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Aristoteles: 
“Een mens is van nature nieuwsgierig” 
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Voorwoord 
 
 
De Maashorst School is een regionale 
basisschool in Uden, gestart in 2017.  Kinderen 
van 4 tot 14 jaar uit de dorpen rondom 
natuurgebied de Maashorst kunnen hier op een 
natuurlijke manier leren. Natuurlijk leren gaat er 
vanuit dat ieder kind uniek is en op zijn of haar 
eigen tempo en manier leert. In een natuurlijke 
en veilige leeromgeving krijgt een kind de 
ruimte en tijd zich te ontwikkelen vanuit 
intrinsieke motivatie. 
 
Wij zien de wereld als een klaslokaal. Daar 
willen we optimaal gebruik van maken, zo is de 
natuur een belangrijk element voor deze 
school. Op de Maashorst School begint leren 
vanuit eigen interesse, gebaseerd op aanleg, 
behoefte en de ontwikkelingsfase waarin het 
kind zich bevindt. Dit kan op diverse manieren, 
leren vanuit een boek tot praktisch ervarend 
leren binnen of buiten. De kinderen van 
verschillende leeftijden bewegen door elkaar 
heen. Als kinderen samen iets doen telt de 
interesse, niet de leeftijd. Kinderen leren veel 
van elkaar en kunnen door de leeftijdsmix altijd 
iemand vinden die aansluit in hun naaste 
ontwikkeling.  
 
De kinderen krijgen veel persoonlijke aandacht 
op de Maashorst School. We volgen de 
ontwikkeling van de kinderen met het 
volgsysteem Spectrovita. Dit systeem is 
gebaseerd op de verplichte kerndoelen. 
Daarnaast zijn er coaching gesprekken met de 
kinderen over de voortgang en ontwikkeling. En 
jaarlijks nemen we bij kinderen vanaf 7 jaar een 
toets af op het niveau van het kind. Zo kan een 
kind zich binnen de eigen mogelijkheden blijven 
ontwikkelen. 
 
 
Team Maashorst School 
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1. De Maashorst School 
 

1.1 De locatie 
 
Vanaf schooljaar 2019/2020 hebben 
wij dit bijzondere pand in Uden als 
school. Hier kunnen wij onze visie 
goed vormgeven. 
 
Het gebouw heeft veel verschillende 
ruimtes die naar functionaliteit worden 
ingericht. 
Zo is er een keuken/aula, een 
instructieruimte, een rustige 
werkruimte, een bibliotheek, een 
atelier, een ontdekhoek/themahoek, 
een speelruimte verdeeld in hoeken, 
diverse bouwhoeken en een 
buitenterrein waar de kinderen veel 
gebruik van kunnen maken. We hopen 
en verwachten dat er door interesses 
van kinderen en wensen van het team 
nog ruimtes en/of hoeken bij zullen 
komen. 
 
De school kan voor ons echter groter 
zijn dan het gebouw en de speelplaats. 
De kinderen kunnen naar het bos gaan 
en wij of de leerlingen organiseren 
uitstapjes naar diverse locaties. Verder 
wordt wekelijks gymnastiek gegeven in 
de gymzaal die de gemeente hiervoor 
ter beschikking stelt. 
 
Adresgegevens: 
De Maashorst School 
Aldetiendstraat 21A-B  
5402 ZC  Uden 
Telefoon: 0413 – 280 843 
E-mail: info@maashorstschool.nl 
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1.2 De organisatie van de school 
 
Missie 
De Maashorst School is een school waar je 
in een natuurlijke omgeving kunt leren. Het 
doel is op eigen tempo bereiken van de 
kerndoelen van het primair onderwijs om zo 
een goede aansluiting te bieden op 
(regulier) vervolgonderwijs. Niet alleen de 
kinderen wordt een individueel 
ontwikkelingsplan geboden, ook alle 
begeleiders. De leerkrachten, docenten, 
coaches en vrijwilligers krijgen de kansen en 
de middelen zich verder te ontwikkelen om 
zo de kwaliteit van de school te waarborgen 
én verbeteren.   

 
Wij willen een rijke leeromgeving en 
leermiddelen bieden. Vanzelfsprekend hoort 
hierin ook het kennismaken met andere 
culturen en verschillende achtergronden van 
leeftijdgenoten. In samenspraak tussen 
kinderen en begeleiders zal deze 
leeromgeving leiden tot zelfbewuste 
jongeren. Kinderen die hun talenten en 
kwaliteiten ontwikkelen zullen opgroeien tot 
verantwoordelijke, sociale, gemotiveerde, 
creatieve, oplossingsgerichte, respectvolle 
volwassenen. 

 
Visie 
Van nature wil een mens zichzelf 
ontwikkelen. Zoals een klein kind in zijn 
eigen tempo zijn manier vindt om te leren 
lopen, zo mag deze ontwikkeling zich 
doorzetten op de Maashorst School. Ieder 
kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en 
leert op zijn eigen manier. De natuur biedt 
enorm veel mogelijkheden en uitdaging tot 
vanzelfsprekende groei.  
“De wereld is een klaslokaal”, daar willen we 
op de Maashorst School iedere dag 
optimaal gebruik van maken.  

 
Aangezien je samen veel tijd doorbrengt op 
een dag, leer je omgaan met jezelf en de 
ander. Je merkt wat je moeilijk, en 
gemakkelijk vindt, wat je graag doet en wat 
een goede manier is om  

 

 
 
 
met elkaar om te gaan, te overleggen, en ruzies 
op te lossen in de dagelijkse dag.  
 

 
 
Structuur  
De structuur van de stichting bestaat uit:  

 Het bestuur 
 Het dagelijkse team van school; 
directeur, leerkrachten, begeleider, 
coaches, stagiaires en vrijwilligers.  
 Externe experts en adviseurs. 

 
Basis voor pedagogisch handelen 
“Luisteren naar kinderen” van Thomas Gordon 
is de basis voor ons pedagogisch handelen. In 
het boek van Thomas Gordon staat uitvoerig 
beschreven wat deze methode inhoudt.  
 
Inclusief de overlegmethode op basis van de 
filosofie van John Dewey  
(de win-win, of de 6-stappen methode) 
 
Onze pedagogische doelstellingen 

 het bevorderen van de emotionele 
veiligheid; 
 het bevorderen van de ontwikkeling 
van persoonlijke en sociale 
bekwaamheden; 
 het overdragen van waarden en 
normen en 
 het verantwoordt deelnemen aan de 
maatschappij. 

 
Zie voor meer informatie het schoolplan van de 
Maashorst School. 
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1.3 Het team 
 

De voornaamste taak van het team is om 
samen met de kinderen zorg te dragen voor 
veilige (leer)omgeving, zowel fysiek als 
sociaal-emotioneel. Daarnaast faciliteren 
lessen en ondersteunen de leerkrachten de 
ontwikkeling van de kinderen. Zij helpen zo 
nodig bij het zoeken naar externe  
deskundigheid. Elk kind heeft een coach, 
waarbij we proberen passende combinaties 
te maken, en altijd ruimte te laten voor een 
wissel. 
 
Het team van de school bestaat dit 
schooljaar uit vijf leden. Naast deze 
dagelijkse begeleiding worden mensen van 
buiten uitgenodigd door kinderen of het 
team om speciale gastlessen te verzorgen. 
Ook zijn er vrijwilligers die een belangrijke 
rol binnen de school vervullen.  

 

      
 

Babbe Fleskens 
Samen met mijn partner en 2 kinderen woon 
ik in Uden. Ik werk al ruim 20 jaar in het 
onderwijs, en zie heel goed hoe het anders 
kan. Op de Maashorst School zie ik de 
toekomst van het onderwijs. Onderwijs 
gericht op het kind. Uitgaan van en 
aansluiten bij interesses en kwaliteiten, 
leren van en met elkaar, in een prettige, 
uitdagende en veilige omgeving.   
 
Ruimte voor ieder kind om te werken op zijn 
eigen tempo en niveau aan zijn eigen 
doelen. Zo hoort onderwijs er mijns inziens 
uit te zien.  
 

 
Ik wil hier graag mijn steentje aan bijdragen!  
 
Rol: directeur en leerkracht/begeleider 
Werkdagen: ma, di, wo en vr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cindy Versteeg 
Geboren in Schaijk en waar ik woon met mijn 
man en twee kinderen. Nieuwsgierig en 
enthousiast ben ik over deze vorm van 
onderwijs en van af de eerste stappen al 
betrokken bij de Maashorst School.  
 
Je kunt me vinden als begeleider, waarbij ik het 
heerlijk vind om samen met de kinderen bezig 
te zijn met Schrijfkunsten en het ontwikkelen 
van creativiteit. 
 
Een veilige leeromgeving, de mogelijkheid om 
te groeien, ontdekken waar jij nieuwsgierig naar 
bent, op de manier die bij jou past, dat wens ik 
ieder kind toe. Zodat je stevig kunt staan, als 
een boom! 
 
Rol: begeleider 
Werkdagen: di, wo en vr   
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Lilian van Avesaath 
Mijn naam is Lilian van Avesaath, 52 jaar en 
moeder van 3 volwassen zoons. 
 
Als leerkracht basisonderwijs heb ik met veel 
plezier in alle mogelijke groepen en 
samenstellingen lesgegeven, totdat ik met 
kindercoaching in aanraking kwam. Na een 
gedegen opleiding op dit vlak heb ik de 
afgelopen paar jaren exclusief in mijn eigen 
coachpraktijk gewerkt. Hier heb ik vooral 
hooggevoelige kinderen en hun ouders 
begeleid bij het leren kennen van en omgaan 
met hooggevoeligheid. 
 
Omdat het bloed toch kruipt waar het niet gaan 
kan, ben ik weer teruggekeerd in het onderwijs, 
maar dan wel onderwijs zoals ik vind dat het 
vormgegeven moet worden: kindgericht, vooral 
vanuit intrinsieke motivatie, met de natuur en 
leefomgeving als leidraad en veel aandacht 
voor persoonlijke ontwikkeling op alle denkbare 
gebieden. 
 
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, 
schroom dan niet om even contact op te 
nemen, ik sta jullie met plezier te woord. 
 
Rol: leerkracht/begeleider 
Werkdagen: ma, wo, do, vr 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sandra Bongers 
Ik ben Sandra Bongers, Mijn ruim 20-jarige  
ervaring in het basisonderwijs heeft mij laten 
ervaren, dat een kind het beste leert, 
wanneer het toe is aan de ontwikkeling en 
dat het leert door dingen te doen. Je weet 
wat een kilometer is, als je hem echt 
gelopen hebt en je onthoudt dit als je dit ook 
wil leren. De visie van de Maashorstschool 
vat dit samen in een zin: "in een natuurlijke 
en veilige leeromgeving ruimte en tijd te 
krijgen om je te ontwikkelen vanuit 
intrinsieke motivatie."  

 
Deze visie zal ik dan ook met veel plezier uit 
gaan dragen. Zelf woon ik met mijn partner 
en onze drie kinderen in Uden op 
loopafstand van het prachtige 
maashorstgebied en geniet dus dagelijks 
van het moois wat de natuur je kan leren. 
 
Rol: leerkracht/begeleider 
Werkdagen: ma, do en vr 
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Hanneke Verkuijlen 
Ik ben Hanneke Verkuijlen. In de afgelopen 14 
jaar heb ik voor de klas gestaan op 
verschillende scholen in Uden. En ik vind het 
een leuke uitdaging om nu op de 
Maashorstschool te werken.  
 
Ik woon al mijn hele leven in Uden. Samen met 
mijn man en twee kinderen onderneem ik graag 
leuke dingen. Daarnaast hou ik van wandelen, 
gezelschaps- en denkspelletjes spelen. Verder 
volg ik ook nog de opleiding tot Nei coach. 
 
Rol: leerkracht/begeleider 
Werkdagen: ma, di, do en vr 
 
Ontwikkeling 
De ontwikkeling van De Maashorst School is 
een continu proces. De begeleiders krijgen de 
kans en de middelen zich verder te ontwikkelen 
om zo de kwaliteit van de school te waarborgen 
én verbeteren. Zoals het uitbreiden van de 
hoeken met meer materialen zodat de kinderen 
echt natuurlijk kunnen leren en de lessen als 
extra mogelijkheid volgen. 
 
Vervangers 
Bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht 
komt er indien mogelijk een invalkracht. 
Wanneer er geen invalkracht beschikbaar is, 
zoeken we intern naar een oplossing. Er 
worden in principe geen kinderen naar huis 
gestuurd bij ziekte van een van de 
leerkrachten. Door een flexibele dagindeling is 
het mogelijk om het aanbod van lessen anders 

in te delen, waardoor de kinderen toch aanbod 
krijgen. 

1.4 De kinderen 
De Maashorst School start het schooljaar met 
29 leerlingen in augustus 2019. Wij willen 
gepersonaliseerd onderwijs bieden met als 
basis Natuurlijk Leren.  
 
Met ingang van augustus 2019 zijn wij 
opgenomen in het Plan van Scholen van de 
gemeente Uden. We zullen verder groeien naar 
een gezonde evenwichtige balans tussen 
kinderaantal en een financieel gezonde 
organisatie. De prognose is dat op het einde 
van dit schooljaar tussen de 50 en 60 kinderen 
ingeschreven zullen zijn. 
 
Op dit moment heeft de school leerlingen in de 
leeftijd van 4 tot 12 jaar. Deze kinderen spelen, 
werken en leren met elkaar en van elkaar. Wij 
werken niet met groepen, maar kiezen bewust 
voor een leeftijdsmix. Door onze werkwijze met 
coaching en individuele leerlijnen is er 
voldoende aandacht voor ieder kind en ook 
specifiek voor het jonge kind. In de ochtend is 
er bewust tijd en ruimte voor de jonge kinderen 
om hun eigen spel en activiteiten te doen in de 
verschillende hoeken in school. De andere 
leerlingen werken op dat moment aan hun 
persoonlijke leerdoelen. 
 
De Maashorst School is een school waar je in 
een natuurlijke omgeving kunt leren. Het doel is 
op eigen tempo bereiken van de kerndoelen 
van het primair onderwijs om zo een goede 
aansluiting te bieden op (regulier) 
vervolgonderwijs. Het is voor ons belangrijk dat 
iedereen een stem heeft. Alle betrokken 
partijen hebben inspraak en samen zoeken we 
altijd naar de gulden middenweg.  
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2. Leren 
2.1 Natuurlijk Leren 
Het onderwijs bij De Maashorst School is 
gebaseerd op het principe van natuurlijk leren: 
ieder kind is van nature nieuwsgierig en wil 
ontdekken, ontwikkelen, groeien en leren. Wij 
spreken die natuurlijke ontwikkelingsdrang aan 
en gaan uit van de innerlijke motivatie van ieder 
kind. Op deze manier leren kinderen snel, 
efficiënt, doelgericht en met plezier. Kinderen 
kiezen zelf wat, wanneer en met wie ze willen 
leren. Het leren gebeurt naast uit boeken of 
achter de computer vooral door spel, door 
experimenten, door ervaringen in het 'echte 
leven' zoals het bos, de stad, een museum of 
zelfs een echt bedrijf. Kort gezegd zien wij 
natuurlijk leren als leren in en van de context, 
ofwel het dagelijks leven. Bij een dergelijke 
manier van leren doen kinderen vaardigheden 
en kennis op in de praktijk vanuit een eigen 
verwondering of nieuwsgierigheid.  

 
De school fungeert als een rijke en veilige 
voorbereide praktijkomgeving.  
Kinderen ontdekken hun talenten (wat kan ik?) 
en gebruiken deze om hun ambities (wat wil 
ik?) te vervullen. Professionele begeleiders 
ondersteunen hen in dit proces om talenten en 
ambities te ontdekken en te ontwikkelen. Dit 
doen we vaak door bewegend leren. Wij 
geloven ook sterk in een multidisciplinaire 
benadering, waarin kennis en vaardigheden als 
in een mozaïek samenkomen en tot 
interdisciplinaire inzichten leidt. 
 

Het ene kind zal met 4 jaar gaan voorlezen aan 
zijn jongere zusje, het andere kind is pas aan 
lezen toe als hij 7 jaar is. De ene jongen leert 
heel goed Engels via het Pokemon spel en de 
andere leert via de dinosaurussen hoe de 
Maashorst er door de eeuwen heen uitzag. Dit 
zijn wat voorbeelden van natuurlijk leren. 

 
 

Relevantie 
De situatie binnen onze school heeft veel 
overeenkomsten met het dagelijks leven in de 
maatschappij: de groep bestaat uit 
verschillende mensen met verschillende 
leeftijden en met verschillende interesses, 
vanuit verschillende achtergronden en/of 
culturen. Zij bewegen zich door elkaar. Door de 
manier van leren/leven met elkaar voelen 
kinderen zich gewaardeerd om wie ze zijn, 
leren ze wat ze zelf belangrijk vinden en hoe ze 
met problemen om moeten gaan. Het zijn 
krachtige mensen die zelfvertrouwen hebben 
en initiatief durven nemen.  
 
Door de keuzes die de kinderen maken, leren 
ze dat hun eigen acties gevolgen hebben en 
leren ze daar bewust mee om te gaan. Ze 
worden direct geconfronteerd met de gevolgen 
van het eigen handelen. Dit leidt tot 
verantwoordelijkheidsgevoel en het besef dat 
iedereen zelf kan bijdragen aan de leefbaarheid 
van de maatschappij.  
 
Proces 
Leren is net als ademen, een proces wat nooit 
stopt. Je leert overal en altijd, je hele leven 
lang. Kinderen op de Maashorst School leren 
van alles wat ze tegen komen omdat het 
functioneel is of omdat ze het leuk vinden of 
juist niet. Het aanbod is alles wat er in de 
maatschappij te vinden is. Alle letters en cijfers, 
alle media en informatie, alle omgangsvormen 
en verschillende mensen met verschillende 
interesses vormen het aanbod om van te leren. 
Een kind heeft altijd zin in zijn eigen 
ontwikkeling en zal dus altijd met interesse 
leren van de wereld om hem heen. De taak van 
het team is deze wereld zo rijk en divers 
mogelijk aan te bieden of met ze op zoek te 
gaan. 
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Kinderen zijn echter niet allemaal hetzelfde. Zij 
leren dus niet allemaal dezelfde stof en ook niet 
allemaal op dezelfde manier: 
 
Verschil in wensen 
Kinderen kunnen verschillen in wensen omdat 
ze verschillende talenten hebben. Daaruit volgt 
vaak ook dat er verschillende belangstellingen 
ontstaan. Verschil in wensen kan ook 
samenhangen met de leeftijd of het geslacht. 
Het leren van kinderen hangt nauw samen met 
hun motivatie op dat moment. Daarom vinden 
wij het heel belangrijk om uit te gaan van de 
wensen van kinderen. Datgene waar hun 
aandacht op gericht is, is ook datgene wat de 
meeste potentie heeft om effectief geleerd te 
worden. Met effectief leren bedoelen we dat 
met relatief weinig inspanning en tijd een zo 
groot mogelijk effect wordt bereikt. Ontdekken 
welke wens een kind heeft en hem/ haar 
daarvoor de ruimte geven is één van de 
belangrijkste uitgangspunten van onze school. 
 
Verschil in leermanieren 
Met leermanieren bedoelen we de wijze waarop 
kinderen het makkelijkst dingen leren. Voor de 
een is dat via beelden, de ander is meer 
auditief of motorisch ingesteld. Wij gaan er 
vanuit dat kinderen meervoudig intelligent zijn. 
De wensen van kinderen zullen ook hiermee 
samenhangen. Kinderen kunnen bij ons op 
school zelf hun leermethode leren kennen. Dit 
doen ze onder begeleiding van het team. 
 

 
 

Verschil in leervormen 
Een leervorm kan proces- en/of resultaatgericht 
zijn.  
Er zijn veel manieren waarop leren plaats vindt.  
We zien drie basisvormen: 
Spelend leren  
Leren door te spelen. Het spelen ontstaat uit 
het moment, hierbij is het hoofddoel plezier 
hebben. 
Ontdekkend leren  
Leren door oppervlakkige kennismakingen met 
iets uit de omgeving. Het is iets willekeurigs 
waardoor men ‘ per ongeluk ‘ iets leert. Het is 
nieuwsgierig uitproberen en meestal zonder 
meetbaar resultaat. 
Leren voor meesterschap 
Het gaat hier om het beheersen van bepaalde 
kennis of van een vakbekwaamheid of het 
behalen van een tastbaar resultaat. Het is zeer 
doelgericht met een plan. 

 
 
2.2 Coaching 
Op De Maashorst School stemmen wij via 
coaching de begeleiding af op de behoefte van 
het kind. Elk kind heeft een eigen coach, deze 
wordt zo passend mogelijk gekozen. Er is altijd 
ruimte voor een wissel van coach. Elke periode 
van 2 weken worden er coachgesprekken met 
het kind gevoerd. Tijdens deze gesprekken 
worden de wensen, behoeften en plannen 
gevraagd aan de kinderen. Samen kijken we 
welke begeleiding het kind voor welk doel nodig 
heeft.  
 
Als een kind iets een keer wil uitproberen heeft 
het geen behoefte aan te veel bemoeienis. 
Andersom, als een kind een resultaat wil 
bereiken is er wellicht meer ondersteuning 
nodig om dit ook te bereiken.  
 
De coach van oudere kinderen (vanaf 8-10 
jaar) helpt de kinderen om ook de verschillen in 
diverse leervormen te begrijpen en een 
bewuste keus te maken welke leervorm bij 
welke wens past. De kinderen maken samen 
met de coach voor die periode een plan waarin 
ze verwerken wat ze doen, hoe ze dat gaan 
doen en welke manier van begeleiden ze nodig 
hebben.  
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Om wat voor wensen gaat het?  
Voor alle soorten wensen kan een keuze in 
manier van begeleiden gemaakt worden. Het 
kan dus gaan om een cognitieve leerwens (ik 
wil leren lezen, rekenen) maar ook om een 
projectmatige wens (ik wil een taart maken of ik 
wil naar een museum, ik wil een disco of een 
voorstelling neerzetten). Veel cognitieve 
wensen kunnen door het volgen van de lessen 
ingevuld worden maar dit hoeft niet perse. Als 
het gaat om een lange termijnwens, 
bijvoorbeeld ik wil leren lezen, kan de coach 
helpen om deze wens in blokken van 7-8 
weken te verdelen met daarbij de tussendoelen 
die als tussenresultaat kunnen dienen.  
 
Van het coachgesprek wordt een verslagje 
gemaakt in het dagverslag van Spectrovita en 
er wordt een leer- en doe wensformulier 
ingevuld. Het kan ook gaan om een anti-wens 
(ik wil minder achter de computer zitten). Ook 
hierbij maakt een kind daarna de keuze van 
manier van begeleiden: moeten we je helpen 
herinneren waarna je dan alsnog zelf kan 
kiezen (ontdekkend) of wil je dat je jezelf 
hierover discipline aanleert (meesterschap). 
Aan het eind van de periode worden alle 
wensen van de kinderen geëvalueerd door de 
coach en het kind samen. 
 
 
 
Concreet ziet de begeleiding er als volgt uit: 

 De eerste week na de zomervakantie laten 
we iedereen weer even wennen. Er zijn nog 
geen lessen maar er zijn wel 
coachgesprekken waarin behoeftes in kaart 
wordt gebracht en plannen worden gemaakt 
(desgewenst) aan de hand van het rooster. 
(n.b. ‘ik ga de komende periode spelen 
zonder plan’ kan ook een plan zijn.) Wij 
noemen dit de leer- en doe wens 
gesprekken. 
 Daarna starten de projecten/ lessen met een 
doorloop tijd van 7-8 weken. 
 Er zijn vijf periodes per jaar. Elke periode 
maakt een kind met zijn/haar coach opnieuw 
een plan met tussendoelen. Een coach 
coacht het kind dan om zijn eigen 
beslissingen daarin te maken. Tijdens de 

coachgesprekken wordt er ook 
gereflecteerd. 
 Eens per jaar gaan de coach en het kind 
samen meten hoe de ontwikkeling ervoor 
staat. Dit gebeurt met een genormeerde 
toets. Het meten doet de coach individueel 
of in een klein groepje van maximaal vier 
leerlingen. (dit meten is alleen voor kinderen 
vanaf ten minste 7 jaar) 
 Na dit meetmoment wordt er een individueel 
ontwikkelingsplan ingevuld. De coach en het 
kind kijken dan samen naar de te 
verwachten ontwikkeling. Het 
ontwikkelingsplan is leidraad voor de 
tussentijdse coach gesprekken. 

 

2.3 Reflecteren 
Reflecteren is een belangrijke manier van leren 
om te leren. Als kinderen van zichzelf 
weten hoe ze leren en wat hen ertoe brengt om 
stappen te zetten kunnen ze betere 
keuzes maken en krijgen ze vertrouwen in 
zichzelf. Reflecteren met kinderen doen we bij 
ons op school op diverse manieren; 

 Observeren en benoemen dat een kind 
een stap maakt. De ontwikkeling kan door 
de coach, een ander teamlid, de ouders of 
het kind zelf gezien worden. 
 Tijdens de coaching gesprekken stellen 
we vragen als: Wat heb je gedaan? Hoe is 
het gegaan? Waar ben je trots op? Wat 
ging goed/wat was moeilijk? 

Door ontwikkeling te reflecteren met kinderen 
krijgen de kinderen meer zelfvertrouwen en 
kunnen ze betere keuzes maken. 
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2.4 Thematisch Onderwijs 
Op de Maashorst School wordt gewerkt 
binnen thema’s. De keuze van een thema is 
afhankelijk van wat er leeft bij de kinderen. 
Gemiddeld werken we in 5-6 weken naar 
onze doelen toe. Thema’s worden breed 
genomen, zodat alle kinderen binnen een 
thema aan de slag kunnen op hun eigen 
niveau, binnen hun eigen interesse(s) en 
met hun persoonlijke doelen. We zorgen 
ervoor dat de thema’s gevarieerd zijn, en 
dat binnen de thema’s alle vakgebieden aan 
bod komen. Het ene thema leent zich meer 
voor geschiedenis, het andere thema is juist 
techniek, en weer een ander thema richt 
zich meer op je eigen lichaam en bewegen 
bijvoorbeeld. Binnen ieder thema zijn de 21e 
eeuwse vaardigheden belangrijk. 
 
Het team zorgt voor passende, algemene 
activiteiten en lessen om kinderen te 
informeren en enthousiasmeren.  
Soms zijn deze activiteiten voor alle 
leerlingen, soms werken de onder- en 
bovenbouw apart.  
 
Sommige lessen en activiteiten zijn 
verplicht, bij andere kunnen leerlingen 
kiezen of ze eraan deel willen nemen. De 
bedoeling is dat er gedurende ieder thema 
een leerwand wordt opgebouwd. Samen 
met de leerlingen stellen we vragen, 
bedenken we doelen, en werken we naar 
een eindproduct toe. 
 
Huiswerk 
De Maashorst School geeft geen verplicht 
huiswerk. Het kan voorkomen dat dit past bij 
de wensen, behoeften en plannen van uw 
kind. De opdrachten voor huiswerk zal de 
leerkracht samen met het kind verzorgen. 
 

 

2.5 Een dag op school 
Iedere dag op de Maashorst School kent 
min of meer eenzelfde structuur.  
 

 
Vanaf 8.20u kunnen kinderen binnenkomen 
op school. Zij kunnen hun jassen en tassen 
kwijt in de garderobe en schrijven zich in als 
aanwezig.  
 
Aan de muur hangen 2 borden: een 
kiesbord en een planbord. Op het kiesbord 
hangen alle hoeken waar die dag uit 
gekozen kan worden. Ook worden hier 
creatieve activiteiten, buitenactiviteiten en 
andere bijzondere activiteiten aangeboden. 
Op het planbord staan de lessen die op die 
dag gegeven zullen worden in de 
instructieruimte.  
 
Iedere dag is een van de leerkrachten 
daarvoor verantwoordelijk. De lessen die 
aangeboden worden kunnen samenhangen 
met het thema, maar bijvoorbeeld ook een 
extra instructie of verdieping van taal- of 
rekenwerk inhouden. Daarnaast is het 
mogelijk dat op het planbord algemene 
vakken aan bod komen zoals geschiedenis, 
aardrijkskunde, muziek, vreemde talen etc. 
Dit is ook afhankelijk van de vraag van 
leerlingen. 
 

 
Van 8.30u tot 10.00u werken de onderbouw 
en de bovenbouw in aparte groepen. Deze 
tijd wordt gebruikt om aan individuele doelen 
rondom taal en rekenen te werken. Het 
werken gebeurt deels in een persoonlijke, 
digitale leeromgeving via Chromebooks. De 
kinderen maken gebruik van Gynzy voor 
rekenen, spelling en grammatica. Daarnaast 
kunnen kinderen werken met andere 
educatieve programma’s. Binnen school 
wordt een passend aanbod steeds samen 
besproken. 
 
Bij de onderbouw is hier ook tijd en ruimte 
voor spel en activiteiten die passen bij de 
ontwikkeling van jonge kinderen. Daarnaast 
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kan een deel van deze tijd gebruikt worden 
om te werken en leren rondom het thema, 
zowel bij de onder- als bij de bovenbouw. 
 

 
Van 10.00u tot 10.30u is er tijd voor fruit, 
drinken en bewegen. 
 

 
Vanaf 10.30u kiezen kinderen activiteiten 
van het kiesbord of van het planbord. Als er 
is gekozen voor een activiteit met 
begeleiding, dan wordt er ook verwacht dat 
je aanwezig bent. Ieder half uur starten er 1 
of meerdere activiteiten onder begeleiding. 
Kies je voor een hoek, dan ben je vrij om te 
wisselen als je klaar bent en opgeruimd 
hebt. 
 

 
Rond 11.30u beginnen de kinderen die een 
taak hebben aan het voorbereiden van de 
lunch en de tafels. De overige kinderen 
maken hun werk/activiteit af en ruimen op.  
 

 
Om 11.45u gaan we allemaal aan tafel.  
 

 
Vanaf 12.15u is er de mogelijkheid om 
buiten te gaan spelen. 
 
 

 
Om 12.30u kiezen we bewust voor 
gezamenlijke activiteiten. Dit kunnen 
coöperatieve spellen zijn, activiteiten 
rondom bewustwording, 
gezelschapsspelletjes of groene spellen. 
Het doel is om met en van elkaar te leren 
door samen te spelen. We hopen op deze 
manier bij te dragen aan een positieve 
groepsvorming en de veiligheid van alle 
kinderen op onze school. 
 

 

Van 13.00u tot 13.45u is er nog een blok om 
te kiezen voor een activiteit, les of hoek. 
Daarna ruimen we allemaal samen alles op, 
zodat de school weer netjes is voor de 
volgende dag. We proberen gezamenlijk de 
dag af te sluiten met een kort gesprekje, een 
verhaal of een andere kleine activiteit. 
 
Gedurende de dag zorgen we er steeds 
voor dat een van de begeleiders tijd heeft 
om rond te lopen door de school, om 
overzicht te houden, om aandacht te 
hebben voor de kinderen, en te helpen waar 
nodig. 
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3 Doelen en resultaten 
 

3.1 Kerndoelen 
De Maashorst School werkt samen met de 
kinderen naar het bereiken van de kerndoelen 
die door het ministerie zijn vastgelegd op het 
gebied van didactische ontwikkeling.  
 
Naast de kerndoelen willen we echter de 
kinderen helpen zich te ontwikkelen tot 
wereldburgers die zelfstandig in het leven staan 
en die durven keuzes te maken en voor deze 
keuzes te staan vanuit hun eigen 
verantwoordelijkheid. Daarom nemen we de 
21e eeuwse vaardigheden als uitgangspunt 
voor ons onderwijs. Deze worden bewust 
aangeboden tijdens bepaalde activiteiten en 
spelen een belangrijke rol tijdens het spelen, 
leren en werken op de Maashorst School. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

3.2 Volgen van ontwikkeling/Spectrovita 
Als school en als ouders willen we weten waar 
onze leerlingen goed in zijn, waar ze moeite 
mee hebben en hoe we ze het beste kunnen 
ondersteunen in hun ontwikkeling. Om inzicht 
te hebben in de ontwikkeling van de kinderen 
maakt onze school gebruik van het 
leerlingvolgsysteem Spectrovita. In dit digitale 
systeem houden wij bij wat we zien bij de 
kinderen.  

 
Leerlijnen 
Het systeem werkt met leerlijnen van alle 
vakgebieden tot en met groep 8. Twee keer per 
jaar worden de leerlijnen ingevuld. Daarnaast 
kunnen leerkrachten hun observaties van 
datgene wat kinderen al wel en nog niet 
beheersen eenvoudig bijhouden. De leerlijnen 
zijn dekkend voor de kerndoelen van het 
Primair Onderwijs. 
Spectrovita zorgt ervoor dat kinderen goed 
gevolgd kunnen worden in hun ontwikkeling 
waarbij de focus ligt op hun talenten zonder 
afbreuk te doen aan hun uniciteit. Spectrovita 
past ook uitstekend bij de doelstellingen van de 
overheid met betrekking tot passend onderwijs. 
In het systeem kan elke observatie  
 
Geregistreerd, opgeschreven of aangevinkt 
worden en geeft daarmee een weerspiegeling  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
van de ontwikkeling die zich in de leerling 
voltrekt over een gekozen periode. Daarnaast 
communiceert het team met elkaar via diverse 
kanalen over de ontwikkeling van de kinderen 
omdat de kinderen door het hele team gezien 
worden. Bij de coach komen alle lijnen samen. 
Het systeem maakt optimaal gebruik van de 
pedagogische driehoek (de school, de kinderen 
en ouders).  
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Ouders en spectrovita 
Ouders kunnen inloggen op het systeem van 
hun kind. Behalve inzicht in het volgsysteem 
van hun kind kunnen ouders hier ook zelf een 
bijdrage aan leveren. Kinderen die dat willen 
kunnen ook zelf hun eigen ontwikkeling 
bijhouden. Als ouder kunt u ook inloggen in het 
systeem en uw ervaringen thuis met uw kind in 
het systeem zetten. Wij vinden het als team erg 
belangrijk als u ook eens de ervaringen van 
thuis in het systeem schrijft. Elk kind kan zelf 
ook in het systeem en informatie toevoegen. 
Op deze manier maken we met het systeem 
optimaal gebruik van de pedagogische 
driehoek. 
 
Tussentijds meten 
Naast het volgen via leerlijnen zijn we door de 
overheid verplicht om kinderen vanaf 7,5 jaar 
elk jaar een tussentijdse toets te laten doen op 
de gebieden technisch en begrijpend lezen, 
spelling en rekenen. Dit noemen wij tussentijds 
meten en doet de coach samen met het kind 
individueel of in een klein groepje. Na dit 
meetmoment vult de coach voor elk kind een 
individueel ontwikkelingsplan in. Dit doen wij 
omdat we op deze manier elk kind op zijn eigen 
manier kunnen laten ontwikkelen. We noemen 
dit plan ook wel het jaarplan. Het jaarplan is 
leidend voor de tussentijdse coachgesprekken. 
Ook het maken van het jaarplan doet de coach 
met het kind samen waarbij de wens van het 
kind leidend is. 
 
Gesprekken met ouders 
Rondom het invullen van spectrovita (2x per 
jaar) willen we graag een gesprek met de 
ouders over het welbevinden en de 
ontwikkeling van hun kind. Kinderen kunnen als 
ze dat willen aanwezig zijn bij dit gesprek. 
Daarnaast is het altijd mogelijk om als ouders 
een gesprek aan te vragen of vanuit de 
begeleider kan een oudergesprek aanvraagd 
worden. 
 

3.3 Na de Maashorst School 
Als kinderen na de Maashorstschool een 
vervolgopleiding willen volgen, zullen ze aan de 
toelatingseisen van die school moeten voldoen. 

Op de school is informatie aanwezig over 
diverse vervolgopleidingen in de omgeving. Om 
de overstap naar het vervolgonderwijs zo goed 
mogelijk te kunnen begeleiden willen wij graag 
tijdig weten wanneer een kind wil gaan 
uitstromen. Kinderen kunnen zelf kiezen op 
welk moment ze deze stap willen maken.  
 
Er zijn echter wel enkele richtlijnen: 
Cognitief en sociaal – emotioneel moet een 
kind er klaar voor zijn en een kind mag 
maximaal tot in het jaar waarin het 14 jaar 
wordt ingeschreven staan op de basisschool. 
De meeste kinderen stromen uit rond de leeftijd 
van 12 jaar. 
 
Wij vragen de ouders van kinderen vanaf 10 
jaar om elke zomer een gesprekje te voeren 
thuis over eventuele uitstroomplannen. In het 
eerste gesprek na de zomervakantie zal de 
coach van de oudere kinderen naar deze 
plannen vragen. Half september is er een 
overleg van het team waarbij de potentiele 
uitstromers besproken worden en een voorlopig 
uitstroomadvies vaststellen. Dit wordt in het 
eerste oudergesprek daaropvolgend met de 
ouders besproken.  
Rond januari volgt een tweede uitstroomoverleg 
waarbij er voor de kinderen die gaan uitstromen 
een definitief uitstroomadvies vastgesteld 
wordt. In april maken de kinderen die gaan 
uitstromen een eindtoets. 
 
Als kinderen aangeven te willen overstappen 
naar een bepaalde vervolgopleiding kijkt de 
coach wat de kinderen al weten en wat ze nog 
moeten leren om aan die eisen te voldoen. Er 
kan in overleg met het kind een planning 
gemaakt worden om een kind te begeleiden om 
de stap naar een andere school te kunnen 
maken. In ons lesaanbod wordt er ook een 
'VMO' les aangeboden. Binnen deze lessen 
wordt in één jaar tijd alle (bovenbouw) stof van 
de basisschool herhaald. Kinderen die willen 
doorstromen en bepaalde onderdelen nog niet 
geleerd hebben die ze nodig hebben kunnen dit 
in deze lessen alsnog leren. De ervaring leert 
dat als leerlingen eenmaal wat ouder zijn, hun 
hersens meer ontwikkeld zijn en leerlingen 



 

 
15 

 

gemotiveerd zijn om door te stromen dat het 
leren van de stof heel snel gaat. 
De scholen voor voortgezet onderwijs vragen 
naast een onderwijskundig rapport een advies 
van de basisschool. Sinds 2015 mogen toets 
gegevens niet meer leidend zijn bij de toelating 
van kinderen op het VO. Wel is de landelijke 
eindtoets wettelijk verplicht om te maken. 
Kinderen die naar een school voor voortgezet 
onderwijs willen, kiezen welke eindtoets ze 
willen doen. Dit kan een Cito-toets, IEP-toets of 
een andere goedgekeurde toets zijn. 
 

 
3.4 Resultaten van ons onderwijs 
Onze school voldoet, net als andere 
basisscholen, aan de kerndoelen van het 
basisonderwijs. Vanuit de overheid zijn wij 
verplicht te melden wat de gemiddelde 
eindscore van de leerlingen is. 
 
In het schooljaar 17-18 zijn 2 leerlingen 
uitgestroomd naar het voortgezet onderwijs. 
Beide leerlingen zijn naar de school van hun 
keuze gegaan. Een van hen heeft een 
eindtoets, de IEP, gedaan. Zij presteren naar 
behoren op de scholen waar zij nu zitten. 
 
In het schooljaar 18-19 is geen enkele leerling 
uitgestroomd naar het voortgezet onderwijs. 
 
In de toekomst zullen wij onder dit kopje steeds 
vermelden wat de resultaten van ons onderwijs 
zijn. 

4 Leerlingenzorg 
Elk kind heeft andere behoeften en samen met 
het kind dragen wij er zorg voor dat aan deze 
behoeften zoveel mogelijk kan worden voldaan. 
Er is veel ruimte om elke leerling desgewenst 
individueel te begeleiden. In overleg met 
ouders, een begeleider en het kind wordt er 
een maatwerk plan gemaakt.  
 
Het hele aanbod is beschikbaar voor alle 
leerlingen van alle leeftijden. Als de leerlingen 
nog specifiekere wensen hebben (vreemde taal 
leren, harp leren spelen, een auto uit elkaar 
halen, e.d.), dan worden samen met de 
leerling(en) deze leerwens vorm gegeven en 
georganiseerd. 
 
4.1 Aannamebeleid 
Sommige ouders kiezen al voor de eerste 
schooldag van hun kind bewust voor Natuurlijk 
Leren op de Maashorst School, en sommige 
ouders hebben te maken met een kind dat al 
een ervaring heeft op een andere school. Wat 
ook de drijfveer is om te kiezen voor de 
Maashorst School: het kind staat voor ons altijd 
centraal.  
 
Daarom hebben wij een zorgvuldig 
aannamebeleid dat bestaat uit een aantal 
stappen: 

 kennismaking ouder(s) en 
begeleider(s) 
 kijken 
 minimaal 1 ochtend meedraaien 
maximaal 3 dagen 
 evaluatiegesprek 

 
Kennismaken 
We starten met een kennismaking tussen 
ouder(s), een begeleider en een bestuurslid. 
Tijdens dit persoonlijke gesprek bespreken we 
jullie wensen en verwachtingen, het kind en 
zijn/haar behoeften en hoe wij als de Maashorst 
School werken. 
 
Kijken 
Als het kennismakingsgesprek heeft 
uitgewezen dat de Maashorst School een 
goede school zou kunnen zijn voor je 
kind(eren), is het een mooi moment om geheel 
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vrijblijvend te komen kijken samen met je 
kind(eren). Dit heeft als doel dat het kind op 
een ontspannen manier kennis kan maken met 
de begeleider(s), de andere kinderen, de 
school en vooral de Natuurlijke manier van 
leren. Tijdens het ‘kijken’ doet het kind vaak al 
snel mee met de rest, en geniet je als ouder(s) 
van een lekkere kop koffie of thee terwijl je met 
eigen ogen kunt zien hoe je kind het ervaart. 
 
Meedraaien 
Als jij en je kind(eren) enthousiast zijn na het 
kijken, kan besloten worden tot een aantal 
meeloopdagen. Minimaal 1 ochtend en 
maximaal 3 dagen in 2 weken tijd.  
 
Indien een kind een ochtend meedraait, zijn de 
kosten hiervoor 25 euro. Na dit eerste moment 
van meedraaien van 8.30 tot 11.30 uur is uw 
kind door meerdere begeleiders gezien.  
We merken dat deze ochtend heel veel 
indrukken zijn opgedaan. Als uw kind(eren) 
hierna nogmaals willen meedraaien, dan kan 
dit. Een halve dag kost nogmaals 25 euro en 
een hele dag 35 euro. Mocht u besluiten uw 
kind in te schrijven op onze school, dan komen 
deze kosten te vervallen. 
 
Evalueren 
Na de meedraaidagen spreken we elkaar over 
alle bevindingen en ervaringen, en wordt 
besproken of je kind definitief op de Maashorst 
School zal worden ingeschreven.  
 
Starten 
Is het wederzijds fijn bevonden tijdens de 
meedraaidagen, dan kan je kind bij ons starten! 
Op de Maashorst School kunnen kinderen 
tussentijds instromen. Om je definitief in te 
kunnen schrijven kun je het inschrijfformulier 
downloaden op de website. We maken een 
afspraak om dit samen door te spreken op 
school bij voorkeur met beide ouders/ 
verzorgers en kind(eren).  
 
In- en Uitschrijven 
Als we besloten hebben het kind op de 
Maashorst School toe te laten, moet er een 
kennisgeving van inschrijving worden ingevuld 

en ondertekend door de school en door de 
ouders en worden opgestuurd aan: 
de leerplichtambtenaar van de gemeente Uden 
de leerplichtambtenaar van de gemeente waar 
het kind woont en indien van toepassing, de 
directeur van de school waar het kind op heeft 
gezeten. Wij verzorgen deze administratie. 
Belangrijk is om bij aanmelding de kinderen niet 
uit te schrijven op hun oude school voordat ze 
officieel bij onze school zijn ingeschreven. 
 

4.2 Leerlingen met speciale behoeften 
Ieder kind is in principe welkom.  
Het kan voorkomen dat een kind andere 
begeleiding nodig heeft dan wij kunnen bieden. 
Of dat we bijvoorbeeld gedrag opmerken 
tijdens meedraaidagen waar we ons zorgen 
over maken of dit past binnen school. Indien dit 
tijdens de wenperiode gebeurt kan dit voor ons 
aanleiding zijn het kind (eerst) ergens anders te 
laten ontwikkelen waar meer of beter 
toegespitste kennis voorhanden is. We zullen 
het kind nooit afwijzen om wie het is, maar het 
kan zijn dat plaatsing niet past in het belang 
van het kind en de groep. De veiligheid van de 
leerlingen op school staat voorop. 
 
Mocht zich tijdens de schoolperiode een 
situatie voordoen waarbinnen een kind niet 
goed functioneert of niet gelukkig (meer) is, of 
een specifiekere zorgvraag zich aandient, dan 
trachten wij onder het motto Passend 
Onderwijs kinderen met specifieke zorgvraag 
zo lang mogelijk binnen de school op te vangen 
en te begeleiden. Zo nodig met specialisme van 
buiten de school.  
 
Indien er problemen met een kind zijn 
(leerproblemen, lichamelijke problemen en 
sociaal-emotionele problemen) kan er een 
wens (vanuit het kind, de ouders of de school) 
bestaan om een kind te laten onderzoeken. Dit 
gebeurt echter nooit zonder instemming van het 
kind en de ouders. In uitzonderingsgevallen 
verwijzen we een kind in, overleg met de 
ouders en, indien mogelijk, het kind zelf, door 
naar een school waar traditioneel lesgegeven 
wordt of naar een school voor speciaal 
(basis)onderwijs.  
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Wij zijn aangesloten bij het 
Samenwerkingsverband Primair Onderwijs  
30 06. Dit is het samenwerkingsverband voor 
Passend Onderwijs in deze regio. 
www.swvpo3006.nl 

 
4.3 Hulp aan kinderen buiten school 
Basisteam jeugd en gezin (BJG) 
De gemeenten in onze regio laten de jeugdzorg 
uitvoeren door een vast team van 
jeugdzorgwerkers. Dit team wordt basisteam 
jeugd en gezin (BJG) genoemd. 
Het BJG bestaat uit jeugdzorgwerkers die veel 
ervaring hebben met: opvoeden en opgroeien, 
verstandelijke en lichamelijke beperkingen, 
psychische problematiek, lichamelijk en 
emotionele gezondheid, 
(school)maatschappelijk werk en veiligheid. 
 
De mensen van het basisteam kunnen 
ondersteuning en begeleiding bieden aan 
kinderen/jongeren van 0 tot 23 jaar en hun 
ouders. Daarbij kijken zij altijd naar het hele 
gezin. Als het nodig is, wordt er hulp geboden 
aan meerdere gezinsleden. Dit gaat natuurlijk 
altijd in overleg met het gezin zelf. Als er al 
hulpverleners in het gezin komen, werken we 
daar ook mee samen.  
Ook zal er met u gekeken worden of iemand in 
uw eigen omgeving extra steun/hulp kan geven. 
Als hulp door het basisteam niet genoeg is, dan 
kunnen de medewerkers van het basisteam u 
ook doorverwijzen naar specialistische hulp. 
 
Het is belangrijk dat mensen het BJG goed 
kunnen vinden. Daarom is er bv. ook voor 
gekozen om samen te werken met scholen. 
Iedere basisschool en school voor voortgezet 
onderwijs heeft een vaste basisteam 
medewerker.  
 

Als u zelf een vraag heeft voor het BJG dan 
kunt u ook met het centrum voor jeugd en gezin 
bellen of mailen. Zij zijn onze “voordeur”.  
Tel: 0800-2540000 of info@cjggeeftantwoord.nl  
 

 
 
 
Centrum voor Jeugd en Gezin 
Kinderen, jongeren en hun ouders kunnen met 
al hun opgroei- en opvoedvragen bij het 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) terecht. 
Daar werken onder de noemer “CJG geeft 
antwoord” deskundige medewerkers die met je 
meedenken. Hun hulp is gratis. Daarnaast 
bieden zij cursussen, trainingen en thema-
avonden. 
 
Centrum voor Jeugd en Gezin is bereikbaar via 
info@cjggeeftantwoord.nl of  
tel. 0800 - 254 00 00  
U kunt terecht bij het team van uw gemeente.  
 
GGD Jeugdgezondheidszorg 
Wat is Jeugdgezondheidszorg? 
Kinderen ontwikkelen zich voortdurend, zowel 
lichamelijk, geestelijk als sociaal. Bij de meeste 
kinderen gaat dit zonder al te grote problemen. 
De Jeugdgezondheidszorg ziet alle kinderen 
om zo tijdig te kunnen signaleren, begeleiden 
en eventueel te verwijzen als er zich problemen 
voordoen in de ontwikkeling van uw kind. Onze 
jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen volgen 
de groei en ontwikkeling van uw kind.  
 
Wat doet de Jeugdgezondheidszorg? 
Voor een bezoek bij de GGD bij u in de 
gemeente ontvangt u een uitnodiging en een 
vragenlijst.  
 
Op www.ggdhvb.nl/mijnkind kunt u meer 
informatie hierover vinden. Hebt u buiten deze 
bezoeken vragen neem dan contact op, er kan 
altijd een extra afspraak gemaakt worden.  
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Samenwerking met school 
De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen 
onderhouden korte lijnen met school. Zo 
hebben zij onder andere contact met de 
contactpersoon op school en nemen zij deel 
aan de Zorg Advies Teams op school voor 
kinderen die meer aandacht nodig hebben.  
 
 
Wat kunt u nog meer van de GGD verwachten?  
De GGD ondersteunt en adviseert scholen bij 
gezondheidsthema’s. Uitgangspunt is de 
Gezonde School aanpak. De gezondheid van 
leerlingen en leerkrachten staat centraal. De 
school heeft rondom gezondheidsthema’s 
aandacht voor signaleren, educatie, omgeving 
en beleid. 
 
Kijk voor meer informatie op 
www.gezondeschool.nl.  
 
Wij bieden leerkrachten en interne begeleiders 
ondersteuning en advies bij vraagstukken 
rondom veiligheid op school en bij ingrijpende 
gebeurtenissen.  
 
In het kader van JOGG (Jongeren op Gezond 
Gewicht) worden scholen in de gemeente Uden 
ondersteund bij het vormgeven van een gezond 
Voedingsbeleid.  
 
Bij veelvuldig ziekteverzuim van een leerling 
wordt door de school de jeugdarts 
ingeschakeld.  
 
Meer informatie 
Hebt u vragen, wilt u tips of adviezen over de 
opvoeding van uw kind? Twijfel niet, maak een 
afspraak met de GGD Jeugdgezondheidszorg 
via tel. 0900 – 46 36 443, bereikbaar elke 
werkdag van 08.00 - 17.00 uur. 
Kijk ook eens op onze website: 
www.ggdhvb.nl/mijnkind  

 
 
 
 

Digitale sociale kaart 
Jeugdwijzer Brabant 
Op de website www.jeugdwijzer-brabant.nl 
vindt u zeer uitgebreide informatie over het 
aanbod van jeugdvoorzieningen in Brabant. 
Hierbij kunt u denken aan jeugdvoorzieningen 
op het gebied van vrije tijd, kinderopvang, 
peuterspeelzalen, onderwijs, welzijn en zorg.  
 
 
Jeugdtandverzorging 
Voor de Stichting Jeugdtandverzorging staat 
het voorkomen van mond- en tandziekten 
(waaronder tandbederf) voorop. 
 
Tweemaal per jaar worden de kinderen die bij 
de Jeugdtandverzorging aangesloten zijn, 
onderzocht in het behandelcentrum aan de 
Stationstraat 3, Uden tel. 0413-252739. 
 
Door uitgebreide voorlichting en persoonlijk 
advies wordt geprobeerd een gezonde mond 
en een gaaf gebit te behouden. Aanmelden kan 
via de administratie van de 
Jeugdtandverzorging (0412- 625967).  
Meer informatie vindt u op 
www.mondzorgvoorkids.nl  
 

 
 
Politie/wijkagent 
Aan onze school is een politiefunctionaris 
toegewezen die contact heeft met de school. 
De directeur bespreekt met Frido Dapperen 
relevante zaken.  
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5 Ouders 
 
Op de Maashorst School werken we volgens de 
driehoek school, ouders, kinderen. U als ouders 
weet het meest over uw eigen kinderen.  
U bent belangrijk voor het team om de kinderen 
nog beter te begrijpen en te begeleiden. 
Hiervoor is intensief contact tussen ouders en 
school nodig. 
 
5.1 Informatievoorziening 
Het is belangrijk om elkaar op de hoogte te 
houden.  

 Iedere week ontvangt u een digitale 
nieuwsbrief met daarin beschreven de 
afgelopen week, de foto’s die gemaakt 
zijn en eventuele mededelingen.  
 Daarnaast is er een Whats app groep 
met ouders. Hier kan school u ‘snel’  
informatie geven over wijzigingen of om 
korte vragen te stellen. 
 Ieder jaar organiseren we minimaal een 
ouderavond. Hier kunnen we 
ervaringen en informatie uitwisselen of 
een bepaald thema bespreken. 
 Daarnaast vindt er twee keer per jaar 
een oudergesprek plaats. Hier kunnen 
de kinderen bij aanwezig zijn. Dit 
gesprek vindt plaats op school. 
Mochten ouders vaker een gesprek 
willen, dan kunnen ze dit bij de coach 
van het kind aanvragen. 
 

5.2 Ouderbetrokkenheid 
Elke school heeft een medezeggenschapsraad 
(= MR). De MR heeft advies – en 
instemmingsrecht over allerlei schoolspecifieke 
zaken. Ook de MR kan gevraagd of 
ongevraagd advies geven. De leden worden 
gekozen. Zij zijn er om aan de directie ook 
kritische vragen te stellen, dus als u deze heeft 
kun u de ouders hiervoor benaderen. Voor 
onze school zijn dat:  
 
Ouders 
Debbina van Vuuren, Tanja van Oosten 
 
Leerkracht 
Lilian van Avesaath, Sandra Bongers. 

 
 
5.3 Ouderbijdrage 
De vrijwilliger ouderbijdrage wordt jaarlijks 
vastgesteld. De bijdrage wordt onder andere 
gebruikt ter bekostiging van de excursies. Per 
schooljaar vraagt de school van u een minimum 
van € 50,- 
per kind. Indien u in de loop van het schooljaar 
op school komt, kan een bijdrage naar rato 
gestort worden. 
 
5.4 Sponsoring 
Wij waarderen het als bedrijven of personen de 
school financieel en/of materieel ondersteunen. 
Wij zorgen er echter wel voor dat sponsoring 
ons niet afhankelijk van anderen maakt en dat 
ons onderwijs en onze eigen identiteit niet 
wordt aangetast. 
De school heeft een ANBI status 
(https://anbi.nl). 
 
Onze school stelt zich zeer terughoudend op 
t.a.v. acties om zo te voorkomen dat leerlingen 
gebruikt worden voor reclamedoeleinden.  
 
5.5 Klachtenprocedure 
Heeft u een klacht? Waar mensen werken, 
kunnen fouten worden gemaakt. Daarom stelt 
de Maashorst School het zeer op prijs om te 
horen wat er niet goed gaat. Doordat u uw 
klacht meldt, kunnen wij passende maatregelen 
nemen om herhaling in de toekomst te 
voorkomen.  
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Onze klachtenregeling is nog in ontwikkeling en 
zal op onze website gepubliceerd worden. 
Hierbij houden wij ons uiteraard aan de wet- en 
regelgeving.  Wij zijn aangesloten bij de 
landelijke klachtencommissie 
(http://www.geschillencommissiesbijzonderond
erwijs.nl). 

6 Uitgangspunten en regels 
 
6.1 Regels 
Op de Maashorst School is een basisregel:  
Mijn vrijheid houdt op waar jouw grens 
begint. 
 
Daaruit kunnen afspraken ontstaan over 
pesten, over de netheid in school, over hoe je 
met elkaar samenwerkt, over fysieke veiligheid. 
Afspraken worden met elkaar gemaakt, 
bijgesteld en weer geschrapt. Deze basisregel 
leidt ertoe dat kinderen en begeleiders met 
elkaar in gesprek zullen moeten blijven en niet 
regels voor voldongen feiten hoeven aan te 
nemen, want dan voelt niemand zich meer 
verantwoordelijk. Dit wordt besproken met de 
kinderen in de “verander”-kring. Iedere week 
staat deze op het Planbord. Indien nodig wordt 
deze tussendoor ingelast en wordt iedereen 
uitgenodigd deel te nemen in deze kring. Het 
overleg wordt gevoerd met de overleg 
methode. Kinderen en het team zorgen dat 
deze regels worden nagekomen. 
 
6.2 Uitgangspunten 
Met ons schoolreglement willen we duidelijk zijn 
in waar we voor staan. We geven de grenzen 
aan de ruimte aan maar we geven niet per 
definitie aan wat goede of juist minder goede 
oplossingen zijn in bepaalde situaties.  
Onze school gaat uit van de volgende 
basisvoorwaarden: veiligheid, diversiteit, 
verwondering, zelfvertrouwen, passie, vrijheid 
en verantwoordelijkheid.  
 
Uitgangspunt: Veiligheid 
Veilig voelen als basis om te durven zijn wie je 
bent. Veiligheid is een voorwaarde om tot 
ontwikkeling te komen. 

Kinderen voelen zich veilig als hun behoeften 
gezien, gehoord en begrepen worden. Als hun 
spel serieus genomen wordt en als ze zelf 
kunnen ontdekken, als ze de tijd hebben voor 
zichzelf en hun eigen ontwikkeling. In een 
ondersteunende omgeving, zonder te hoeven 
voldoen aan vooraf opgelegde verwachtingen 
ontstaat dan vanzelf het proces van 
ontwikkeling en leren. “Stop is Stop”, nemen we 
heel serieus op school. Indien een kind deze 
basisregel niet in acht neemt, dan wordt daar 
onmiddellijk gevolg aan gegeven.  
 
Daarnaast doen we iedere dag ons best om 
alle activiteiten die we ondernemen, met de 
kinderen, buiten school om deze zo veilig 
mogelijk te organiseren. Dit is een van de 
redenen waarom iedere activiteit buiten school 
met minimaal 2 begeleiders plaatsvindt.  
Binnen school zullen iedere dag minimaal 2 
begeleiders aanwezig zijn.  
 
Uitgangspunt: Diversiteit 
Iedereen is verschillend. Iedereen heeft andere 
interesses, capaciteiten, ideeën, culturele 
achtergrond, een andere leeftijd. Door de grote 
verscheidenheid aan personen wordt een rijke 
omgeving gecreëerd. Ieder individu brengt de 
nodige activiteiten, kwaliteiten en kennis in om 
met elkaar een lerende gemeenschap te 
vormen. Door het zoeken naar elkaars grenzen, 
elkaars verschillen en manieren om daarmee 
om te gaan, leren kinderen respect te hebben 
voor zichzelf, de ander, en voor de omgeving 
waarin wij ons bevinden. 
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Uitgangspunt: Verwondering 
Ontwikkeling begint bij vragen stellen. Soms 
vraag je door om zo bewust en actief op zoek 
te gaan naar een antwoord en soms gebeurt 
dat onbewust, spelenderwijs. Kinderen, en ook 
begeleiders, krijgen daarom de ruimte voor 
verwondering, voor actief onderzoeken, voor 
voortdurend experimenteren zodat ze hun 
eigen vragen kunnen volgen. Zo ontwikkelen ze 
een natuurlijk 'zelfbewust zijn' om van daaruit 
hun volgende stappen te nemen. De vragen 
naar elkaars achtergronden en ideeën en de 
uitwisseling van ervaringen en inzichten zijn 
een belangrijke bron van informatie en bieden 
de mogelijkheid tot reflectie om daarna met 
weer nieuwe vragen verder te gaan. 
 
Uitgangspunt: Zelfvertrouwen 
Kinderen vertrouwen van nature op hun eigen 
vermogen. Dit vertrouwen wordt versterkt en 
vergroot als zij de mogelijkheid hebben hun 
eigen omgeving en hun eigen ontwikkelingsweg 
vorm te geven, als ze gehoord en gezien 
worden.  
Als je vertrouwt op je eigen vermogen, kun je 
ook vertrouwen hebben in het vermogen van 
een ander. Daarom is het van essentieel 
belang dat ook ouders en begeleiders 
vertrouwen op hun eigen vermogen en dat van 
de kinderen. 
 
Uitgangspunt: Passie 
Als je kunt experimenteren met wat je hart je 
ingeeft, kun je leren wat je belangrijk vindt. 
Ieder verlangen dat ontstaat, wordt dan als 
uitdaging ervaren en kan vormgegeven worden 
binnen de grenzen van de mogelijkheden van 
de school (budget, wettelijke regels, afspraken). 
Doordat je verlangens uitkomen, komen er 
weer nieuwe wensen, die steeds dichter bij je 
passie liggen. Op die manier groei je in waar je 
goed in bent of waar je plezier in hebt. 
 
Uitgangspunt: Vrijheid 
Door de vrijheid om zichzelf te zijn, krijgen 
kinderen het inzicht dat wat ze doen gevolgen 
heeft voor de omgeving waarin zij zich 
bevinden. Daardoor voelen zij zich verbonden 
met zichzelf, met anderen en met gemaakte 
afspraken.   

Je bent vrij in je handelen, totdat je op de grens 
van een ander komt. Deze confrontaties maken 
je bewust van wat je doet. Omdat je je 
verbonden voelt met de ander, kan je vrij zijn, 
durf je jezelf te zijn. 
 
Uitgangspunt: Verantwoordelijkheid 
Bij vrijheid hoort ook verantwoordelijkheid. 
Keuzes maken betekent ook dat je die keuzes 
kunt verantwoorden en een bepaalde discipline 
dat je bij je keuzes ook ieders belang 
meeneemt. Regels en opgelegde 
verwachtingen geven weliswaar houvast, maar 
verschuiven de verantwoordelijkheid van de 
handhaving naar de bedenker van de regel. Bij 
ons willen we kinderen leren dat zij zelf voor al 
hun beslissingen verantwoordelijkheid dragen. 
 

 
 
6.3 Vertrouwenspersoon 
Veiligheid is een basisbehoefte voor iedereen. 
Bij gebrek daaraan kun je niet goed 
functioneren. Daarom is het belangrijk dat 
iedereen zich op school veilig voelt.  
Een vertrouwenspersoon is iemand die 
verbonden is met school, bij wie je met 
vertrouwelijke zaken en persoonlijke 
problemen met betrekking tot schoolse zaken 
terecht kan. Dit kan bijvoorbeeld te maken 
hebben met seksuele intimidatie of pesten. 
De vertrouwenspersoon vangt de betreffende 
persoon op. Zij heeft ook een preventieve 
functie in het voorkomen van problemen. De 
vertrouwenspersoon garandeert 
vertrouwelijkheid. Maar aan de andere kant 
heeft zij een meldplicht als er strafbare feiten 
aan het licht komen. 
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Een veelvoorkomend misverstand is dat 
mensen met privéproblemen naar de 
vertrouwenspersoon gaan. Een 
vertrouwenspersoon heeft een duidelijke 
taakomschrijving: het gaat om 
schoolgerelateerde klachten. Anke Visser 
(2016, Het zakboek voor 
vertrouwenspersonen1) schrijft: Je kunt aan de 
hand van deze vragen checken of de klager bij 
de vertrouwenspersoon aan het juiste adres is: 

 Is de klager een leerling/student, ouder 
of medewerker van de school? 
 Betreft de klacht maatregelen, 
nalatigheid, ongewenst gedrag, 
onprofessioneel gedrag, 
onpedagogisch of oncollegiaal 
handelen in de schoolsituatie? 
 Is de verweerder een leerling/student, 
ouder of medewerker van de school? 
 Behandelt de klachtencommissie 
waarbij jouw school is aangesloten 
deze kwestie? 

 
Als je deze vier vragen met 'ja' beantwoordt, 
dan is de klager bij de vertrouwenspersoon aan 
het juiste adres. 
 
Intern is dit Lilian van Avesaath. Onze externe 
vertrouwenspersoon is Conny de Bont uit Oss, 
telefoonnummer 06-3709881. 
 
6.4 Verzekeringen 
Het schoolbestuur heeft een z.g. 
aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 
Hierbij zijn meeverzekerd de personeelsleden, 
de leerlingen van de school en ook de vrijwillige 
medewerkers.  
 

 
 

6.5 Procedure voor schorsing en 
verwijdering 
Een basisschool mag uw kind schorsen of 
verwijderen. Soms is er sprake van 
gedragsproblematiek waardoor andere 
leerlingen niet optimaal kunnen leren of hun 
veiligheid zelfs in het geding is. In andere 
situaties weet de school niet direct een 
passende oplossing of is deze niet meteen voor 
handen. Ook in deze situaties heeft een leerling 
recht op onderwijs en mag hij niet langer dan 
een week worden geschorst. De oplossing voor 
het onderwijs aan deze leerling ligt veelal in het 
overleg met het samenwerkingsverband, de 
leerplichtambtenaar en natuurlijk de ouders en 
het kind. 
 
Schorsing Maashorst School 
Een geschorst kind mag tijdelijk geen lessen 
volgen en mag niet op school komen. De 
school mag uw kind maximaal 1 week (5 
schooldagen) schorsen. 
 
Bezwaar tegen schorsing 
Bent u het niet eens met de schorsing van uw 
kind? Dan kunt u op 2 manieren bezwaar 
maken: 

 U kunt bezwaar maken bij het 
schoolbestuur.  
 Levert dit niets op, dan kunt u naar de 
bestuursrechter stappen. 

 
Verwijdering basisschool 
Een school kan om verschillende redenen een 
leerling verwijderen. Bijvoorbeeld als: 

 de school een leerling niet de nodige 
speciale zorg kan bieden;  
 de leerling zich voortdurend agressief 
gedraagt; 
 er ernstige ruzies zijn (ook als de 
ouders daarbij betrokken zijn). 

Eerst moet het schoolbestuur naar het verhaal 
van de ouders en de leerkracht luisteren. Dan 
pas mag de school beslissen over de 
verwijdering van een leerling. 
 
Bezwaar tegen verwijdering 
Bent u het niet eens met de verwijdering van 
uw kind? Dan kunt u bezwaar maken bij de 
school. Daarover moet u ook het schoolbestuur 
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op de hoogte stellen. De school moet binnen 4 
weken schriftelijk reageren op uw bezwaar. 
Blijft de school bij het besluit uw kind te 
verwijderen? Dan kunt u voor uw bezwaar bij 
een openbare school terecht bij de 
bestuursrechter. Bij een bijzondere school kunt 
u naar de civiele rechter. 
 
Bestuur zorgt voor nieuwe school 
Het schoolbestuur mag uw kind pas 
verwijderen als het een nieuwe school voor uw 
kind heeft gevonden. 
 
Het protocol is bij de directie in te zien. 

7. Praktische informatie 
 

 
 
7.1 Schooltijden 
Bij de Maashorst School hanteren we de 
schooltijden van een vijf gelijke dagen 
continurooster met de tijden 8.30 tot 14.00 uur 
van maandag t/m vrijdag. 
Inloop is vanaf 8.20 uur. 
 
De Maashorst School heeft geen BSO. 
Daarvoor verwijzen wij u naar andere BSO-
organisatie in Uden. 
 
7.2 Vakanties en vrije dagen 
Voor de schoolvakanties vallen wij onder regio 
zuid. De overheid stelt per schooljaar 9 weken 
vakantie vast. Deze verplichte vastgestelde 
weken zijn te vinden in de jaarkalender. 
De overige drie weken (maximaal 15 lesdagen) 
mogen ouders flexibel opnemen. 

Als het om een enkele dag gaat dient deze 
minimaal een week vooraf schriftelijk te worden 
aangevraagd met opgaaf van reden. 
Gaat het om meerdere dagen dan dient dit 
minimaal een maand vooraf schriftelijk te 
worden aangevraagd met opgaaf van reden. 
Een aanvraag voor vakantie of verlof tijdig 
aanvragen via: directie@maashorstschool.nl 
 
Als school dienen we zorg te dragen dat met 
het aanvragen van flexibele dagen het wettelijk 
vastgestelde aantal 4-daagse schoolweken van 
7x niet overschreden wordt. 
Verder staat voorop dat met het toekennen van 
flexibele dagen het persoonlijke leer- en 
ontwikkelplan van iedere leerling goed gevolgd 
kan blijven worden. Omdat alle leerlingen hun 
eigen individuele leerplan volgen, is dit op onze 
school vanzelfsprekend. 
Naast de vakanties zijn er ook dit schooljaar 
een aantal door de school vastgestelde vrije 
dagen en studiedagen. Deze kunt u, evenals de 
nationale feestdagen, terugvinden in onze 
jaarkalender. 
 
De dag voor elke vakantie willen we dat alle 
persoonlijke spullen van kinderen mee naar 
huis genomen worden. Dit geldt voor jassen, 
tassen, knutselwerkjes e.d. 
 
7.3 Verlof 
De leerplichtige leeftijd is vijf jaar. Dat betekent 
dat u, indien het kind ingeschreven is op een 
school, uw kind vanaf deze leeftijd niet zomaar 
thuis mag houden. In voorkomende gevallen 
zult u dus verlof moeten aanvragen. 
Verlof voor huwelijken, jubilee, begrafenissen 
en dergelijke. Dit verlof dient u aan te vragen bij 
de directeur. Voor bedoeld verlof krijgt u in 
principe altijd toestemming met een maximum 
van tien dagen per schooljaar. 
 
Verlof voor vakantie 
Als het wegens de specifieke aard van het 
beroep van een van de ouders het slechts 
mogelijk is om buiten de schoolvakanties op 
vakantie te gaan kunt u verlof aanvragen. U 
moet hiervoor een werkgeversverklaring 
hebben waaruit blijkt dat geen verlof binnen de 
officiële schoolvakantie mogelijk is. 
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Vakantieverlof mag, binnen deze voorwaarden, 
eenmaal per schooljaar worden verleend, niet 
langer dan tien aaneengesloten schooldagen 
en niet plaatsvinden in de eerste twee 
lesweken van het schooljaar. Een verzoek 
hiervoor moet schriftelijk worden ingediend bij 
de directie van de school.  
Meer informatie over de leerplicht vind u op: 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/inh
oud/geoorloofd-schoolverzuim-en-spijbelen  
 
7.4 Ziekte of bezoek huisarts, ziekenhuis, 
therapie of tandarts 
We vragen u om ziekte voor 8.30 uur te melden 
per telefoon: 0413 – 280 843. 
 
Voor een bezoek aan een specialist vragen wij 
u om dergelijke afspraken zoveel mogelijk na 
schooltijd te maken. Indien de afspraak onder 
schooltijd valt verzoeken we u uw kind op 
school op te komen halen. We sturen in 
principe geen kinderen naar huis. 
Deze afspraak kunt u aan ons doorgeven via 
het inschrijfblad of per mail:  
info@maashorstschool.nl  
 

 

8. Eten, drinken en hygiëne 
 
8.1 Lunch 
De kinderen hebben een vast lunchmoment op 
school. School zorgt voor een lunch die zoveel 
mogelijk biologische is, alsook 
seizoensproducten. Hiervoor brengt de school 
maandelijks (10 maanden per jaar) € 35,- in 
rekening (2e kind € 30,- en 3e of meer kinderen 

€ 25,-). Uiteraard wordt er rekening gehouden 
met eventuele diëten, allergieën en voorkeuren 
zoals glutenvrij, lactose-vrij, vegetarisch of 
veganistisch. Kinderen kunnen ook aangeven 
wat ze lekker vinden of welke veranderingen 
gewenst zijn. Dit kan tijdens de veranderkring 
of door het te bespreken met degene die de 
boodschappen verzorgt. 
 
We zijn trots dat we het eerste vignet van de 
Gezonde School behaald hebben 
(https://www.gezondeschool.nl)  
 
Wekelijks staat de lunchkring op het 
programma. Hier kunnen kinderen overleggen 
wat het menu gaat zijn voor de volgende week. 
Welk gerecht met welke ingrediënten. Vanuit de 
lunchkring komt er een intekenlijst waarop 
kinderen aangeven welke dag ze het extra 
daggerecht willen eten of proeven.  
 
Dagelijks kunnen 2 kinderen zichzelf inplannen 
bij het koken. Als de boodschappen worden 
gedaan, kunnen kinderen hieraan meedoen, 
zodat ze vanzelfsprekend leren plannen en 
rekenen (ook in grotere hoeveelheden dan 
thuis). 
 
8.2 Trakteren 
Wanneer een kind jarig is mag het natuurlijk 
ook op school trakteren als het kind dit wil. De 
kinderen geven zelf invulling aan deze dag, 
feestmuts wel/niet, zingen wel/niet en ze 
mogen die dag een activiteit voor op het 
kiesbord kiezen. 
Als het kind wil trakteren genieten we het meest 
van een creatieve gezonde traktatie. 
 
Kinderen die een speciaal dieet volgen, kunnen 
bij verjaardagen iets anders krijgen. Als ouders 
zelf zorgen dat er een bakje met wat 
alternatiefs beschikbaar is zorgen wij dat dit 
voor het kind bij de traktaties beschikbaar is. 
 
8.3 Schoolfotograaf 
Ieder jaar komt de schoolfotograaf op school. 
Er worden groepsfoto’s, individuele foto’s en 
foto’s met broertje(s)/ zusje(s)/ vrienden/ 
vriendinnen gemaakt. U wordt hiervan op de 
hoogte gesteld. 
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8.4 Hygiëne 
Ieder zorgt voor zijn eigen hygiëne. Jonge 
kinderen worden daarin begeleid. Over het 
opruimen en schoonhouden van bijvoorbeeld 
de keuken worden met de kinderen samen 
afspraken gemaakt. Voor we aan tafel of gaan 
beginnen met koken gaat iedereen zijn handen 
wassen. Ook als we terug komen uit het bos, 
van de dierenweide of de kinderboerderij 
worden de handen met zeep gewassen. Na de 
lunch wordt er zorgvuldig schoongemaakt. 
Daarnaast worden elke dag de toiletten 
schoongemaakt en wekelijks het gebouw. 
 
8.5 Hoofdluis 
Af en toe hebben kinderen hoofdluis. Wilt u uw 
kind(eren) regelmatig controleren op hoofdluis 
en indien nodig behandelen? Als wij op school 
hoofdluis constateren (na de vakanties) is ons 
beleid dat we hiervan de ouders/opvoeders 
meteen op de hoogte brengen.  
 
8.6 Roken 
De school staat voor een rookvrije generatie. 
Binnen en buiten de school mag niet gerookt 
worden. Buiten het hek kan er, indien er 
niemand last van heeft eventueel gerookt 
worden, maar buiten het zicht van de kinderen! 
Peuken mogen niet op het schoolterrein achter 
gelaten worden, ze zijn zeer giftig. 
 
8.7 Kleding en benodigdheden 
Het is fijn als uw kind op school een extra setje 
kleding heeft voor als de kinderen nat of vies 
worden of er een ongelukje gebeurd. Daarnaast 
is het goed dat de kinderen laarzen, een rugzak 
en bidon op school hebben voor lessen in de 
natuur. 
 
Geef kinderen niet teveel mee anders past het 
niet in de bakjes. Geef geen waardevolle 
spullen mee want er raakt regelmatig wat zoek. 
Zorg ervoor dat alle persoonlijke spullen zoveel 
mogelijk elke dag weer mee naar huis gaan. 
 
8.8 Gymnastiek 
Iedere week hebben we een aantal uren de 
gymzaal bij basisschool De Tandem in Uden.  
Kinderen gymmen in hun eigen gymkleding met 

goede gymschoenen (alleen gebruik voor in  
de gymzaal). Op het rooster is te zien wanneer 
de gymnastiek les is ingepland.   
 
8.9 Zorg voor eigendommen en 
omgeving 
Om de school netjes te houden horen in de 
school jassen aan de kapstok en overige 
spullen in het bakje opgeborgen te worden. Wij 
verzoeken u om alle kleding te merken. Als u 
iets kwijt bent geraakt op school kunt u het 
beste in de bak met gevonden voorwerpen 
kijken die elke dag bij het ophalen bij de deur 
staat. 
 
Wij doen er als team en directie van school 
moeite om de school en de omgeving zo 
verzorgd mogelijk te houden. Een rommelige 
omgeving creëert namelijk geen fijne sfeer. Wij 
willen graag dat ook de ouders en kinderen zich 
verantwoordelijk voelen voor het leefklimaat op 
school en ons daarbij zo goed mogelijk helpen. 
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De Maashorst School 
Aldetiendstraat 21A-B  
5402 ZC  Uden 
Telefoon: 0413 – 280 843 
E-mail: info@maashorstschool.nl 

 


