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Beste ouders en/of verzorgers, 

U leest nu de schoolgids van SBO Sint Maarten; deze schoolgids bevat alle informatie over de school. 
Zo staat omschreven welk onderwijs wij bieden en hoe praktische zaken geregeld zijn. De school heeft 
ook een jaarkalender met daarin een overzicht van alle belangrijke activiteiten en vrije dagen. Onze 
school werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling. Onder andere door de nieuwsbrieven houden 
wij u op de hoogte. Mocht u vragen en/of zorgen hebben, dan horen wij die uiteraard graag. Wij zijn 
trots op onze school en op onze leerlingen en hopen op weer een mooi schooljaar waarin iedereen, 
leerlingen en leerkrachten, volop leren en fijn samenwerken! Is de Sint Maartenschool nieuw voor u en 
is de informatie in deze gids niet toereikend, dan kunt u contact met ons opnemen. 

Met vriendelijke groet, 

mede namens het team, 

Michelle Hess (Directeur)

Voorwoord
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Contactgegevens

SBO St. Maarten
Neckardreef 20
3562CP Utrecht

 0302612080
 http://www.ksu-sintmaarten.nl
 info.stmaartenstad@ksu-utrecht.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Michelle Hess michelle.hess@ksu-utrecht.nl

Op SBO Sint Maarten is er voor 4 1/2 dag in de week een directeur aanwezig. De directeur is 
verantwoordelijk voor de gang van zaken op de school. De directeur draagt de integrale 
verantwoordelijkheid voor de school en het personeel. 

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2020-2021 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

160

2020-2021

Het leerlingaantal verandert gedurende het schooljaar behoorlijk. De 1 februari 2021 telling laat zien 
dat we 170 leerlingen hebben. Wij zien dat we de afgelopen jaren langzaam gegroeid zijn van 110 
leerlingen naar nu 170 leerlingen. De verwachting is dat we als school nog langzaam door zullen 
groeien. 

Binnen het SBO hebben wij een aantal vaste instroommomenten namelijk:

tot aan 1 oktober in overleg

na de herfstvakantie

na de kerstvakantie

Schoolbestuur

Katholieke Scholenstichting Utrecht (K.S.U.)
Aantal scholen: 25
Aantal leerlingen: 7.055
 http://www.ksu-utrecht.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Utrecht PO.
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1 mei

Voor kinderen die 4 worden of kinderen die doorstromen vanuit een zorgzetting of verhuizen kunnen te 
allen tijden geplaatst worden. 

Om bij ons op school te komen is er een aanmeldprocedure van kracht. Een leerling heeft een 
toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband. De verwijzende school neemt 
contact op met het samenwerkingsverband en de procedure wordt in gang gezet. Het 
samenwerkingsverband verzorgt twee onafhankelijk deskundigheidsadvies. Beide adviezen worden 
besproken in de vergadering van de toelaatbaarheidscommissie(TLC) en zij mogen een 
toelaatbaarheidsverklaring toekennen. Tijdens dit proces willen wij graag kennismaken met de ouders. 
Zij kunnen hiervoor contact opnemen met de directeur. Tevens willen wij het dossier van het kind 
ontvangen. 

Op het moment dat wij het dossier ontvangen, wordt uw kind besproken in een intern 
zorgteamoverleg. Dit gebeurt op basis van het dossier dat wij krijgen. Op basis van dit dossier brengen 
wij de behoeften van uw kind in kaart. Het kan zo zijn dat wij ook een observatie willen doen in de klas 
van uw kind, zodat wij een goed beeld kunnen krijgen van uw kind en ervoor kunnen zorgen dat wij uw 
kind in de juiste groep plaatsen. Binnen het zorgteam bepalen wij of uw kind plaatsbaar is voor onze 
school. Dit betekent dat wij kijken of we plek hebben binnen de groep en of wij uw kind kunnen bieden 
wat het kind nodig heeft.

Voordat uw kind bij ons start zal er een intakegesprek plaatsvinden met onze intern begeleider in 
combinatie met de administratie. Tijdens dit gesprek wordt het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) 
besproken van uw kind. In dit plan staan de doelen beschreven waaraan wij samen met u en uw kind 
gaan werken. 

Kenmerken van de school

Begeleiding op maat

De leerling blinkt uitExpertise taal

Kunst en cultuur Muziek

Missie en visie

Ons profiel

SBO Sint Maarten biedt leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften een uitdagend onderwijsaanbod 
en begeleiding op maat. Op onze school krijgt ieder kind de ruimte om zich op zijn eigen niveau te 
ontwikkelen. We vinden het erg belangrijk dat onze leerlingen het plezier in het leren (her)ontdekken. 

1.2 Missie en visie
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Naast de primaire aandacht voor basisvaardigheden als rekenen, taal en lezen is er aandacht voor de 
culturele, kunstzinnige vorming en creatieve ontwikkeling van de leerlingen. Wij zijn er van overtuigd 
dat het ervaren van kunst en cultuur, en het praktisch en creatief bezig zijn, juist voor onze doelgroep 
een enorme meerwaarde vormt. Het verrijkt de woordenschat van het kind en bevordert het kritisch 
denken, samenwerken en het uiten van de eigen mening. Het bereidt onze kinderen beter voor op de 
vaardigheden die nodig zijn in hun verdere loopbaan.
Daarbij is de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind ook van groot belang. Wij willen kinderen 
leren:

• op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
• op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
• constructief conflicten op te lossen
• verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
• open te staan voor verschillen tussen mensen

Hier zijn we dagelijks mee bezig, aan de hand van de vreedzame school aanpak, samen met de 
kinderen. Regels en afspraken worden gemaakt in samenspraak met de kinderen. Er zijn 5 schoolregels 
opgesteld waar alle kinderen en teamleden zich aan dienen te houden. Onze schoolregels zijn:

• We zijn aardig voor elkaar
• We zeggen elkaar gedag
• We zorgen goed voor elkaar
• We luisteren naar elkaar
• We zorgen goed voor alle spullen

Wij verzorgen uitstekend onderwijs aan onze leerlingen. Leerkrachtvaardigheden zijn hierin erg 
belangrijk. Dit is ook de reden dat wij veel doen aan de ontwikkeling van onze leerkrachten en andere 
medewerkers van de school. Wij willen het maximale uit een kind halen. We monitoren resultaten van 
zowel de leervakken als de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. Deze combinatie is belangrijk 
om tot leren te komen. Kinderen die goed in hun vel zitten komen beter tot leren.

Identiteit

Onze school maakt deel uit van de Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU), De Sint Maarten is een 
katholieke school. 

Daarnaast is er erkenning en respect voor andere inspiratiebronnen. Het gaat om waarden en normen 
die algemeen gelden zonder begrenzing van een kerkelijk instituut. De visie op identiteit is terug te zien 
in de houding van teamleden. Wij stellen ons de vraag “wie ben ik?, wat ben ik? en wat maakt ons als 
school bijzonder?”. We vinden het belangrijk dat de antwoorden op deze vragen passend zijn bij de 
dynamiek van het onderwijs en de samenleving.

In de groepen wordt aandacht besteed aan onze uitgangspunten, we vieren de christelijke feestdagen 
op onze eigen manier en we besteden aandacht aan de feesten van andere geloofsovertuigingen.

De Katholieke feestdagen, zoals Sint Maarten, Kerst, Pasen vieren wij binnen de school en daar hechten 
wij veel waarde aan. 

Gedurende het schooljaar staan er schoolbreed een aantal thema's centraal. Aan deze thema's wordt 
een aantal weken gewerkt als project. Tijdens deze projecten zoomen we ook in op verschillende 
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geloofsovertuigingen en laten we de leerlingen hiermee kennis maken.
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Creativiteit, kunst en cultuur

Naast de expertise op het gebied van gedrag en taal ontwikkelen we de komende periode een 
plusaanbod: praktische vakken en vaardigheden op het gebied van creativiteit, kunst en cultuur.

Onze leerlingen stromen veelal door naar het praktijkonderwijs en VMBO basis.

Kenmerken van ons aanbod zijn:

• Werken met de ‘handen’
• Diversiteit aan creatieve vakken: groen, ICT, huishouden, techniek en koken
• Leren leren
• Plezier 

Binnen het aanbod leren kinderen op een praktijkgerichte manier. Door met de handen te werken en 
(inter-)actief bezig te zijn, krijgen kinderen meer plezier in het leren. Wij denken dat deze manier van 
werken goed aansluit bij de ontwikkeling en het denkniveau van onze kinderen.

In dit praktijkonderwijs komen de creatieve vakken, taal, groen, ICT, techniek en koken aan bod. De 
leerlijn Kunst en Cultuur is verbonden met de ‘21st century skills’. Hierbij leren de kinderen 
vaardigheden als samenwerken, probleemoplossend vermogen en creativiteit.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 

groep 3/4
• Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau 

gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Taal
10 uur 10 uur 

Spel
6 uur 6 uur 

Voorbereidend rekenen
4 uur 4 uur 

Wereld oriëntatie
1 u 15 min 1 u 15 min

Bewegingsonderwijs
1 u 30 min 1 u 30 min

Creatief
3 uur 3 uur 

In de kleutergroepen zitten in principe maximaal 12 leerlingen en wordt er door de leerkracht nauw 
samengewerkt met de logopediste, motorisch therapeut en de orthopedagoog. Dit team maakt samen 
een plan per leerling om te komen tot het gewenste niveau. De doelstellingen worden in het OPP 
opgenomen. Deze doelstellingen leiden ertoe dat de leerlingen met de leeftijd van maximaal 7 jaar in 
groep 3 onderwijs kunnen volgen. 

In de groepen 1 en 2 wordt thematisch gewerkt aan de kerndoelen die het onderwijs heeft vastgesteld. 
Wij volgen uw kind middels het volgsysteem KIJK!. Dit geeft ons inzicht in de vorderingen van uw kind 
en zorgt ervoor dat wij duidelijke doelen kunnen stellen voor uw kind. Deze doelen worden zoals 
hierboven beschreven in het OPP. 

Er zijn leerlingen die bij aanvang van hun schoolloopbaan extra ondersteuning nodig hebben om zich zo 
optimaal mogelijk te ontwikkelen. Deze ondersteuning wordt gegeven door de groepsleerkracht die 
wordt ondersteund door de logopediste, motorisch therapeut en zo nodig door de orthopedagoog. We 
streven ernaar om zoveel mogelijk ondersteuning in de groep te bieden, zodat de groepsomgeving een 
ondersteunde leerplek voor de leerlingen wordt. In sommige gevallen is het zo dat wij in samenspraak 
met het samenwerkingsverband kijken naar mogelijkheden van een arrangement om extra zorg voor 
uw kind in te kunnen kopen. 

De samenwerking met het samenwerkingsverband is voor ons waardevol. In sommige situaties is het 
voor ons ook moeilijk om de juiste aanpak te kunnen vinden voor uw kind en kunnen wij de hulp van het 
samenwerkingsverband inschakelen.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
8 uur 8 uur 4 uur 4 uur 3 uur 3 uur 

Taal
2 uur 2 uur 6 uur 6 uur 7 uur 7 uur 

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 
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Wereldoriëntatie
4 uur 4 uur 4 uur 4 uur 4 uur 4 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 4 uur 4 uur 4 uur 4 uur 4 uur 4 uur 

Bewegingsonderwijs
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Levensbeschouwing
1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Mediatheek
• Gymlokaal
• Podium

Extra faciliteiten

Op SBO Sint Maarten staat een bevlogen en professioneel team. Het is team dat zich voortdurend wil 
ontwikkelen en het maximale uit ieder kind wil halen. 

2.2 Het team
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Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: kleinere klassen en specialisatie jonge kind. Het 
aanbod voor het jonge kind organiseren we zelf. 

De Sint Maarten is een school voor speciaal basisonderwijs. Dit is ook de reden dat wij niet 
samenwerken met een reguliere peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Leerlingen die op de Sint 
Maarten komen, komen veelal op latere leeftijd vanuit het regulier onderwijs of vanuit gespecialiseerde 
kinderdagverblijven zoals bijvoorbeeld Youké. Soms ook vanuit de reguliere VVE programma's in de 
wijk. Hier wordt samengewerkt met het platform 2-4 jarigen binnen Utrecht om op deze wijze 
vroegtijdig te signaleren op achterstanden in de leerontwikkeling van kinderen.

2.3 Aanbod voor het jonge kind

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

Doelen in het schoolplan 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

Verlof personeel

Bij kortdurende ziekte, tot aan 14 dagen, van een leerkracht zijn er een aantal opties binnen onze 
organisatie. In sommige gevallen zetten we de onderwijsassistent voor de klas, verdelen we de groep 
deels of helemaal of vragen we ouders om hun kind thuis te laten.

Als organisatie kiezen wij ervoor om geen ander ondersteunend personeel, zoals intern begeleiders, 
gedragswetenschappers of remidial teachers, voor de klas te zetten. Dit doen wij niet om ervoor te 
zorgen dat andere processen doorgang kunnen blijven krijgen en de kwaliteit van onderwijs bewaakt 
kan worden.

Bij langdurige ziekte, langer dan 2 weken, wordt er gezocht naar een externe vervanger voor de klas.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Bevordering van het 
taalgebruik

Muziek Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs
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Voor de komende vier jaar hebben we een aantal ontwikkeldoelen vastgesteld. 

Doelen op niveau van pedagogisch en didactische handelen:
1. Implementatie nieuwe taal-spellingsmethode. 
Prioriteit heeft het verbeteren van het taal- en spellingsonderwijs om leerlingen een stevige taal en 
leesbasis mee te geven die van belang is om te participeren in de samenleving. Hiervoor is de keuze 
gemaakt voor de methode Staal Spelling. Het hieraan verbonden professionaliseringstraject voor 
leraren zal dit jaar extern begeleid worden. 

2. Analyse en oriëntatie Leesonderwijs 
Prioriteit heeft het onderzoeken van de leeropbrengsten op niveau van (technisch)lezen en de 
leerbehoefte daarop. Vervolgens als daar aanleiding voor is, zullen we een oriëntatie op een passende 
methode opstarten. 

3. Implementatie nieuwe methode voor Wereldoriëntatie. 
Prioriteit heeft het stimuleren van de brede oriëntatie op de wereld van onze leerlingen door koppeling 
te maken met de talentontwikkeling. Om dit te bereiken zal de nieuwe methode Zaken 
geïmplementeerd worden. Voor het kunnen innemen van een volwaardige plek in de samenleving is 
weten wie je bent (eigen talenten) en hoe om te gaan met sociale situaties (en hoe daarin zelf te 
bewegen) cruciaal.  

4. Implementatie nieuwe methode Engels
Prioriteit heeft het implementeren van de methode Engels binnen de bovenbouwgroepen. 

5. Doorontwikkeling methode burgerschap. 
Prioriteit heeft het emanciperen en participeren van onze leerlingen binnen (leerlingenraad, nadenken 
over Programma van Eisen nieuwbouw) en buiten de school (wijkraad Overvecht). We maken hierbij 
gebruik van de nieuwste versie van de methode Vreedzaam School. Dit draagt bij aan de sociale 
integratie en het optimaliseren van ontwikkelingskansen van onze leerlingen waarbij kennis van de 
democratische principes een belangrijke plaats heeft. 

Doelen op niveau van schoolontwikkeling en professionalisering:
1. Doelmatig gebruik van ICT in lesontwerp
De ICT-vaardigheden van de leraren blijken goed op orde (zie nulmeting ICT en Corona). Dat biedt 
vervolgens kansen voor het effectief inzetten van ICT in het lesontwerp als didactisch middel. Het 
gebruik van ICT in het lesontwerp maakt verregaande differentiatie (passend onderwijzen) mogelijk. 

2. Verhogen van de onderwijskwaliteit 
De mogelijke oorzaken van eventuele tekortschietende onderwijskwaliteit worden geanalyseerd. Deze 
analyse is gebaseerd op basis van toetsgegevens en observaties in de klas (pedagogische handelen op 
basis van onze visie en EDI). Daarnaast wordt ingezet op op maat begeleiding door de interne coach 
van de school. Zij voert op basis van observaties (beeldcoaching) met de collega het goede 
onderwijsleergesprek en komen samen tot ontwikkeldoelen. De coach fungeert tevens als 
kennismakelaar. Dat wil zeggen dat ze kennis heeft van bewezen effectieve interventies die de leraar en 
de school verder helpen. 

3. Creëren van een lerende cultuur
De kans op solistisch of binnen eilanden functioneren ligt binnen de school op de loer, zeker tijdens de 
coronacrisis hebben medewerkers zich meer moeten terugtrekken. Dit solistisch functioneren zorgt 
ervoor dat er niet veel gebruik gemaakt kan worden van elkaars kennis en kwaliteiten. Daarom is de 
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beweging van  'van eiland naar wijland' cruciaal voor kwaliteit en organisatieontwikkeling. De opdracht 
is om meer en beter gebruik te maken van elkaars kennis, expertise en feedback binnen het totale 
team. 

De doelen staan de komende jaren centraal, tijdens vergaderingen en studiedagen en in ons alledaagse 
werken. 

Jaarlijks worden er verschillende enquetes uitgezet, namelijk:

• ouder tevredenheid
• leerling tevredenheid
• personeels tevredenheid

Daarnaast meten we de basiskwaliteit via vragenlijst uit Parnassys WMK en vinden er interne audits 
plaats waarbij er gekeken wordt of de doelen behaald worden.

Ook vinden wij het als school belangrijk om onderzoeksmatig te werk te gaan en voordat we beleid 
doorvoeren eerst goed te kijken of hetgeen wij bedacht hebben ook daadwerkelijk passend is voor onze 
doelgroep en onze school. Dit kan ertoe lijden dat wij aanpassingen doen in onze doelen gedurende de 
looptijd van ons meerjarenbeleidsplan. Dit om ervoor te zorgen dat beleid daadwerkelijk past bij de 
school en de leerlingen. De omgeving veranderd jaarlijks en daarmee zijn er externe factoren die 
kunnen wijzigen. 

Hoe bereiken we deze doelen?
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke 
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke 
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de 
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het 
schoolondersteuningsprofiel op.

Passend onderwijs 

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op onderwijs dat hen 
uitdaagt en rekening houdt met hun behoeften. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. 
Soms is er speciaal onderwijs nodig voor leerlingen die dáár het best op hun plek zijn. Zo worden ze zo 
goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Voor leerlingen 
die dat nodig hebben, werkt de school samen met organisaties die in en rond de thuissituatie jeugdhulp 
bieden.

Rol samenwerkingsverband en school 

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben scholen regionale 
samenwerkingsverbanden gevormd. In deze samenwerkingsverbanden werken het regulier en het 
speciaal onderwijs samen. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over onder 
andere de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke 
leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs. Ook maakt het samenwerkingsverband 
afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet van en afstemming met jeugdhulpverlening. 
Ouders melden hun kind aan bij de school van hun keuze en de school kijkt welke ondersteuning het 
kind nodig heeft en wat de mogelijkheden van de school zijn. Deze rapportage kan ouders een handvat 
bieden in de keuze van een school, doordat het een beeld geeft van de ondersteuning die de school aan 
hun kind zou kunnen bieden. Of de school voor hun kind de juiste plek is zal altijd uit een individueel 
gesprek over de behoeften van het kind blijken. Dit hangt namelijk niet alleen af van de aanwezige 
ondersteuning, maar ook van de specifieke capaciteiten en de ondersteuningsbehoeften van het kind.

Ons onderwijsconcept 

Traditioneel onderwijs
Sint Maarten is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO). Wij bieden onderwijs op maat voor 
leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. De individuele mogelijkheden en het persoonlijke 
karakter van onze leerlingen staan hierbij centraal. Op onze school krijgen de kinderen de ruimte om 
zich op hun eigen niveau te ontwikkelen, waardoor zij met plezier naar school gaan. 

Onze visie op passend onderwijs 

Sint Maarten geeft kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte de aandacht die zij nodig hebben. 
Veel van onze leerlingen hebben te maken met een ontwikkelingsachterstand. Wij bieden hen niet 
alleen een uitdagend onderwijsaanbod, maar ook begeleiding op maat. Wij werken in kleine groepen 
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van maximaal 15 kinderen. Hierdoor kunnen wij goed inspelen op de individuele mogelijkheden van 
onze kinderen. Kinderen krijgen bij ons de ruimte om het beste uit zichzelf halen. Een positief 
pedagogisch klimaat vormt hiervoor de basis. Vanuit deze basis werken wij intensief samen met onze 
leerlingen en hun ouders. Wij begeleiden onze leerlingen doelgericht naar een volwaardige plek in de 
maatschappij. Zij verlaten onze school met de nodige praktijkervaring op zak en met uitzicht op een 
mooie toekomst! 

Kenmerkend voor onze leerlingen 

De doelgroep van onze school heeft extra ondersteuning nodig. Onze leerlingen hebben in de loop der 
jaren achterstanden opgelopen in hun ontwikkeling. Dit kan om verschillende redenen zo zijn. Veelal 
hebben we te maken met leerlingen met een benedengemiddelde intelligentie en leerlingen die een 
taalachterstand hebben.  Het gedrag van de leerlingen voert niet de boventoon. Door de juiste 
ondersteuning op didactisch vlak te bieden, kunnen onze leerlingen goed functioneren. 

Sterke punten in onze ondersteuning 

Als school zijn wij goed in de ondersteuning op het gebied van taal en rekenen. Binnen de school bieden 
wij een sterk basisaanbod en differentiatie mogelijkheden binnen de klas, tevens kunnen wij extra 
ondersteuning buiten de klas bieden. Onze orthopedagogen zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling 
van de leerlingen en ondersteunen de leerkrachten daar waar nodig.  

Grenzen aan onze ondersteuning 

De grenzen zijn een combinatie van een aantal factoren, namelijk:

• IQ 
• Leerresultaten 
• Gedrag 
• Specifieke ondersteuningsbehoeften 

IQ 
Kijkende naar het IQ, dan valt het IQ meestal tussen de 60 en 90. Maar zoals eerder aangegeven wordt 
er naar meerdere zaken gekeken. Wanneer een leerling dusdanig cognitief beperkt is dat hij niet in staat 
is onderwijs te volgen in een van onze groepen, zal deze leerling niet passen bij ons op school.   

Leerresultaten 
Hiermee wordt bedoeld de vorderingen die de leerling maakt. Hoeveel jaren achterstand heeft de 
leerling opgelopen. Op het moment dat een leerling niet hoger kan uitstromen dan de lesstof van 
midden groep 5 dan hoort de leerling niet thuis binnen het SBO.   

Specifieke ondersteuningsbehoeften 
Wanneer een leerling specifieke ondersteuningsbehoeften heeft, te denken valt aan voortdurende 1 op 
1 begeleiding, specifieke behoeften op medisch vlak of op het gebied van gedrag, dan kunnen wij als 
school dit helaas niet bieden. De leerling moet kunnen functioneren in een groep van 15 leerlingen met 
1 leerkracht. De leerling moet corrigeerbaar zijn door de leerkrachten. 

Gediplomeerde specialisten op school

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
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Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider 12

Onderwijsassistent 30

Orthopedagoog 16

Rekenspecialist 2

Remedial teacher 8

Taalspecialist 2

Fysiotherapeut 2

Logopedist 6

Interne cultuurcoördinator 1

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

Binnen onze school wordt gewerkt met de Vreedzame School. Er wordt gewerkt aan de hand van de 
principes van vreedzaam. Hier is dagelijks aandacht voor in de groepen en in de school. Je ziet duidelijk 
dat de mediatoren, leerlingen die opgeleid zijn om probleemoplossend te werk te gaan, aanwezig zijn 
in de school. De leerlingen worden hierin opgeleid en begeleid door de leerkrachten en de 
orthopedagogen van de school. 

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Enquêtetool van Vensters.

Jaarlijks wordt er een enquete afgenomen bij de leerlingen om de sociale veiligheid te toetsen. Naar 
aanleiding van de resultaten gaan we als zorgteam met elkaar in gesprek om te kijken wat de 
uitkomsten zijn en welke aanpassingen er eventueel gedaan moeten worden in ons aanbod in de 
school.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator Westerhoff fleur.westerhoff@ksu-utrecht.nl

vertrouwenspersoon Westerhoff fleur.westerhoff@ksu-utrecht.nl

3.3 Samenwerkingspartners
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Ketenpartners zijn van groot belang voor onze school.

Wij werken samen met verschillende partijen o.a.:

• Samenwerkingsverband PO Utrecht
• Samenwerkingsverband ZOUT
• JGZ
• Spoor030
• Leerplicht Utrecht
• Buurtteam
• andere SBO Scholen in Utrecht
• SO scholen
• VO scholen

Samenwerking met deze partijen zorgt ervoor dat wij onze leerlingen de beste zorg kunnen bieden. 
Zorg die zij vaak hard nodig hebben.

Samenwerkingspartners

We werken vaak samen met medische zorg en jeugdhulp. We werken regelmatig samen met voor - en 
vroegschoolse educatie. We werken soms samen met onderwijs (gerelateerde) instellingen.

Onze school werkt onder andere samen met:

Voor- en vroegschoolse educatie
• Youké

Zorg voor jeugd
• Instelling voor Jeugdzorg
• Veilig Thuis (advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling)

Arbeidsgerelateerde organisaties
• UWV

Samenwerkingsverband(en)

Wat is een samenwerkingsverband?
In het samenwerkingsverband maken de scholen afspraken over hoe het onderwijs voor ieder kind 
geregeld is. Wat heeft het kind nodig? Deze afspraken worden vastgelegd in een ondersteuningsplan 
dat voor een aantal jaren wordt opgesteld. Scholen kijken samen wat er nodig is om voor alle 
leerlingen onderwijs te organiseren. En of het kind passend onderwijs kan krijgen in het 
basisonderwijs of juist in het speciaal onderwijs.

Onze school valt onder en werkt samen met de volgende samenwerkingsverbanden:

Samenwerkingsverband Website

Samenwerkingsverband Utrecht PO https://www.swvutrechtpo.nl/nl
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Klachtenregeling

Klachten op school, hoe los je ze op? 

Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden problemen 
mee hebben. Ze zijn dan niet machteloos, ze kunnen hierover in gesprek gaan met de directeur of 

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Bijna wekelijks is er een nieuwsbrief die via Social Schools en via de mail wordt gedeeld met de ouders. 

Ieder kind heeft een eigen ontwikkelingsplanperspectief (OPP), dit OPP wordt 3 keer per jaar met de 
ouders besproken. Tijdens deze gesprekken worden ouders uitgenodigd om op school samen met de 
leerkracht en eventueel de orthopedagoog of internbegeleider in gesprek te gaan. De OPP's worden 
vooraf meegegeven aan de ouders waardoor de OPP's al doorgelezen kunnen worden. 

Aan het begin van het schooljaar wordt de inhoud van het OPP besproken met ouders en ligt de nadruk 
op de gestelde doelen op zowel didactisch als sociaal-emotioneel gebied. In overleg met ouders wordt 
aangegeven aan welke doelen dit schooljaar gewerkt gaat worden. Rondom februari vindt de eerste 
evaluatie plaats. Tijdens dit gesprek wordt er gekeken naar de gestelde doelen en de resultaten die tot 
dan toe behaald zijn. Er wordt gekeken of doelen bijgesteld moeten worden of dat we op de juiste weg 
zijn. Ook wordt er gekeken naar waarom doelen niet behaald worden en wat er voor nodig is om deze 
wel te behalen. Tevens kijken we met elkaar of de leerling nog op zijn plek zit binnen het SBO.

Aan het einde van het schooljaar vindt de eindevaluatie plaats van het OPP en kijken we wederom naar 
de gestelde doelen en of kinderen deze doelen behaald hebben en wat er voor nodig is om verder te 
ontwikkelen.

Ouderbetrokkenheid

Op de Sint Maartenschool zien wij ouders als partner. Wij nodigen ouders drie keer per schooljaar uit 
om de ontwikkeling van hun kind te bespreken. We willen de komende periode de samenwerking 
verstevigen met ouders door nog vaker met hen in gesprek te gaan en structureel aandacht te besteden 
aan een positief pedagogisch klimaat. Positief opvoeden en voorlichting op dit gebied is een belangrijk 
aspect wat terugkomt op de ouderbijeenkomsten.

Naast de geplande gesprekken in de jaarplanning, zijn onze leerkrachten te allen tijden telefonisch 
bereikbaar na schooltijd. We vinden het belangrijk dat ouders weten dat we bereikbaar zijn en altijd 
open staan voor een gesprek met hen. Ouders zijn de specialisten van hun eigen kind. 

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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andere medewerkers van de school, mocht dit niet naar tevredenheid verlopen dat bestaat er de 
mogelijkheid om een officiële klacht in te dienen. 

Een onafhankelijke klachtencommissie doet er dan een uitspraak over. Een klacht indienen kan op elk 
moment. Wel weegt de klachtencommissie bij haar uitspraak mee of er genoeg moeite is gedaan om 
het probleem op school op te lossen. Een onafhankelijk oordeel van de klachtencommissie kan voor alle 
partijen een oplossing betekenen. Maar een procedure bij de klachtencommissie duurt lang en vraagt 
veel van alle betrokkenen. Vaak zijn de verhoudingen daarna verstoord. In veel gevallen is het beter te 
proberen het niet zo ver te laten komen. Dat kan door met elkaar in gesprek te gaan en samen naar een 
oplossing te zoeken. Iedere klacht is immers ook een advies voor de school. Zo’n oplossing vinden is 
niet altijd makkelijk. Het vraagt inspanningen van ouders én van de school, die bereid moet zijn het 
gesprek aan te gaan. 

1. Grijp snel in. Hoe sneller u handelt, hoe beter. Daarmee voorkomt u dat de situatie onnodig uit de 
hand loopt. Bedenk ook dat ouders vaak eerder dan de school in de gaten hebben dat er iets aan 
de hand is. Leraren hebben veel leerlingen in de klas en kunnen niet altijd alles overzien.

2. Spreek de juiste persoon aan. Bespreek uw probleem eerst met de leraar om wie het gaat of met 
de eigen leerkracht. Als dat niets oplost, kunt u naar de directeur stappen.

3. Neem de tijd. Voer een gesprek over een probleem niet even tussendoor of telefonisch, maar 
maak een afspraak en zorg dat u voldoende tijd heeft om uw standpunt toe te lichten. Realiseert 
u zich wel dat de leraar ook andere dingen moet doen en dat het gesprek misschien pas over een 
paar dagen kan plaatsvinden. 

4. Wees duidelijk. Beperk u tot de belangrijkste punten. Probeer niet te emotioneel te worden maar 
leg rustig uit wat het probleem is. Als u dat lastig vindt, kunt u al voor het gesprek uw 
standpunten op papier zetten. U kunt ook een familielid of vriend meenemen. Meldt dat wel van 
tevoren. 

5. Bedenk een oplossing. Het is handig als u al voor het gesprek manieren bedenkt hoe het 
probleem kan worden opgelost. Dat betekent niet dat u de suggesties van de ander moet 
afwijzen. U moet een oplossing vinden waar u beiden achterstaat. 

6. Leg afspraken vast. Als na afloop van het gesprek de gemaakte afspraken worden vastgelegd, 
kan er geen twijfel over ontstaan. Het ligt voor de hand dat de school dit verslag maakt en dat 
beide partijen het ondertekenen. U kunt ook voor uzelf van elk gesprek een kort verslag maken. 
Zo’n verslag kan handig zijn als u een klacht bij de klachtencommissie wilt indienen.

Ga naar de contact- of vertrouwenspersoon 

Als u er niet in slaagt het probleem alleen op te lossen, kunt u altijd terecht bij de contactpersoon die 
iedere KSU school heeft. Hij of zij is verbonden aan school en kan u adviseren met wie u het beste in 
gesprek kunt gaan. De contactpersoon kan u ook doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon 
van de school. Bij beiden kunt u vertrouwelijk uw verhaal kwijt. Als u wilt, kan de vertrouwenspersoon 
ook bemiddelen bij een conflict. Mocht u besluiten een klacht in te dienen bij de klachtencommissie, 
dan kan de vertrouwenspersoon u daarbij ondersteunen.

De contactpersoon voor onze school is Fleur Westerhoff. Zij is ook te bereiken via telefoonnummer 030-
2612080. Externe vertrouwenspersonen: Mevrouw Els Rietveld en de heer Jeroen Meijboom. Mevrouw 
Rietveld en de heer Meijboom zijn als volgt bereikbaar: CED- groep, Postbus 863, 3009 AP Rotterdam. 
T.:010-4071599, Centraal e-mailadres voor externe vertrouwenspersoon-zaken (incl. klachtzaken en 
advies): evp@cedgroep.nl. Bezoekadres van de CED-Groep: Dwerggras 30,3068PC Rotterdam 

Vertrouwensinspecteur 
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Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, radicalisering, ernstig fysiek 
geweld of geestelijk geweld (pesten) kunt u ook contact opnemen met een vertrouwensinspecteur van 
de Inspectie. De vertrouwensinspecteur adviseert en ondersteunt u bij deze klachten. Leerlingen, 
leraren, ouders en andere betrokkenen kunnen een beroep doen op de vertrouwensinspecteur. Bij een 
vermoeden van seksueel misbruik is een school wettelijk verplicht contact op te nemen met de 
vertrouwensinspecteur. De vertrouwensinspecteurs zijn telefonische bereikbaar via telefoonnummer 
0900-1113111. 

De klachtenregeling 

Naast deze uitleg en het klachtenschema, heeft u ook de mogelijkheid om de klachtenregeling van de 
KSU in te zien, ook te vinden via www.ksu-utrecht.nl 

Contact- en vertrouwenspersoon 

De contactpersoon kan u meer informatie over de klachtenregeling geven. Hij of zij bespreekt de klacht 
niet inhoudelijk met u. Dat laatste doet de vertrouwenspersoon wel. Hij of zij zal, als u dat wilt 
proberen, een probleem eerst binnen de school op te lossen. De vertrouwenspersoon kan u ook 
ondersteunen bij het indienen van een klacht, bijvoorbeeld bij het schrijven van de klacht of tijdens de 
zitting. U kunt zich tijdens de zitting laten bijstaan door een familielid of bekende, maar ook door een 
jurist of een andere deskundige.

Klacht opstellen 

Een klacht moet schriftelijk worden ingediend. Daarbij moet u zo duidelijk mogelijk omschrijven wat 
uw klacht is en om wie het gaat. Vaak zal het gaan om klachten tegen meerdere personen. Stel dat u 
met de leerkracht van uw kind hebt gepraat omdat uw kind wordt gepest terwijl hij niet ingrijpt. U 
verwijt de leerkracht dan dat hij geen actie wil ondernemen. Daarnaast verwijt u de schoolleiding en het 
bestuur dat ze onvoldoende aandacht geven aan het tegengaan van pesten. Als het mogelijk is moet u 
uw klacht onderbouwen met verslagen van gesprekken of getuigenverklaringen. 

Klachtencommissie 

Elke KSU school is aangesloten bij het bureau geschillen-, bezwaren- en klachtencommissies Katholiek 
Onderwijs. De klachtencommissie beslist eerst of uw klacht in behandeling wordt genomen. Als u 
bijvoorbeeld een andere procedure had moeten volgen, gebeurt dat niet.

Uitspraak 

Als de commissie de klacht in behandeling neemt, zal eerst een schriftelijk antwoord worden gevraagd 
aan degene over wie de klacht gaat. Dat zogeheten verweer krijgt u als klager ook te lezen. Als de 
commissie voldoende informatie heeft, volgt een hoorzitting. De klager en de verweerder mogen dan 
hun verhaal toelichten. Na afloop beslist de commissie of de klacht wel of niet gegrond is. De 
commissie kan ook een advies geven aan het schoolbestuur, waarin bijvoorbeeld staat welke 
maatregelen het bestuur kan nemen. Het bestuur mag dat naast zich neerleggen, al gebeurt dat 
meestal niet. De school moet de MR en de inspectie laten weten wat er met de uitspraak en advies 
wordt gedaan. De klager krijgt de uitspraak en het advies ook te lezen. Een uitspraak van de commissie 
is niet bindend. Het is aan te raden met alle betrokkenen nog een afsluitend gesprek op school te 
voeren nadat de commissie een uitspraak heeft gedaan. Dat maakt het makkelijker om weer samen 
verder te gaan.

U bent het er niet mee eens 
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 50,00

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig 
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad, bij wet is vastgelegd dat iedere school een medezeggenschapsraad moet 
hebben met daarin een evenredige afvaardiging van teamleden van de school en ouders van de school. 
Zij geven advies of hebben instemming op verschillende beleidsstukken. En denken mee met de 
schoolleiding en het bestuur.

Binnen onze school is hulp van ouders altijd welkom!
Tijdens vieringen, zoals Sinterklaas, Kerst of Nationaal schoolontbijt is het fijn om ouders te hebben die 
ons willen helpen.

Hulp van ouders is essentieel voor het organiseren van de extra activiteiten in de school.

Er is geen mogelijkheid voor beroep bij de klachtencommissie. U kunt ook geen bezwaar maken tegen 
de manier waarop het schoolbestuur omgaat met het advies van de commissie. Als u vindt dat de 
school te weinig doet met de uitspraak en eventuele aanbevelingen, kunt u opnieuw een klacht 
indienen. Mocht u het niet eens zijn met de uitspraak van de commissie, dan kunt u een rechtszaak 
beginnen tegen het schoolbestuur.

Algemene tips voor ouders 

Hoe verleidelijk het ook is, betrek andere ouders niet onnodig bij uw probleem. Dat leidt snel tot 
roddelen. 

• Praat er ook niet over met uw kind erbij. Uw kind mag geen doorgeefluik worden.
• Als meer ouders dezelfde klacht hebben, kunnen ze gezamenlijk een klacht indienen. 

Contact leggen met de klachtencommissie kan als volgt: Bureau van de Klachtencommissie Postbus 
82324 2508 EH Den Haag telefoonnummer 070-3925508 (van 9.00 tot 12.00 uur) telefaxnummer 070-
3020836 e-mail info@geschillencies-klachtencies.nl. Meer informatie treft u aan op 
www.geschillencies-klachtencies.nl. 
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Daarvan bekostigen we:

• Lunch met ouders

• Paasontbijt

• Sint Maarten viering

• Kerst

• Schoolreis

• Sinterklaas

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

Aan de ouders van de groep 8 leerlingen wordt naast de €50 vrijwillige bijdrage nog €50 euro in 
rekening gebracht voor het schoolkamp. Zij betalen dus op jaarbasis €100,-. 

Aan het begin van het schooljaar ontvangen de ouders brief waarin gevraagd wordt de bijdrage de 
bijdrage te betalen. Dit kan op verschillende manieren:

• Met de U-pas
• Overmaken naar het rekeningnummer van de school
• Contant betalen op de school

Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage lijdt niet tot uitsluiting van activiteiten. Des al 
niettemin hebben wij deze bijdrage wel hard nodig om al deze leuke activiteiten te kunnen doen. Met 
de jaarlijkse ouderbijdrage worden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals het Sint 
Maartenfeest, Kerstmis, Sinterklaas, Pasen en de sportdag. Ook het schoolreisje voor de groepen 1 t/m 
7 en een gedeelte van het kamp voor de leerlingen van groep 8 worden bekostigd uit de ouderbijdrage. 

Als u deze bijdrage niet kunt betalen, kunt u dit met de directeur bespreken. De oudergeleding van de 
MR heeft instemmingsrecht als het gaat om de hoogte van de ouderbijdrage en de besteding van de 
middelen. Jaarlijks wordt deze inzet vastgelegd.
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4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de 
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.
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Als een kind wegens ziekte niet op school kan komen, dan horen we dit graag zo snel mogelijk, het 
liefst telefonisch vóór schooltijd. Als uw kind voor een afspraak naar de dokter, tandarts of specialist 
moet, maakt u dan bij voorkeur een afspraak na schooltijd. Als dat niet lukt dan horen we graag zo snel 
mogelijk wanneer uw kind afwezig zal zijn.

Zoals eerder al aangegeven zijn wij wettelijk verplicht als school om verzuim in welke vorm dat ook te 
registreren. Er zijn een aantal verschillende vormen van verzuim, namelijk:

• ongeoorloofd verzuim, afwezig zijn zonder geldige reden
• ziekte verzuim
• arts bezoek
• te laat komen
• luxe verzuim, afwezig in verband met een vakantie
• geoorloofdverzuim, afwezig zijn in verband met een bruiloft of uitvaart, vooraf aangevraagd.

Al deze vormen van verzuim registreren wij in ons leerlingvolgsysteem. In ons verzuimprotocol in de 
bijlagen staat meer beschreven over de stappen die wij als school nemen bij verzuim.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Het kan zo zijn dat uw kind door omstandigheden de lessen niet kan volgen. Er zijn redenen om verlof 
aan te vragen. Het gaat hier om verlof aanvragen tot aan maximaal 10 schooldagen die de directeur van 
de school mag toekennen, desondanks gebeurd dit altijd in overleg met leerplicht. U kunt verlof 
aanvragen voor bijvoorbeeld een bruiloft of uitvaart. Via deze link komt u bij het 
verlofaanvraagformulier u kunt ook een verlofaanvraagformulier vragen bij de administratie van de 
school. Dit formulier dient ingevuld te worden en voorzien van bewijsmateriaal gegeven te worden aan 
de directeur van de school. Deze zal het verlof in behandeling nemen en terugkoppelen of het verlof 
toegekend wordt.

Wanneer uw kind meer zorg nodig heeft dan de reguliere basisschool kan bieden, kunt u, in overleg met 
de basisschool, uw kind aanmelden bij het samenwerkingsverband (SWV). Bij het 
samenwerkingsverband zijn adviseurs passend onderwijs in dienst die samen met de school de 
hulpvraag van uw kind verder in kaart brengen. Wanneer de school in samenspraak met u 
constateert dat uw kind gebaat is bij een plaatsing op een school voor speciaal basisonderwijs, 
kan hiervoor een toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd. 

Toelatingsprocedure
Wanneer u in samenspraak met de basisschool heeft geconstateerd dat een SBO plaats de beste plaats 
is voor uw kind, kunt u een afspraak maken met de directeur voor een kennismakingsbezoek. In dit 
gesprek worden wederzijdse verwachtingen besproken en zult u kennismaken met de school. Tevens 
vinden wij het erg belangrijk dat u iets vertelt over uw kind. Wij voeren het eerste gesprek met ouders 
bij voorkeur zonder aanwezigheid van het kind. Tegelijkertijd wordt er door de basisschool waar uw 
kind zit een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd bij de toelatingscommissie van het 
Samenwerkingsverband PO-Utrecht. Wanneer u besluit het traject voor aanmelding op SBO Sint 
Maarten voort te zetten, ontvangen wij graag het complete dossier van uw kind. Dit gebeurt via het 
onderwijstransparant dat de basisschool aanmaakt. De intern begeleider of orthopedagoog van onze 

4.4 Toelatingsbeleid
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school zal na bestudering van het dossier uw kind in de klas van zijn/ haar huidige school observeren. Zo 
krijgen wij een completer beeld van uw kind en kunnen wij eventuele vragen over uw kind of het dossier 
van uw kind stellen aan de leerkracht. Na afgifte van de toelaatbaardheidsverklaring door het 
samenwerkingsverband en beoordeling van het dossier van uw kind op onze school, zullen wij 
aangeven of uw kind plaatsbaar is op SBO Sint Maarten. Als uw kind plaatsbaar is op SBO Sint Maarten, 
kunt u uw kind officieel inschrijven. Hiervoor vult u het inschrijvingsformulier in. Bij dit 
inschrijvngformulier horen de volgende documenten:

• Kopie van het identiteitsbewijs van uw kind
• Kopie van de toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
• Een recente pasfoto van uw kind
• Alle relevante onderwijs- en begeleidingsdocumenten voor aanvraag TLV

De zorgcommissie van SBO Sint Maarten doet een voorstel aan de directeur voor plaatsing in een 
groep, passend bij capaciteiten en sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind. Wij zullen uw kind 
uitnodigen om een kijkje te komen nemen in de school en de desbetreffende groep.

PlaatsingsdataPlaatsing op onze school is mogelijk op 3 momenten in het schooljaar, te weten bij 
aanvang van het schooljaar met een mogelijke uitloop tot 1 oktober, direct na de Kerstvakantie en op 1 
april. Deze data liggen in het verlengde van de wettelijk vastgestelde opname data (1 augustus, 1 
januari en 1 april).Tussentijds wordt er alleen in noodgevallen geplaatst. U kunt hierbij denken aan een 
onhoudbare situatie op de basisschool of een verhuizing. De directeur zal dit beoordelen na een 
gesprek met ouders en de basisschool.

4.5 AVG

Als school hebben wij ook te maken met de algemene verordening persoonsgegevens (AVG). Dit 
betekent dat wij zonder toestemming van ouders geen gegeven mogen delen met derden. 

Jaarlijks krijgen alle ouders een brief van ons, waarin toestemming wordt gevraagd voor een aantal 
zaken. Te denken valt aan:

• Het maken van foto's.
• Het gebruiken van foto's op Social Schools
• het gebruiken van film op Social Schools.

Wanneer wij gegevens van uw kind delen met derden dan wordt u altijd gevraagd om hier toestemming 
voor te geven en delen wij de gegevens met u.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Binnen het SBO hebben alle leerlingen een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). In dit OPP worden aan 
het einde van ieder schooljaar de doelen van de leerlingen beschreven op de volgende vlakken:

• werkhouding
• rekenen
• begrijpend lezen
• technisch lezen
• spelling
• taal / woordenschat
• sociaal emotionele ontwikkeling

De doelen die beschreven worden zijn de doelen die voor een kind individueel gelden en niet passen 
binnen ons basisaanbod in de klassen.

Deze doelen worden 2 maal per schooljaar geëvalueerd en eventueel bijgesteld.
Voor de leervakken wordt er gekeken naar de CITO resultaten in combinatie met de methodegebonden 
toetsresultaten. Er wordt gekeken of de prognoses behaald zijn. Op het moment dat dit het geval is, is 
het aanbod toereikend. Op het moment dat een leerling de doelen niet dreigt te halen wordt er 
gekeken wat er in het aanbod gedaan moet worden om hier wel voor te zorgen. Wat heeft de leerling 
nodig of is het gestelde doel wel een haalbaar doel? naar aanleiding hiervan wordt het onderwijs 
aangepast in de klas. Wanneer dit niet voldoende is, hebben wij als school de mogelijkheid om kinderen 
remedial teaching aan te bieden voor een korte periode. Als er bij ons twijfels zijn over waarom een kind 
zich niet voldoende blijft ontwikkelen hebben wij als school ook de mogelijkheid om een 
intelligentieonderzoek af te nemen. De score die hier uit komt kan ons antwoorden geven. 

De sociaal emotionele ontwikkeling monitoren we aan de hand van SCOL. Twee keer per jaar vullen de 
leerkrachten de SCOL in om te kijken waar de leerlingen staan en hoe we de leerlingen verder kunnen 
helpen en wat hier nodig voor is. 

De OPP's worden 3x per jaar met de ouders besproken. 

Daarnaast zijn er gesprekken met de leerkrachten en de zorgteam medewerkers tussentijds om op 
deze wijze het proces tussentijds ook te blijven monitoren en eventuele aanpassingen in het aanbod te 
kunnen doen om de uiteindelijke doelen te kunnen behalen.

Jaarlijks geven wij ook antwoord op de vraag of de onderwijszetting nog passend is voor het kind. Dit 
betekent dat wij kijken of het kind nog voldoende profiteert van ons aanbod en of wij nog kunnen 
voldoen aan de onderwijsbehoeften van het kind. Wanneer dit niet meer het geval is gaan wij in overleg 
met ouders op zoek naar de juiste setting. Dit kan zijn dat er een andere vorm van speciaal onderwijs 
nodig is in de vorm van cluster 2, 3 of 4 onderwijs of dat behandeling voorliggend is aan onderwijs en 
dat een kind doorverwezen wordt naar een voltijd behandel setting. Ook kan het voorkomen dat een 
kind terug geplaatst kan worden naar het regulier onderwijs. In alle gevallen zullen wij het 
samenwerkingsverband betrekken om met ons mee te denken over de juiste plek voor het kind.

5 Ontwikkeling en resultaten
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5.2 Resultaten eindtoets

Gedurende de schoolloopbaan van uw kind wordt uw kind gevolgd. Wij volgen de leerlingen middels de 
CITO resultaten. Deze resultaten worden geplaatst in het OPP en hierin worden doelen gesteld voor 
ieder kind. Wij werken met prognoses die wij overzichtelijk in het OPP plaatsen. Ieder half jaar bekijken 
we de resultaten van de CITO scoren en deze leggen we naast de doelen. Tijdens deze 
evaluatiemomenten wordt er samen met de orthopedagoog en de intern begeleider gekeken of we op 
de juiste weg zijn en wat er eventueel verder nodig is om de einddoelen van dat schooljaar te behalen. 
In sommige gevallen kan het zijn dat er extra ondersteuning voor uw kind wenselijk is en zetten wij 
remial teaching in. 

Doordat wij uw kind op deze wijze blijven volgen en goed de resultaten in kaart blijven brengen en 
evalueren kunnen wij vanaf eind groep 5 een prognose schooladvies voor het voorgezet onderwijs 
geven. Eind groep 7 wordt dit omgezet naar een voorlopig schooladvies. 
Dit wordt op een aantal zaken gebaseerd. In groep 7 maken de leerlingen een entreetoets rond mei en 
dit samen met de CITO resultaten en de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind, maakt het 
advies. 

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets laten leerlingen zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft de 
leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.
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In groep 8 wordt dit voorlopige advies omgezet naar een definitief advies. Rondom mei maken de 
leerlingen van groep 8 die daarvoor in aanmerking komen een eindtoets (voor het eerst in schooljaar 20
-21). Dit maakt dat wij hierna ons advies eventueel nog zouden kunnen aanpassen.

Wij zien dat onze leerlingen veelal naar het VMBO en Praktijkonderwijs gaan.

Voor sommige leerlingen is het goed om een overstap te maken naar het Voortgezet Speciaal 
Onderwijs.

Schoolscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen 
eindtoets afgenomen in groep 8.

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?

Schooladvies Percentage leerlingen

vso 20,0%

PrO 55,0%

vmbo-b 20,0%

onbekend 5,0%

Het SBO werkt met uitstroomprognoses vanaf eind groep 5. Deze prognose wordt gebaseerd op zowel 
IQ als op leerresultaten en werkhouding.

Eind groep 7 wordt er een voorlopig schooladvies afgegeven. Ook dit wordt gebaseerd op het IQ van de 
leerling, maar vooral de leervorderingen.
In groep 8 komt er een definitief advies tot stand. Dit wordt besproken met ouders.

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met 
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals 
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig 
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de 
maatschappij.

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:
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Goed voor elkaar zorgen

Rustig zijnGoed voor de spullen zorgen

SBO Sint Maarten ligt in de wijk Overvecht. Overvecht is een Vreedzame wijk. Als school hebben wij 
dan ook gekozen voor de 'Vreedzame School' als sociaal emotionele methode voor de ontwikkeling van 
de leerlingen.

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen leren om op een juiste manier met elkaar om te gaan en hebben 
hier dan ook veel aandacht voor. De kernwaarden:

• Wij zorgen goed voor de spullen
• Wij zijn rustig op school
• Wij zorgen goed voor elkaar

vinden wij erg belangrijk in de klas wordt hier dan ook veel naar verwezen. Tevens maken wij gebruik 
van steunzinnen, zoals wanneer een leerling het moeilijk heeft te zeggen maak een goede keuze. Deze 
steunzinnen helpen de kinderen om om te gaan met hun emoties en worden door de kinderen herkent. 
Door in de gehele school dezelfde zinnen en woorden te gebruiken, zorgt dit ervoor dat ook leerlingen 
elkaar kunnen corrigeren. Met elkaar zorgen wij voor een fijn werk- en leefklimaat.

In iedere klas worden aan het begin van het schooljaar de regels van de klas opgesteld, zodat iedereen 
hier achter kan staan en zodra er nieuwe leerlingen binnen komen worden deze uitgelegd worden.

Wij gebruiken als school SCOL. Dit is een leerlingvolgsysteem waarin we 2 keer per schooljaar kijken 
waar de kinderen staan op sociaal emotioneel gebied.. Waar hebben de kinderen ondersteuning bij 
nodig en wat kunnen we de kinderen nog leren? Leerkrachten nemen de doelen waaraan gewerkt gaat 
worden op in het ontwikkelinsperspectiefplan. Hierin staan alle doelen per leerling beschreven die niet 
passen in het standaard aanbod van de groep.

Werkwijze Sociale opbrengsten
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Er is geen opvang voor schooltijd. 

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, in het 
schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Ludens, buiten het schoolgebouw. Hier zijn 
kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Het aanvragen van naschoolse opvang moet 
door ouders zelf gedaan worden. Dit organiseren wij als school niet.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één 
of meerdere middagen per week vrij).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 14:30  - 14:30  - 

Dinsdag  - 08:30 - 14:30  - 14:30  - 

Woensdag  - 08:30 - 12:30  - 12:30  - 

Donderdag  - 08:30 - 14:30  - 14:30  - 

Vrijdag  - 08:30 - 14:30  - 14:30  - 
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6.3 Vakantierooster

Daarnaast zijn er een aantal studiedagen gepland.

• 30 september 2021 
• 4 novemver 2021 
• 15 december 2021 
• 31 januari 2022 
• 22 of 23 of 24 februari 2022
• 25 februari 2022 

Vakanties 2021-2022

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 16 oktober 2021 24 oktober 2021

Kerstvakantie 25 december 2021 09 januari 2022

Voorjaarsvakantie 26 februari 2022 06 maart 2022

Goede Vrijdag 15 april 2022

2de paasdag 18 april 2022

Meivakantie 23 april 2022 08 mei 2022

Hemelvaart 26 mei 2022 27 mei 2022

2de Pinksterdag 06 juni 2022

Zomervakantie 09 juli 2022 21 augustus 2022
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• 24 maart 2022 
• 24 mei 2022 
• 14 of 15 of 16 juni 2022 
• 20 juni 2022 
• 8 juli 2022 

Tevens zijn er nog een tweetal bijzondere dagen:

• 11 november 2021 alleen voor groep 8 
• 24 december 2021 les tot 12.00 uur 

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

Dag(en) Tijd(en)

Kind en Motoriek Dinsdag 8.30 - 14.30

Logopedie praktijk De driehoek Maandag en Vrijdag 8.30 - 14.30

Leerkrachten Maandag t/m vrijdag na 14.45 uur, wo na 12.45 uur

Naast dat wij als school een eigen logopediste hebben, werken wij ook samen met een externe partij. 
Helaas kunnen wij niet alle leerlingen logopedie geven door onze eigen logopediste. Soms heeft u dus 
te maken met een externe logopediste vanuit de driehoek.

Voor de motorische ontwikkeling werken wij samen met Kind en Motoriek en ook zij verzorgen de 
behandelingen bij ons op school.
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