
Anti-pestprotocol en vertrouwenspersoon
Stichting BOOM heeft een veiligheidsbeleidsplan. Deze ligt 
ter inzage op school. Hierin staat beschreven wat te doen 
wanneer er sprake is van agressie, geweld of seksuele intimi-
datie. Ook is hierin opgenomen wat er ondernomen dient te 
worden om deze zaken te voorkomen. Jaarlijks wordt beke-
ken hoe de veiligheidsbeleving van de leerlingen is.

SBO Mozaik heeft een pestprotocol waarin staat beschreven 
hoe pesten voorkomen kan worden en welke stappen onder-
nomen moeten worden wanneer een leerling gepest wordt.

Interne Vertrouwenspersonen
Als er zich, ondanks de gemaakte afspraken, vervelende 
situaties voordoen, kunnen de ouders en kinderen zich ach-
tereenvolgens wenden tot de vertrouwenspersonen: onze 
schoolcontactpersonen zijn Juf Petra en Juf Ingrid. Zij kun-
nen u bij een klacht adviseren over de te nemen stappen. De 
schoolcontactpersonen zijn bereikbaar op telefoonnummer: 
013 - 5230690.

Externe vertrouwenspersoon
Op www.vertrouwenswerk.nl kunt u terecht voor meer infor-
matie over de werkzaamheden van de externe vertrouwens-
persoon. Zij zal samen met u kijken welke vervolgstappen 
er nodig of wenselijk zijn. De eerste insteek is meestal een 
bemiddelend gesprek tussen ouders en school. De stap naar 
de klachtencommissie is ook een optie. De externe vertrou-
wenspersoon kan u daarbij desgewenst
ondersteunen.

    Wijze waarop ondersteuning wordt vormgegeven
               Elke leerling die onderwijs geniet op SBO Mozaik heeft een ontwikkelingsperspectief (OPP). Dit is een document dat binnen      
          6 weken na de start van een leerling opgesteld wordt. Hierin worden de stimulerende en belemmerende factoren beschreven 
      die leerlingen kunnen helpen of juist beperken in hun ontwikkeling. Daarnaast beargumenteren we in het OPP naar welk 
niveau van voortgezet onderwijs we toe willen werken (het uitstroomperspectief). De cognitieve capaciteiten (IQ) van de leerling 
vormen de basis, maar uiteraard wordt er rekening gehouden met eerder behaalde resultaten en de onderwijsbehoeften die een 
leerling heeft. Voor de vakken rekenen, spelling, begrijpend- en technisch lezen stellen we einddoelen die behoren bij het uit-
stroomperspectief. Deze einddoelen vertalen we in doelen per half jaar.

Om inzicht te krijgen in de vorderingen die leerlingen maken, worden zij tweemaal per jaar getoetst met behulp van de toetsen Cito 
3.0. Vervolgens bekijken we in hoeverre de resultaten voldoen aan de gestelde doelen. Indien hier grote afwijkingen geconstateerd 
worden, bekijken we nader of de aanpak en/of het aanbod aangepast dient te worden. Dit wordt door de intern begeleider en de 
leerkracht tweemaal per jaar besproken.

Indien de gestelde doelen meerdere malen niet gehaald worden, zal in overleg met ouders het ontwikkelingsperspectief bijgesteld 
worden. Het ontwikkelingsperspectief wordt 1 keer per jaar met ouders besproken en opnieuw vastgesteld.

   

Kwaliteitsbeleid
Vanuit stichting Boom is kwaliteitsbeleid uitgezet 
waarbij scholing vanuit CED-groep en Parnassys 
plaats vindt. Directeuren, teamleiders en intern be-
geleiders zijn bij deze scholing betrokken. Er wordt 
gewerkt vanuit een cyclische werkwijze. De cyclische 
werkwijze wordt aangeduid als 4D: data, duiden, 
doelen en doen. Vanuit het analyseren van de data, 
schoolrapportage, is het schoolplan opgesteld voor 
de periode van 2021-2025. Vanuit het schoolplan 
zijn doelstellingen geformuleerd die zijn uitgewerkt 
in ambitiekaarten. In de ambitiekaarten wordt 
procesmatig de doelstelling uitgewerkt waarbij ex-
pertleerkrachten zijn betrokken. Afgesproken kwa-
liteitseisen worden vastgelegd in kwaliteitskaarten 
zodat alle betrokkenen van onze school routines en 
afspraken kunnen nalezen. Eerder opgedane afspra-
ken en ervaringen worden vastgelegd in kwaliteits-
kaarten. De ambitiekaarten en kwaliteitskaarten 
van onze school zijn ter inzage.

Ziekmelding en afwezigheid
Graag bij ziekte of afwezigheid van uw
kind, dit s.v.p. vóór schooltijd telefonisch 
doorgeven op telefoonnummer:
013 - 523 08 28.
Wanneer wij geen bericht van afwezigheid krijgen en uw kind
is niet op school, dan wordt er altijd telefonisch contact met u
opgenomen.
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Buitenschoolse opvang
In ons gebouw is buitenschoolse opvang aanwezig. Deze buiten-
schoolse opvang wordt georganiseerd door Stichting Humankind:
BSO de Coppele. T 013 - 5285122
Ook op de volgende locaties verzorgt Humankind
buitenschoolse opvang:
•Kindercentrum de Leije, Baerdijk 43. T 013 - 5213105
•BSO Het Kompas, Lavendel 3. T 013 - 5212749
•BSO Den Donk, Frans Halsstraat 28. T 013 - 5220313
website Humankind: www.humankind.nl
Meer weten of een rondleiding op een van onze locaties?
Bel ons gerust op 073 - 711 94 00 of stuur een mail naar:
regiomiddenbrabant@humankind.nl
Voor BSO kunt u ook terecht bij:
•BSO Tierelier, Spoordijk 8, Heukelom.
    T 013 - 5400166; www.kinderopvangtierelier.nl
•BSO de Vlinder, Hoogstraat 112-114.
    T 013 - 5299010; www.de-vlinder.nl
•Kindercentrum Casa Viva Tilburgseweg 16.
    T 06 - 19051280; www.casaviva.nl
•Kinderopvang ’t Pannenschuurtje,
    Lavendel 13. T 013 - 7857825

De schooltijden op Mozaik zijn:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
08.45 uur - 14.45 uur

Woensdag: 08.45 uur - 12.15 uur
Groepen in de onderbouw zijn ook op vrijdagmiddag
vanaf 12.15 uur vrij.
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Welkom op Mozaik!

SCHOOLINFORMATIE•2022/2023

Welkom op Mozaik, een school waar we je thuis willen laten 

voelen. We bieden je een warme en veilige plek, waar je wordt 

gezien en jezelf kunt zijn.

We geven je veel persoonlijke aandacht en willen je echt leren 

kennen. Als je het even moeilijk hebt zijn we er voor je. Bij ons 

doe je succeservaringen op en we laten je merken dat je het 

kan. We willen dat je ook echt meetelt in de klas en bij ons op 

school als geheel. We helpen je bij het vinden van je plek, ook 

als dit op een vorige school misschien moeilijk was.

We bieden je structuur en zijn duidelijk in wat we van je ver-

wachten en ook wat je van ons kunt verwachten. Dat wij dui-

delijk zijn, helpt jou bij het leren. Wij bieden onderwijs op een 

voor jou passend niveau, heb je meer uitdaging of juist herha-

ling nodig, dan organiseren wij dat.

We zijn een kleine school met een fijne sfeer en een gezellig 

team. Het is een feestje om hier te zijn en we willen dat school 

ook voor jou een feestje is. Dat jij je goed voelt is voor ons de 

basis. Het leren komt daarna, bijna vanzelf. Wij zijn trots op de 

school en op jou en willen ook dat jij trots bent op jezelf!

Mozaik: een school met 
een gouden randje!

Resultaten eindtoets
Ieder schooljaar toetsen we de leerlingen op spelling, technisch
lezen, rekenen, woordenschat en begrijpend lezen met metho-
de gebonden toetsen en niet-methode gebonden toetsen van 
CITO. Vanaf schooljaar 2019-2020 wordt er bij onze schoolver-
laters ook een eindtoets afgenomen.

In het schooljaar 2021-2022 zijn onze schoolverlaters als
volgt uitgestroomd:
•2 leerlingen naar het VSO
•7 leerlingen naar het praktijkonderwijs
•15 leerlingen naar VMBO B
•3 Leerlingen naar VMBO K
•1 leerling naar VMBO B/K
•2 leerlingen naar VMBO T 
•2 leerlingen naar HAVO

Uitslag van de gemiddelde score
op de DIA eindtoets: 342,9.

Ouderbijdrage
Om allerlei activiteiten te kunnen organiseren, wordt een 
vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Men is niet verplicht om 
te betalen, maar we vragen u wel deze bijdrage te voldoen. 
Het geld komt namelijk ten goede aan alle kinderen. Als het 
voor u financieel moeilijk is om deze bijdrage te voldoen, dan 
kunt u contact opnemen met de directeur. Voor het schooljaar 
2022-2023 is de ouderbijdrage vastgesteld op €25,-.

           Aan de ouders van de schoolverlaters zal een
  extra bijdrage van €35,- gevraagd worden
              voor het schoolkamp.

            Voor de betaling krijgt u een mailtje vanuit 
 het schoolsysteem: ‘schoolkassa’. Op deze manier
   kunt u gemakkelijk de vrijwillige
     ouderbijdrage betalen.

Klachtenregeling en -procedure
Binnen elke organisatie loopt wel eens iets mis. Soms is de fout 
zo ernstig dat ouders of personeelsleden kunnen overwegen 
een klacht in te dienen.

De eerste stap die u kunt zetten, is praten op school, bijvoor-
beeld met de groepsleerkracht of met een ander personeelslid 
waarin u vertrouwen heeft. Is het probleem op die manier niet 
op te lossen, dan kunt u contact opnemen met de directie van 
de school van uw kind. Als u daar niet het antwoord krijgt, 
dat u zoekt, kunt u contact opnemen met het bestuur: Stichting 
BOOM. U kunt hiervoor contact opnemen met bestuurder Huub 
van den Boom, telefoonnummer: 013 - 5230833. Hij zal probe-
ren door bemiddeling met u en de school tot een oplossing te 
komen.

Als al deze stappen onvoldoende antwoord opleveren, dan 
geldt een aantal wettelijke regelingen. Sinds de invoering van 
de Kwaliteitswet van 1998 zijn scholen wettelijk verplicht om 
een onafhankelijke klachtenvoorziening ten behoeve van de 
kinderen, personeelsleden en ouders te hebben. Voor de scho-
len onder Stichting BOOM is een contract gesloten met vertrou-
wenswerk.nl.

Samenwerkingsverband
Plein 013 is het samenwerkingsverband primair onderwijs 
waar wij deel van uitmaken. Dit samenwerkingsverband be-
staat uit de besturen van 83 basisscholen, 4 speciale basis-
scholen en 5 scholen voor speciaal onderwijs uit de gemeenten 
Tilburg, Oisterwijk, Goirle, Hilvarenbeek en Alphen.

Sinds de inwerkingtreding van de wet op Passend onderwijs 
op 1 augustus 2014 maken de scholen in het samenwerkings-
verband afspraken over hoe de extra ondersteuning voor kin-
deren geregeld is en hoe het beschikbare geld hiervoor wordt 
ingezet
en verdeeld.

Plein 013 heeft de taak om te beslissen of een leerling wordt 
toegelaten tot een school voor speciaal basisonderwijs of een 
school voor speciaal onderwijs. Meer informatie vindt u op 
www.plein013.nl

SBO Mozaik is onderdeel van Stichting BOOM (Bijzonder Onderwijs Oisterwijk Moergestel) en valt onder 
et samenwerkingsverband Plein 013.

Voor de volledige versie van de schoolgids:
www.sbomozaik.nl


