ze leren ook om zelfstandig te
werken, informatie op te zoeken en die informatie te verwerken in bijvoorbeeld een werkstuk.
Dit werkstuk kan van alles zijn, van een poster of presentatie tot een digitaal prentenboek.
Bij Taalpad werken wij altijd digitaal, we gebruiken iPads. Zo leren de kinderen naast extra taal,
zelfstandigheid en informatie zoeken en verwerken ook om te gaan met moderne apparatuur. Ze
leren ook hoe je goed kunt samenwerken en hoe je op een goede manier met elkaar omgaat.
Taalpad is vrijwillig. De kinderen kunnen zich opgeven in overleg met hun ouders.
Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van groep 7 en 8 uitleg en een inschrijfformulier
van Taalpad, en dan kan uw kind met u beslissen of hij/zij mee wil doen.
Bij Taalpad worden 4 modules aangeboden. De kinderen schrijven zich per module in en moeten dan
alle lessen in die module volgen. Deze schooldagverlenging heeft succes. Als Don Sarto investeren we
hierin, daarom eisen we dat de kinderen na opgave een module volledig volgen.
Taalpad is elke woensdagmiddag van 13:15 uur tot 15:15 uur. Bekijk de website op: www.taalpad.nl.
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Schooljaar 2016-2017 worden onderstaande modules aangeboden:
Week 38: inschrijven voor Taalpad Proeverij
Week 39 (28 sept) en week 40 (5 okt) Taalpad Proeverij
Voorproefjes van alle vier de thema’s van komend schooljaar zodat de kinderen weten wat ze
kunnen verwachten.
Week 41 en 42 inschrijven voor thema 1: de Filmmakers
Week 44 start thema 1 t/m week 51 (10 weken inclusief presentatiemiddag)
Week 50 en 51 inschrijven thema 2: De uitvinders
Week 2 start thema 2 t/m week 8 (7 weken)
Week 7 en 8 inschrijven voor thema 3: Taalstad
Week 10 start thema 3 t/m week 16 (6 bijeenkomsten omdat er twee studiedagen in deze periode
vallen)
Week 15 en 16 inschrijven voor thema 4: Nog niet bekend
Week 19 start thema 4 t/m week 26 (8 weken, daarna is het schoolkamp en de laatste schoolweek,
beter geen Taalpad)
Taalschool
Op Don Sarto is vorig jaar een Taalschool gestart. De Taalschool wordt door Tilburg geregeld voor
nieuwkomers in de leeftijd van 4-12 jaar die in Nederland onderwijs willen of moeten volgen. Onze
leerlingen zijn afkomstig uit heel de wereld, spreken niet of onvoldoende de Nederlandse taal en
krijgen bij ons gedurende 1 à 2 jaar onder andere een intensief woordenschatprogramma. Ook leren
we de leerlingen hoe het is om goed te kunnen werken binnen een nieuwe cultuur.
Het doel is dat de kinderen na dit jaar naar een gewone basisschool kunnen en mee kunnen draaien
in een gewone groep.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de coördinator van de Schakelklassen,
Jet van Zantvoort, T: 013 – 2100133, E: j.v.zantvoort@plein013.nl
17. LEERLINGBETROKKENHEID
Op Don Sarto is sinds schooljaar 2015-2016 een leerlingenraad actief. Iedere bovenbouwgroep (gr 5
t/m 8) heeft in de leerlingenraad een afgevaardigde. De leerlingenraad denkt mee over verschillende
schoolse zaken. De leerlingenraad komt 5 à 6 keer per jaar bijeen. De leerlingen kunnen zo een
positieve bijdrage leveren aan de school.
18. VERJAARDAGEN
Verjaardagen kinderen
Als uw kind jarig is, mag hij of zij uiteraard trakteren. Het is niet de bedoeling dat kinderen dure
traktaties uitdelen. Een kleine traktatie, liefst gezond, voldoet ook. Laat het niet uit de hand lopen.
Vanaf groep 3 vieren we de verjaardag van de kinderen zonder ouders.
Verjaardagen leerkrachten
Voor de kinderen blijft het leuk om iets voor de leerkracht te doen. Maar dure cadeaus zijn niet
nodig. Een tekening of een plakwerkje is net zo leuk. In de hogere groepen nemen de kinderen soms
onderling het initiatief om samen voor de leerkracht iets te maken of te kopen.
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Verjaardag van familieleden
We willen het maken van cadeautjes en versjes voor verjaardagen thuis beperkt houden. In de
laagste groepen gebeurt het wel, mits het enkele dagen van tevoren wordt doorgegeven. Doorgaans
alleen voor papa, mama, opa of oma.
19. ZIEKTE LEERKRACHT
Beleid bij ziektevervanging :
1. Bij ziekte van een leerkracht schat de schoolleiding in eerste instantie in hoe lang de
vervanging noodzakelijk is.
2. Eerst worden de eigen vervangers of parttime leerkrachten benaderd.
3. Daarna wordt contact opgenomen met de Vervangingspool. Alle schoolbesturen in Tilburg
hebben een samenwerkingsverband gesloten met dit bureau voor vervanging tijdens ziekte
van de eigen leerkracht.
Indien stap 1 t/m 3 geen oplossing biedt, wordt getracht een passende oplossing te creëren. Te
denken valt aan :
- Verdelen: De groep verdelen over andere groepen voor maximaal 2 dagen.
- Verschuiving: Interne wisseling van personeel. (bv. 2 kleine groepen samenvoegen,
waardoor een leerkracht wordt vrijgemaakt.)
Bieden voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan sturen we de betreffende
groep naar huis, volgens de richtlijnen van de inspectie:
- In principe niet op de eerste dag.
- Mocht er 's middags nog geen vervanging gevonden zijn, dan krijgen de leerlingen van de
betreffende groep een briefje mee naar huis, dat zij de volgende dag(en) geen school
hebben.
- Bij opeenvolgende dagen verschillende groepen naar huis sturen, ter spreiding van de
"gemiste" lesdagen.
16. WET OP PRIVACY
Er worden op school soms schoolfoto’s van de kinderen gebruikt voor openbare publicatie, op
bijvoorbeeld de website van onze school, of in de plaatselijke pers. Indien u daar bezwaar tegen
hebt, kunt u dat kenbaar maken. Vóóraf, zodat we het niet steeds per keer hoeven te vragen.
17. VERLOREN EN GEVONDEN VOORWERPEN.
Het komt nogal eens voor dat kinderen allerlei spullen op school kwijtraken. Daarom raden wij u aan:
Laat dure sieraden zoals oorbellen, kettingen, horloges, etc. liever thuis.
Het dragen of meebrengen van sieraden is voor eigen risico.
Zet de naam van uw kind in jassen, laarzen en sportkleding.
Gevonden voorwerpen liggen in een doos in de conciërge-ruimte. Niet afgehaalde spullen gaan 2
keer per jaar naar de Kringloopwinkel.
18. FIETSEN
In verband met de overlast en de beschadiging van fietsen is het verboden om met de fiets naar
school te komen. Dit geldt niet voor kinderen die verder dan 800 meter van school wonen. Zij kunnen
bij de directeur een fietspas halen. Beschadigingen en diefstal zijn voor eigen risico.
19. MOBIELE TELEFOONS
Het is niet toegestaan een mobieltje mee naar school te nemen. In dringende gevallen mag uw kind
altijd gebruik maken van de schooltelefoon. Indien we toch vaststellen dat een kind een telefoon bij
zich heeft, zullen we de telefoon innemen. We vragen dan aan de ouders om de telefoon op school
op te komen halen.
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Onderstaande informatie over de school vindt u in deel 2 van onze schoolgids. Voor deel 2 kunt u
terecht bij de directie van basisschool Don Sarto. U vindt deel 2 ook op onze website:
www.donsarto.nl.
20. INHOUD SCHOOLGIDS DEEL 2
I.
II.

Stichting Katholiek Onderwijs Tilburg Zuid-Oost
DON SARTO voert een actief anti-pestbeleid
1.
2.
3.
4.

III.

Wat leert mijn kind op DON SARTO ?
1.
2.
3.
4.

IV.

Algemene levensbeschouwing
Algemene informatie over ons kleuteronderwijs
Taalontwikkeling en taalactiviteiten bij kleuters op Don Sarto.
Rekenen en Wiskunde
Onderwijs op maat

1.
2.
3.
4.
5.
V.

Hoe gaan wij op Don Sarto met pesten om?
Schorsing en verwijdering
Klachtenregeling
De schoolmaatschappelijk werkster op Don Sarto

De Intern Begeleider
Hulp aan individuele leerlingen
Begeleiding hoogbegaafde leerlingen
Een jaar overdoen en aangepaste programma's
Passend onderwijs. Plein 013

Don Sarto en het voortgezet onderwijs
1.
2.
3.

Belangrijke punten bij de schoolkeuze
Advies van de school
De Centrale Eindtoets
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