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Adresgegevens

Basisschool Koningshaven
Fatimastraat 24 B
5021 AN Tilburg
: (013)5425379
✉: bs.koningshaven@xpectprimair.nl
Website: bskoningshaven.nl

☎

Directeur:
Anneke Lindeman
: 013-5425379
✉: anneke.lindeman@xpectprimair.nl

☎

Schoolbestuur:
Xpect Primair
Postbus 6028
5026 RR Tilburg
: 013-4648230
✉: bestuur@xpectprimair.nl

☎

Wie zijn wij?
Onderbouw
Groep 1-2-3 A:
Juf Annemarie di-woe-do annemarie.kempenaars@xpectprimair.nl
Juf Toos ma-vrij toos.ekris@xpectprimair.nl
Groep 1-2-3 B:
Juf Ilona di-woe-do ilona.vugts@xpectprimair.nl
Juf Tamara ma-vrij tamara.vanhees@xpectprimair.nl
Ondersteunend:
Juf Miranda ma-di-do-vrij miranda.kruiver@xpectprimair.nl
Middenbouw
Groep 4-5 A:
Juf Nadia ma-di-woe nadia.winter@xpectprimair.nl
Juf Line do-vrij line.vandenhout@xpectprimair.nl
Groep 4-5 B:
Juf Eline di-woe-do-vrij eline.cevaal@xpectprimair.nl
Juf Line ma line.vandenhout@xpectprimair.nl
Ondersteunend:
Juf José di-woe-do jose.kruiver@xpectprimair.nl
Bovenbouw
Groep 6:
Juf Emma ma-di-woe-do emma.fitters@xpectprimair.nl
Juf Eelke woe-do-vrij eelke.brummer@xpectprimair.nl
Groep 7:
Meneer Niels ma-di-woe-do-vrij niels.verhoeven@xpectprimair.nl
Groep 8:
Meneer Robert ma-di-woe-do-vrij robert.swanenberg@xpectprimair.nl
Ondersteunend:
Juf Petra di-do petra.knabben@xpectprimair.nl

Anneke Lindeman

Directie:
ma-di-woe-do anneke.lindeman@xpectprimair.nl

Intern begeleiders:
Jennifer Bink-Friskus woe-do-vrij jennifer.friskus@xpectprimair.nl
Mijke van den Akker ma-di-do mijke.vandenakker@xpectprimair.nl
Basisschoolcoach:
Eelke Brummer di eelke.brummer@xpectprimair.nl

Johan van Zelst

Conciërge:
ma-di-woe-do-vrij johan.vanzelst@xpectprimair.nl

Iris Smulders

Gymdocent:
do - vrij iris.smulders@tilburg.nl

Visie

Onze karakteristieken

Op basisschool Koningshaven werken
wij vanuit vertrouwen. Binnen een
voorbereide leeromgeving spelen,
leren, en werken wij samen op basis
van een beredeneerd, actueel en
uitdagend aanbod aan het
ontwikkelen van talent, kennis,
vaardigheden en persoonsvorming.
Vanuit die visie wordt ons onderwijs
vormgegeven en georganiseerd.

Op basisschool Koningshaven voelen we
ons veilig, hebben we aandacht voor groei,
maken we verbinding en nemen we onze
verantwoordelijkheid.

Zowel de karakteristieken als de ambities
worden uitgebreid toegelicht in het
schoolplan.

Wij
ontwikkelen
onze eigenheid
en onze
talenten.

Wij gaan uit van
de kansen in
ieder kind.

Onze
ambities
Wij zijn
verantwoordelijk
voor onze
keuzes.

Wij zijn
verbonden
met ouders en
partners in de
wijk.

Schoolvakanties &
vrije dagen

Schooltijden
De schooltijden voor groep 1 t/m 8 zijn als volgt:
Maandag

Herfstvakantie: 25 t/m 29 oktober 2021
Kerstvakantie: 27 december t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie: 28 februari t/m 4 maart 2022
Meivakantie: 25 april t/m 6 mei 2022
Zomervakantie: 25 juli t/m 2 september 2022

08.30 – 12.00
13.00 – 15.00
Dinsdag
08.30 – 12.00
13.00 – 15.00
Woensdag 08.30 – 12.30
Donderdag 08.30 – 12.00
13.00 – 15.00
Vrijdag
08.30 – 12.00
13.00 – 15.00

Tweede Paasdag 18 april 2022
Koningsdag 27 april 2022 (valt in de meivakantie)
Bevrijdingsdag: 5 mei 2022 (valt in de meivakantie)
Hemelvaart: 26 mei + 27 mei 2022
Tweede Pinksterdag: 6 juni 2022

De groepen 1 t/m 3 zijn op vrijdagmiddag altijd vrij.

Studiedagen:

Om 8.25 uur gaat de poort open. De kinderen kunnen
dan zelfstandig naar binnen.
Om 8.30 uur beginnen de lessen.

Maandag 8 november (hele dag)
Dinsdag 5 oktober (hele dag)
Maandag 6 december (hele dag)
Donderdag 17 maart (middag vanaf 12.00 uur)
Donderdag 16 juni (middag vanaf 12.00 uur)

Vrije dagen

‘s Middags gaat de poort om 12.55 uur, de kinderen die
thuis zijn gaan eten kunnen dan het plein op.
Wilt u na school niet bij de ramen gaan staan, zodat we
tot 15.00 uur fijn verder kunnen gaan met de afsluiting
van de dag?

Extra vrije middagen:
Vrijdagmiddag 24 december (kerst) – groep 4 t/m 8 vrij
Vrijdagmiddag 22 juli – groep 4 t/m 8 vrij

Omgang met elkaar
Het pedagogisch klimaat is van groot belang voor een goede (sociaal-emotionele) ontwikkeling
van kinderen. Een veilig pedagogisch klimaat is een voorwaarde om te kunnen leren. Kinderen
moeten het gevoel hebben dat ze er mogen zijn, dat fouten maken mag en zelfs moet om te
kunnen leren. Het gaat erom dat de omgeving van het kind bijdraagt aan het welbevinden en de
groei van het kind.
Basisschool Koningshaven is een Kanjerschool. Alle leerkrachten zijn geschoold in de
Kanjeraanpak, er zijn kanjercoördinatoren en er is een coördinator sociale veiligheid. Het
veiligheidsbeleid van de school is gestoeld op de uitgangspunten van deze methode: wij zijn te
vertrouwen, wij geven het goede voorbeeld en wij zijn het gezag van het fatsoen.
In alle groepen wordt wekelijks aan sociaal-emotionele doelen gewerkt vanuit de
Kanjermethodiek. Kinderen leren hierdoor zichzelf, hun eigen handelen en hun handelen naar
anderen goed begrijpen.

Gym
De groepen 1/2/3 spelen of gymmen in hemd en ondergoed. Is uw kind zo zelfstandig
dat hij/zij makkelijk zelf kan omkleden dan mag er ook voor gymkleding gekozen worden.
Deze gymkleding moet dan wel mee naar huis genomen worden om te wassen.
Schoenen blijven op school. Vergeet niet de schoenen van naam te voorzien.
De groepen 4 t/m 8 zijn verplicht om tijdens de gymlessen gymkleding en gymschoenen
te dragen. Het dragen van een hoofddoek tijdens de gymlessen is niet toegestaan
vanwege de veiligheid. Het is fijn als de gymtassen aan het einde van de week meer naar
huis gaan i.v.m. hygiëne.
Als uw kind, om wat voor reden dan ook, niet mee kan gymmen graag een briefje met de
reden aan de leerkracht afgeven.
Voor de verschillende groepen zijn de gymtijden als volgt:

Maandag:
Middenbouw
Bovenbouw
Donderdag:
Onderbouw
Bovenbouw
Vrijdag:
Middenbouw

Gezonde school
Basisschool Koningshaven is een
“Gezonde School”. Dit betekent dat
wij meedoen aan
schoolsporttoernooien,
gymstagiaires opleiden en kinderen
naschoolse sport aanbieden, maar
ook aandacht hebben
voor gezonde voeding. Dit is
zichtbaar in schoolprojecten.
Door al deze activiteiten hebben wij
het certificaat “Gezonde School”
mogen ontvangen.

Watertappunt
Wij vinden het belangrijk dat er aandacht is
voor gezonde voeding. Voldoende water
drinken hoort daarbij. Op onze school
wordt tijdens de fruitpauze alleen water
gedronken.
In alle klassen zijn kraantjes aanwezig waar
kinderen de gelegenheid hebben water te
drinken.
Op de speelplaats hebben we een
watertappunt waar leerlingen tijdens de
pauzes water kunnen drinken en tappen.

In- en uitgaan van de school
Groep 1/2/3:
‘s Morgens gaat om 8.25 uur de poort open, de kinderen mogen dan via de grote poort het plein
op. U mag uw kind bij de poort gedag zeggen, leerkrachten wachten de leerlingen op het plein op.
Kinderen die tussen de middag thuis gaan eten, mogen vanaf 12.55 uur weer op het plein.
Na schooltijd wordt uw kind door de leerkracht naar buiten gebracht. U mag uw kind op het plein
opwachten. Tussen 15.00 en 15.15 uur is er de gelegenheid om in de klas naar een werkjes van uw
kind te kijken.
Groep 4 t/m 8:
De poort gaat vanaf 8.25 uur open, de kinderen lopen dan zelfstandig naar binnen. Om 8.30 uur
starten de lessen. Kinderen uit de midden- en bovenbouw lopen in principe zelfstandig naar
binnen. Bij een urgente boodschap voor de leerkracht kan de ouder mee naar binnen lopen.
Kinderen die tussen de middag thuis gaan eten, mogen vanaf 12.55 uur weer op het plein.
Om 13.00 uur starten de lessen weer.
De kinderen verlaten de school via de poort bij de fietsenstalling.
Tussen 15.00 en 15.15 uur is er de gelegenheid om in de klas naar een werkjes van uw kind te
kijken.

Pauzes:
In de ochtend is er een
fruitpauze. Kinderen nemen
hiervoor fruit mee van thuis.
Voor de kinderen van groepen
1/2/3 zou het prettig zijn
wanneer appels e.d. al in
stukjes zijn gesneden.
Tijdens de fruitpauze mogen
de kinderen water drinken.
Het is fijn als zij hiervoor een
fles meebrengen.

Fietsen
De (fietsen)berging van onze school
is erg klein. Het is daarom niet
mogelijk dat iedereen op de fiets
naar school komt. Binnen de lijn
Ringbaan Zuid, Ringbaan Oost,
Broekhovenseweg en Havendijk is
het niet toegestaan om met de fiets
naar school te komen. De leerkracht
zal dit bij aanvang van het nieuwe
schooljaar inventariseren.

Voor- tussen en naschoolse opvang
Stichting eeTClub, onderdeel van Kinderstad, richt zich op het verzorgen van de
tussenschoolse opvang. Wat biedt Kinderstad u:
- Overblijven wordt geleid door vrijwillige overblijfkrachten en/of geschoolde
pedagogische beroepskrachten.
- Een veilige, vertrouwde en gestructureerde omgeving voor uw zoon/dochter.
- Het aanbieden van uitdagende activiteiten tijdens (buiten)speel momenten.
- Vrijwilligers die beschikken over een VOG.
- Goedlopend, automatisch, betalingssysteem.
- Afmelden via mail (eetclubkoningshaven@kindercreche.nl) of telefoon:0610279720 of de website https://www.kindercreche.nl/locaties/koningshaven
- Flexibele en vaste contract voor kinderen die overblijven.
- Goede samenwerking met school, qua overdracht, thema’s activiteiten.
- Kosten bedragen €2,46 per overblijfmoment.
- Daarnaast zal er tijdens alle overblijfmomenten een gediplomeerd coördinator
aanwezig zijn.
Kinderstad verzorgt naschoolse opvang (BSO) in onze eigen school. De kinderen
kunnen daar op dinsdag en donderdag vanaf 15.00u. terecht tot ’s avonds 19.00u.
Op alle andere dagen wordt de opvang ook verzorgd door Kinderstad, de Sport
BSO of Urban BSO. U kunt daarvoor contact opnemen met Kinderstad.
U kunt ook gebruik maken van Kinderopvang ProKidz.
telefoon: 013-2600292 https://prokidz.nl/

SMW - GGD - Leerplicht
Om voor ieder kind zo goed mogelijk de
begeleiding te kunnen bieden die zij nodig
hebben, worden wij ondersteund voor
verschillende organisaties. Deze organisaties
kunnen door de school benaderd worden om
mee te denken bij ondersteuningsvragen, dit
gebeurt in overleg met de ouders.
De volgende organisaties bieden ondersteuning
aan onze school:
Schoolmaatschappelijk werk door de
schoolmaatschappelijk werkster van het
IMW: Addy van Berkel.
Jeugdverpleegkundige GGD: Angela Vrinds
Gemeentelijke afdeling Onderwijs en
Educatie: leerlingenadministratie en
verzuim: Renee Ausems

SMW
Zoals hiernaast al beschreven is aan onze
school een schoolmaatschappelijk
werkster verbonden; Addy van Berkel. Als u
zich zorgen maakt over het gedrag van uw
kind, over huisvesting of opvoeding, biedt
zij een luisterend oor. Alles wat u met haar
bespreekt, kan in vertrouwen blijven.
Samen met u probeert zij te zoeken naar
een oplossing. Aan de geboden hulp zijn
geen kosten verbonden. Als u behoefte
heeft aan een gesprek met de
schoolmaatschappelijk werkster kunt u
contact opnemen met Jennifer Friskus of
Mijke van den Akker, zij kunnen u
doorverwijzen.

GGD Hart voor Brabant
Het jeugdgezondheidsteam van de GGD Hart voor Brabant bestaat uit een jeugdverpleegkundige,
jeugdarts en team-assistent. Een jeugdpsycholoog ondersteunt het team. De GGD heeft als taak de
gezondheid van jeugdigen te bewaken en te bevorderen.
Ouders en leerkrachten kunnen altijd contact opnemen met een medewerker van
Jeugdgezondheidszorg van de GGD als er vragen zijn. Bijvoorbeeld bij vragen over groei, gehoor,
zindelijkheid of motoriek, maar ook bij zorgen over de sociaal/emotionele ontwikkeling. Bijvoorbeeld
in geval van pesten, echtscheiding, gedragsproblemen, opvoedingsvragen.
Naast deze individuele zorg adviseert de GGD de school en ouders ook op het gebied van
collectieve zorg en preventie. U kunt dan denken aan ondersteuning bij Schoolgezondheidsbeleid,
verzorgen van themabijeenkomsten, hulp bieden bij calamiteiten, verzamelen van groepsgegevens.
Het jeugdgezondheidsteam van de school bestaat uit:
Mevr. Marieke Bogaert-Doomen, teamassistent
Mevr. Angela Vrinds, verpleegkundig specialist preventie
Telefoonnummer GGD 088-3686708
Vragen via de e-mail: a.vrinds@ggdhvb.nl

Leerplicht en verzuim
Moet uw kind door ziekte een keer verzuimen, wilt u dit dan zo snel mogelijk doorgeven aan
de school? U kunt dit doen door vóór 8.30 te bellen of via de App het formulier ‘ziek melden/
(tand)arts bezoek’ in te vullen en door te sturen. Ook een bezoek aan de huisarts, tandarts of
orthodontist kan via het formulier ziek melden/ (tand)arts bezoek in de app worden
doorgegeven.
De verplichting tot het volgen van basisonderwijs begint op de eerste schooldag van de
maand volgend op die waarop het kind 5 jaar wordt.
De ouders/verzorgers zijn verplicht er voor te zorgen dat een kind als leerling van een school
is ingeschreven en deze school bezoekt. Doen zij dit niet dan is er sprake van verzuim en kan
er strafvervolging plaatsvinden.
Er zijn 2 vormen van schoolverzuim, te weten: geoorloofd en ongeoorloofd verzuim.
Geoorloofd verzuim is toegestaan bij o.a. een huwelijk of huwelijksjubileum van bloed- of
aanverwanten, een overlijden van bloed- of aanverwanten of een verhuizing. Verdere
omstandigheden voor geoorloofd verlof staan op het verlofformulier die u kunt opvragen bij
de directie. Een aanvraag voor geoorloofd verlof dient zo spoedig mogelijk ingediend te
worden, bij voorkeur 6 weken van te voren. Verlofaanvragen worden altijd individueel
beoordeeld.
Wilt u gebruik maken van deze verlofregeling, geef dat dan door aan de directie via de app.
Het is belangrijk als u de uitnodigingskaart meestuurt.
Andere vragen om verlof worden indien noodzakelijk of gewenst voorgelegd aan de
leerplichtambtenaar van de gemeente Tilburg. Is de directie van mening dat uw kind op
school ongeoorloofd verzuimt (of er is twijfel) dan wordt dit gemeld bij de beëdigde
leerplichtambtenaar. Directies van scholen zijn hiertoe wettelijk verplicht.
De leerplichtambtenaar kan van elk geval van ongeoorloofd schoolverzuim proces verbaal
opmaken en stuurt dit naar de officier van justitie die afhankelijk van de duur van het verzuim
en de frequentie ervan zijn maatregelen neemt. Het voorkomen van ongeoorloofd verzuim is
een speerpunt in het ministerieel beleid, de regels worden jaarlijks aangescherpt. Houd
daarom rekening met de ingeroosterde vakantie- en vrije dagen!
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, neemt u dan contact op met
de directie.

Extra ondersteuning in de klas

Naast de begeleiding buiten de groep zal er ook binnen de groepen
aandacht zijn voor ondersteuning aan leerlingen of groepjes
leerlingen. Deze extra ondersteuning is als volgt verdeeld:

Onderbouw:
Maandag t/m donderdag: juf Miranda
Middenbouw:
Dinsdag t/m donderdag: juf José
Bovenbouw:
Maandag en donderdag: juf Petra

Naschoolse activiteiten: Plusactiviteiten
Op enkele dagen van de week van 15.00 u tot 16.15 biedt
basisschool Koningshaven diverse plusactiviteiten aan voor de
kinderen. Deze worden op school door docenten van diverse
Tilburgse instellingen verzorgd.
Het aanbod varieert per periode. U kunt denken aan koud
koken, techniek, Mad Science, dans en muziek, enzovoort.
U wordt hier tijdig over geïnformeerd zodat uw kind zich kan
inschrijven. Bij aanmelding gaan wij ervan uit dat uw kind
deelneemt aan de activiteit.

Ouderraad
De ouderraad is een belangrijke schakel tussen ouders en school. Onze ouderraad
organiseert, coördineert en assisteert bij verschillende schoolse en buitenschoolse
activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerstmis, sportactiviteiten, carnaval en de schoolreis.
Deze activiteiten worden niet door de overheid gefinancierd, maar o.a. uit de door
u betaalde ouderbijdrage. De ouderbijdrage bedraagt € 22,50 per jaar. Op de
jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt door het bestuur van de ouderraad
verslag uitgebracht over de activiteiten en financiën van het afgelopen jaar. Dit kan
mondeling of schriftelijk. Verslagen van de OR vergaderingen vindt u op de
prikborden van de school
Bij de aanvang van schooljaar 2021-2022 bestaat de OR uit de volgende leden:
Voorzitter: vacature
Secretaris: vacature
Penningmeester: Suzanne Haansbergen
Leden : Fraukje van Geffen, Bregje Reijns-Brenders

Medezeggenschapsraad
De MR is samengesteld uit ouders en
leerkrachten van basisschool Koningshaven.
De algemene bevoegdheden geven aan dat:
-alle schoolaangelegenheden in de MR ter
sprake kunnen komen, hetzij via de
oudergeleding dan wel via de
personeelsgeleding.
-De MR aan het schoolbestuur, gevraagd en
ongevraagd, voorstellen kan doen en adviezen
kenbaar kan maken.
-De MR in bepaalde zaken instemmingsrecht
heeft, in andere gevallen adviesrecht.
De leden van de medezeggenschapsraad van
onze school zijn: Robert Swanenberg, Tamara
van Hees, Martijn Groot, Elske Chi Mutah-van
Rooden en Pim van Egmond.

Gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad
De GMR heeft twee taken: enerzijds behartigt
ze de belangen van het
personeel/ouders/leerlingen, anderzijds
streeft ze de doelen van stichting en de
scholen na. Het met kritische blik kijken naar
het bovenschools beleid is slechts één, doch
een uiterst belangrijk aspect van de GMR.
Daarnaast moet de GMR een raad zijn die
weet wat er intern gebeurt en wat de
ontwikkelingen zijn.
Vanuit de MR hebben twee leden zitting in de
GMR namens onze school.

Stichting Leergeld helpt!
Stichting Leergeld Tilburg helpt gezinnen met
een laag besteedbaar inkomen bij het betalen
van het schoolreisje of schoolkamp.
Op de website van Stichting Leergeld ziet u wat
u kunt aanvragen en of u in aanmerking komt
voor hulp.
Meer informatie: www.leergeld.nl/tilburg/

Praktische informatie
Excursies, schoolreis

Verjaardagen
Als uw kind jarig is, mag het in
de klas trakteren. Houd het bij
een kleinigheidje, een gezonde
traktatie. De leerkracht deelt
mee in deze traktatie, een extra
traktatie is echt niet nodig.

Peuterwerk
Koningshaven
Peuterwerk Koningshaven is
geïntegreerd in het gebouw van
basisschool Koningshaven. Met
de pedagogisch medewerkers is
regelmatig overleg over het
programma dat zowel bij de
peuters als
in de groepen 1/2/3
wordt gevolgd.

Mobieltjes

Op school zijn mobieltjes niet
toegestaan. Wanneer u als ouder
wilt dat uw kind een mobieltje
meeneemt, doet u dit in overleg
met de leerkracht. Uw kind moet
dan tijdens de lesuren het
mobieltje inleveren bij de
leerkracht. Het meenemen van
mobieltjes en/of smartwatches is
op eigen risico.

Uitnodigingen voor
verjaardagen
Op school hebben wij de
afspraak dat er géén uitnodigingen
voor verjaardagsfeestjes uitgedeeld
worden tijdens schooltijd.
Als u vriendjes of vriendinnetjes
wilt uitnodigen, kunt u de
uitnodiging thuis bij hen in de
brievenbus doen. Dit besluit is
genomen in overleg met de
Ouderraad.

Fietsen
De (fietsen)berging van onze
school is erg klein. Het is
daarom niet mogelijk dat
iedereen op de fiets naar
school komt. Binnen de lijn
Ringbaan Zuid, Ringbaan Oost,
Broekhovenseweg en
Havendijk is het niet
toegestaan om met de fiets
naar school te komen.

Verzekering
De kinderen van onze
school zijn collectief verzekerd
tegen eventuele ongevallen.
Deze verzekering is van kracht
tijdens de gewone schooltijden en
een uur vóór en een uur ná
schooltijd. Verder tijdens alle
activiteiten die door de school
worden georganiseerd.

Ook buiten het schoolgebouw
kun je leren!
Daarom zullen er ook in dit
schooljaar excursies
plaatsvinden.
Hiervoor kunt u zich opgeven,
indien nodig wordt er dan een
beroep op u gedaan om te
rijden en/of te begeleiden.

Schoolkamp
Groep 8 gaat op
schoolkamp. Verdere
informatie daarover
ontvangt u op tijd van de
groepsleerkracht.

Gebruik Chromebook
en koptelefoon
Alle kinderen vanaf groep 6 krijgen
een eigen koptelefoon. Voordat de
leerling een koptelefoon in ontvangst
krijgt, moeten zowel de leerling als de
ouder/verzorger een computergebruikformulier ondertekenen. Hierop staan
de afspraken omtrent het gebruik van
de Chromebook en koptelefoons.
Bij onverantwoord gebruik vragen
wij €2,50 voor een nieuwe
koptelefoon.

Nieuwe privacywet
Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om toestemming voor het
gebruik van foto- en videomateriaal, het delen van uw contactgegevens met
andere ouders en het gebruik van sociale media met beeldmateriaal waar uw
kind op staat. U kunt deze toestemming altijd wijzigen (via app of nieuw
formulier).
De school vraagt ouders nadrukkelijk om terughoudend te zijn met het maken
van foto’s en video’s binnen de school. Het is voor ouders niet toegestaan om
foto’s/video’s die gemaakt zijn op school te delen via sociale media of te
gebruiken voor commerciële doeleinden.
Leerkrachten en onderwijsassistenten maken foto’s en filmpjes. Zij zetten dit
op onze sociale media en besloten app groep nadat ouders/verzorgers het
toestemmingsformulier privacy hebben ondertekend.

Filmen in het kader van
professionalisering
Op onze school werken medewerkers en
studenten continu aan professionalisering. In
het kader van opleiding en intervisie worden
er filmopnames gemaakt. Het uitgangspunt is
om leerlingen niet herkenbaar te filmen. Het
kan voorkomen dat er leerlingen worden
gefilmd. De opnames worden alleen in het
kader van scholing gebruikt en worden
daarna z.s.m. verwijderd. Het filmmateriaal
wordt alleen gedeeld met de betrokkenen.

