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Beste ouders en leerlingen van Auris Taalkring,

Historie

In deze kalender staan de geplande activiteiten op school en de vakanties en
vrije dagen. Ook vindt u in de kalender informatie over onze school. Voor
sommige zaken verwijzen wij naar onze website: www.taalkringhilversum.nl

We hebben weer zin in het nieuwe schooljaar. We kijken uit naar een gezellig
schooljaar waarin we samen weer heel veel leren!

Auris Taalkring Hilversum is onderdeel van de Koninklijke Auris Groep, een
organisatie die onderwijs en zorg biedt aan jongeren en jong volwassenen die
extra ondersteuning in de communicatie nodig hebben. Een aantal jaren geleden
kreeg de Koninklijke Auris Groep de mogelijkheid een kleine onderwijssetting op
te zetten in het Gooi. Door samen te werken met de NSDSK en het Alberdingk
Thijm schoolbestuur, werd er een locatie gevonden en kon de eerste groep
leerlingen in Hilversum starten. Voor de (jonge) leerlingen in het Gooi betekende
dit dat zij niet meer aangewezen waren op vervoer naar Amersfoort of Utrecht
om daar gebruik te maken van het onderwijs voor dove en slechthorende
kinderen en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis, maar dat zij dichter bij
huis het onderwijs konden krijgen dat zij nodig hadden. In januari 2015 verhuisde
de school, na wat omzwervingen in Hilversum, naar de huidige locatie aan de
Willem Bontekoestraat. In deze splinternieuwe school hebben wij de beschikking
over vier grote lokalen, mooie logopedieruimtes en een aantal spreekkamers. De
lokalen en de overige ruimtes zijn helemaal 'op maat' ingericht met geluidsarme
plafonds, vloerbedekking en materiaal dat onze leerlingen helpt het onderwijs zo
goed mogelijk te kunnen volgen. Op de benedenverdieping van onze vleugel
heeft De Ster, de peuterbehandelgroep van de NSDSK een plekje gevonden. In de
andere vleugel vindt u de Kindercampus, een reguliere basisschool. Achter de
school hebben we een groot speelplein dat ingericht is als een natuurlijk ervaar–
en ontdekplein.

Het team van de Auris Taalkring.

Administratie

Contactgegevens
Auris Taalkring
Willem Bontekoestraat 32
1212 CB Hilversum
T (035) 8881040
E taalkringhilversum@auris.nl

Alle administratieve zaken worden verzorgd door de administratief medewekers
van Auris regio Midden-Nederland; Tjandra Naipal, Harma Visser
en Willy Ziengs. U kunt bij hen terecht voor vragen, het doorgeven van
adreswijzigingen, verlofaanvragen et cetera. Wilt u ervoor zorgen dat wij altijd uw
juiste telefoonnummer hebben zodat we u bij ziekte van uw kind kunnen
bereiken? De administratie is gevestigd in het gebouw van de Auris Prof.
Groenschool in Amersfoort (tel.nr. 033 479 44 88)

Op onze website leest u hoe wij de kwaliteit van ons onderwijs beschermen. En
ook wat onze resultaten zijn. U vindt er meer over onder andere:

• Onze tevredenheidsonderzoeken
• De veiligheidsmonitor
• Uitstroom- en bestendiging-cijfers
• Professionalisering

Kijk op onze website voor meer informatie (www.taalkringhilversum.nl/onzeschool/kwaliteit).
Op onze website staat ook de algemene schoolgids. Deze algemene schoolgids
geldt voor alle scholen van Auris. In deze schoolgids staat:

• Informatie over Auris
• Informatie over het speciaal onderwijs
• Afspraken die voor alle Auris-scholen gelijk zijn.

Taalkring
SPECIAAL ONDERWIJS

augustus 2022
MA

DI

WO

DO

VR

1

2

3

4

5

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

8

9

10

11

12

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

15

16

17

18

19

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

22

23

24

25

26

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

29

30

31

1

2

Eerste schooldag

Taalkring
SPECIAAL ONDERWIJS

Informatieavond

ZA

ZO

6

7

13

14

20

21

27

28

3

4

Onze school

Belangrijke woorden

Auris Taalkring is een school voor leerlingen in de groepen 1 tot en met 4 die in
Hilversum of in de omgeving van Hilversum wonen. Wij verzorgen onderwijs aan
leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis en aan slechthorende leerlingen.
Leerlingen met een intensief arrangement zijn welkom op onze school.

Kleinschalig
Auris Taalkring Hilversum heeft vier groepen. Leerlingen op onze school kennen
elkaar en de medewerkers. Zij voelen zich veilig en worden gezien door elkaar en
door de medewerkers. Na groep 4 maken onze leerlingen een overstap naar een
andere school. Dit kan een andere Auris-school zijn of een reguliere school met
ondersteuning van Auris.

Onze school is gericht op de jongste vier groepen van het basisonderwijs. De
school is klein waardoor leerlingen snel de weg weten en zich vertrouwd voelen
op 'hun' school. Binnen onze school staat de leerling centraal. Het lesaanbod
stemmen wij af op de behoefte van de leerling. Taal en taalontwikkeling staan
centraal in alle lessen. Wij bieden een veilig leerklimaat, waarin de leerling niet
bang is om fouten te maken.
Wij hanteren de volgende uitgangspunten in ons onderwijs.

• Wij richten ons onderwijs op de ontwikkeling van de leerling.
• Wij laten leerlingen zien wat zij kunnen, wij geven hen het vertrouwen dat ze
het zelf kunnen en geven leerlingen het gevoel dat zij gewaardeerd worden.

• Leerlingen krijgen de ruimte om zelf initiatieven te ontwikkelen om
•
•

leerervaringen op te doen. Wij zorgen er voor dat deze initiatieven aansluiten
op de leerdoelen.
Wij werken met leerlijnen.
Wij stemmen onze instructie en ondersteuning af op de behoefte van een
leerling.

Wilt u meer weten over onze school en onze werkwijze? Kijk op onze website
www.taalkringhilversum.nl/onze-school/werkwijze.

Speels
Auris Taalkring Hilversum wordt bezocht door leerlingen van 4 t/m 9 jaar. De
inrichting van lokalen en gangen is vriendelijk en speels en afgestemd op de
leeftijd van de leerlingen. Naast alle instructie- en werkmomenten is er veel
ruimte voor spel. Tijdens deze spelmomenten maken wij de leerlingen op een
speelse manier taalvaardig.
Totale communicatie
Wij ondersteunen leerlingen zo goed mogelijk in hun (taal)ontwikkeling. Wij
maken hierbij gebruik van Totale Communicatie. Wij maken de leerstof beeldend
met bijvoorbeeld plaatjes. Ook maken wij in alle groepen gebruik van Nederlands
ondersteund met gebaren (NmG). In onze regio worden NmG-cursussen
verzorgd waar ouders aan kunnen deelnemen.
Samenwerken
Wij delen een schoolgebouw met De Ster (de peuterbehandelgroep voor
kinderen met TOS van de NSDSK) en basisschool 'De Kindercampus'. Alle
gebruikers in het gebouw werken samen en leren van elkaar. Er is een nauwe
samenwerking tussen de leraar, assistent en logopedist in de groep.
Rust
Kom eens bij ons binnen op een doordeweekse dag en ervaar dat alle leerlingen
hard aan het werk zijn en er toch een enorme rust is in de school. Bij de inrichting
van de school en de lokalen hebben we gezocht naar materialen die
achtergrondgeluiden zoveel mogelijk absorberen zodat de kinderen zich zo goed
mogelijk kunnen richten op het leren.
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Lestijden

Vakantierooster en feestdagen

We verwachten alle leerlingen 's ochtends om 8.30 uur.
De lessen beginnen om 8.40 uur en de lessen duren tot 14.20 uur. Het
buitenspelen gebeurt onder toezicht.
Dag

Van - tot

Maandag

08.40 - 14.20 uur

Dinsdag

08.40 - 14.20 uur

Woensdag

08.40 - 14.20 uur

Donderdag

08.40 - 14.20 uur

Vrijdag

08.40 - 14.20 uur

Studiedagen
Een paar keer per jaar organiseren wij studiedagen voor onze medewerkers. Zo
blijven zij op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs. Op die
manier kunnen zij uw kind zo goed mogelijk lesgeven. Ook plannen we een
aantal lesvrije dagen in. De school moet deze dagen vanuit de CAO PO verplicht
bieden aan zijn medewerkers. Op deze dagen zijn de leerlingen vrij, maar de
medewerkers niet. Op die dagen werken we aan de administratie of overleggen
we met elkaar over ons onderwijs. Uw kind is op deze dagen vrij van school.
Dag

Datum

Maandag

26 september 2022

Dinsdag

30 mei 2023

Woensdag

21 juni 2023
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Vakantie

Van tot en met

Herfstvakantie

15 t/m 23 oktober 2022

Kerstvakantie

24 dec t/m 8 januari 2022/23

Voorjaarsvakantie

25 februari t/m 5 maart 2023

Goede Vrijdag

7 april 2023

Pasen

9 en 10 april 2023

Koningsdag

27 april 2023

Meivakantie

24 april t/m 7 mei 2023

Hemelvaartsweekend

18 t/m 21 mei 2023

Pinksteren

28 en 29 mei 2023

Zomervakantie

22 juli t/m 3 september 2023

Sinterklaas en Kerst
Ieder jaar krijgen de kinderen weer bezoek van Sinterklaas met zijn Pieten. De
Sint komt alle groepen even bezoeken en de kinderen treden voor hem op,
zingen voor hem en sommige kinderen mogen bij hem komen. Na de drukke tijd
van Sinterklaas vieren we met elkaar kerstfeest.
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Inloopavond
Het is voor alle leerlingen leuk om de school eens aan broertjes, zusjes, familie,
buren of andere bekenden te laten zien. Hiervoor organiseren wij één keer per
jaar de inloopavond. De school is dan 's avonds open. Leerlingen mogen zelf de
school laten zien aan wie ze maar willen.
Opa en oma ochtend groepen 1 en 2
Eén keer per jaar organiseren wij voor de kleuters een opa & oma ochtend. De
kinderen drinken dan gezellig een kopje thee met hun opa & oma in de klas. Er
worden spelletjes gedaan en vaak zingen we nog liedjes als afsluiting. Heeft een
kind geen opa & oma? Dan is een ander familielid, of de buurvrouw natuurlijk ook
van harte welkom!

Contactmomenten tussen ouders en school
De openingsavond
Op deze avond openen we gezamenlijk het schooljaar. U kunt daarnaast
kennismaken met de groepsleerkracht(en), de onderwijsassistent en de
logopedist van uw kind. En met alle betrokkenen rondom uw kind natuurlijk! Ook
ontmoet u op deze avond de andere ouders van de groep. U krijgt een globaal
overzicht van wat er in dit schooljaar gaat gebeuren. Ook als u de leraar van uw
kind al kent, bent u van harte welkom op deze avond!
Klassenbezoek
Ouders van alle nieuwe kinderen zijn van harte welkom om in de groep van hun
kind te komen kijken. U maakt dan zelf mee wat er in de groep gebeurt, hoe uw
kind daarin functioneert en u ontmoet de klasgenoten. Als uw kind op dat
moment individueel behandeld wordt door de logopedist, kunt u daar bij
aanwezig zijn. Er is ook een gesprek met zowel de logopedist als de leraar op
deze dag, of in de week, dat uw kind bij ons start.
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Oudergesprekken
In oktober en februari houden wij voortgangsgesprekken met u. Leidraad voor
deze gesprekken is het ontwikkelingsperspectief (OPP) van uw kind. Aan het
einde van het jaar staan er oudergesprekken gepland die een afsluitend karakter
hebben. Wij maken dan ook een eerste aanzet voor nieuwe plannen en
bespreken deze met u.
Ouderavonden
Er staat dit jaar één ouderavond gepland. De avond is voor alle ouders van
kinderen van Auris de Taalkring.
Verslagen van gesprekken en onderzoeken
Van de oudergesprekken maken wij een korte aantekening van gemaakte
afspraken in het formulier ontwikkelingsperspectief. Wanneer u wordt
uitgenodigd voor een overleg met de Commissie van Begeleiding, wordt hier een
verslag van gemaakt. U ontvangt hiervan een kopie. Ook krijgt u verslagen van de
onderzoeken die bij uw kind worden gedaan.
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Contactmomenten tussen ouders en school (2)
Dagelijkse oudercontacten
De dagelijkse contacten tussen ouders en school verlopen vooral via de mail.
Aan het begin van het schooljaar krijgt u van het kernteam (leraar, logopedist en
onderwijsassistent) te horen welk mailadres u kunt gebruiken. Wanneer wij
telefonisch moeilijk te bereiken zijn, kunt u ook altijd het mailadres van de groep
gebruiken wanneer u iets wil doorgeven. Ook kunt u via de groepsmail laten
weten dat u een van de medewerkers telefonisch wilt spreken.
Contact tussendoor
Ziekmeldingen kunt u doorgeven via ons telefoonnummer 035 8881040. Vanaf
8.15 uur kunt u ons bereiken. Tijdens schoolvakanties is de school telefonisch
niet bereikbaar. Het is belangrijk dat we u in noodgevallen kunnen bereiken. Wij
vragen u dan ook om een 'noodnummer' op te geven op school. Bij verandering
van telefoonnummers rekenen wij er op dat u die verandering ook tijdig
doorgeeft aan school, zodat wij u altijd kunnen bereiken.
Het is ook mogelijk uw e-mail adres door te geven aan de leraar van uw kind. U
kunt dan via de mail overleggen of dingen meedelen.
Wanneer er een storing is op het internet, kunt u ons niet bereiken. Wanneer u op
zo'n moment dringend de school nodig heeft, kunt u gebruik maken van het
nummer van de Auris Prof. Groenschool 033 4794488.
Geplande contacten tussen ouders, familie en school
Driemaal per jaar zijn er oudergesprekken. Daarnaast is er een openingsavond
en een opa en oma ochtend voor de kleuters. U vindt de data in de jaarkalender.
De ouders van nieuwe leerlingen kunnen een les bijwonen in de klas van hun
kinderen.
Ouderapp
Via de ouderapp houden de leerkrachten u op de hoogte van de leuke en
belangrijke moment in de klas. Alle formele communicatie vanuit de school loopt
via de ouderapp.
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Gescheiden ouders
Voor ons zijn beide ouders gesprekspartners, tenzij anders door de rechter is
besloten. Wij gaan ervan uit dat ouders zelf de verantwoordelijkheid nemen om
elkaar te informeren.
Mocht dit niet lukken, dan zullen wij ons best doen om de juiste informatie aan
beide ouders te geven. Wanneer er sprake is van een scheiding, wordt u
gevraagd een formulier in te vullen waarop u kunt aangeven welke afspraken er
gemaakt zijn rondom de informatieverstrekking vanuit school.
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Medezeggenschap
De medezeggenschap binnen Auris is als volgt geregeld.

• Er is één Medezeggenschapsraad (MR) voor alle scholen en ambulante
•

diensten van Auris.
Er is een deelraad op regioniveau.

Naast de formele medezeggenschapsorganen is er op elke locatie een
locatieraad. Meer informatie over hoe de medezeggenschap van Auris is
geregeld kunt u vinden op https://auris.nl/medezeggenschap.
Heeft u belangstelling voor de locatieraad? Laat het de leerkracht vooral weten!

Vrijwillige ouderbijdrage
De school vraagt ieder jaar aan ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage. Met
deze bijdrage betalen we bijvoorbeeld leuke activiteiten en de schoolreis of het
schoolkamp. De bijdrage is erg welkom. Wij ontvangen deze bijdrage graag aan
het begin van het schooljaar.
Bij Auris Taalkring hebben we vrijwillige ouderbijdrage gesteld op 40 euro voor
schooljaar 2022 – 2023. Vanuit de ouderbijdrage financieren wij activiteiten
waarvoor wij geen andere middelen beschikbaar hebben. Het gaat om de
activiteiten zoals Sinterklaas, Kerstfeest, Pasen, schoolreisje en het zomerfeest.

U kunt de ouderbijdrage ook altijd gespreid betalen. Neem hiervoor contact op
met de administratie van de school. Alle leerlingen mogen deelnemen aan alle
activiteiten. Ook als voor een leerling geen vrijwillige ouderbijdrage is betaald.
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Klachten, meldcode en veiligheid
Klachten en vertrouwenspersoon
Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en
(medewerkers van) de school. Vaak worden zulke problemen in goed overleg
met elkaar bijgelegd. Soms is een meningsverschil zo groot, dat iemand een
klacht hierover wil indienen. Er is een klachtenregeling voor ouders, leerlingen en
medewerkers. Heeft u een klacht? Bespreek dit eerst met de persoon over wie
de klacht gaat. Heeft u een klacht over schoolzaken? Dan bespreekt u dit met de
teamleider of regiodirecteur. Misschien kunnen we de klacht dan verhelpen. Lukt
het niet om het probleem op te lossen? Neem dan contact op met één van onze
vertrouwenspersonen. Deze probeert opnieuw een oplossing te zoeken samen
met de mensen die ermee te maken hebben. Onze vertrouwenspersoon is
Femke Boor. Meer informatie over de klachtenregeling van Auris kunt u vinden
op www.auris.nl/klachtenregeling.

Meldcode huiselijke geweld en kindermishandeling
Auris werkt volgens een eigen meldcode kindermishandeling en huiselijk
geweld. Hiervoor hebben we een model gebruikt van Ministeries van VWS, OCW
en Veiligheid & Justitie. In de meldcode staat wat een leraar/professional moet
doen bij een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
Veiligheidsbeleid
De visie van Auris is om leerlingen voor te bereiden op een optimale participatie
in de maatschappij. Deze voorbereiding dient te gebeuren op een plek waar
leerlingen zich fysiek, psychisch en sociaal veilig kunnen voelen en waar ze,
afgestemd op de onderwijsbehoeften, uitgedaagd worden om te leren en
ontwikkelen. Dit doen wij onder andere door structuur aan te brengen en
duidelijke regels te stellen. Een belangrijk instrument daarbij zijn de
schoolregels. De sociale veiligheid wordt gemonitord middels het
cliëntervaringsonderzoek en de Scol. Het cliëntervaringsonderzoek wordt
afgenomen onder ouders, leerlingen en medewerkers. De Scol vormt het
monitoringssysteem voor sociale vaardigheden en veiligheid in de klas. Auris
Taalkring werkt met de methode Kanjertraining. De kanjercoördinator en tevens
coördinator sociale veiligheid en pesten is .
EHBO en BHV
Ongelukjes kunnen gebeuren, zeker waar leerlingen spelen en sporten. Meestal
is het voldoende om de wond schoon te maken en een pleister te plakken. Dit
doen de EHBO’ers/BHV’ers bij ons op school. Onze BHV'ers zijn Jacqueline
Geelkerken, Simone Tuizinga, Marcelino Pistoor en Yvonne Manhave. Denken wij
dat uw kind naar de (huis)arts moet? Dan bellen wij u en hopen dat u snel kunt
komen. In extreme gevallen brengt de EHBO’er/BHV’er uw kind naar de
huisartsenpost of eerste hulp. Bij de start van uw kind op onze school krijgt u een
formulier voor belangrijke medische zaken. Hierop geeft u medische zaken aan
die voor ons belangrijk zijn. Ook geeft u telefoonnummers waarop we u altijd
kunnen bereiken. Verandert er iets? Geef dit aan ons door. U bent hier zelf
verantwoordelijk voor.
Minimaal een keer per jaar houden we een brandoefening op de school. Hier zijn
de leerlingen ook bij aanwezig. We oefenen met elkaar hoe we de klas verlaten,
de gang doorlopen en het pand verlaten.
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Verlof aanvragen
De leerplichtwet geeft aan dat de directeur van de school beperkte
mogelijkheden heeft om verlof te geven buiten de schoolvakanties. Dit geldt ook
voor de teamleider van de school namens de directeur. Een verlofaanvraag moet
u schriftelijk aanvragen. Stuur het aanvraagformulier naar de directeur/
teamleider. Dit kunt u alleen doen met een geldige reden.
Meer informatie hierover vindt u op de website van de school. Is uw kind niet
aanwezig zonder geldige reden of toestemming? De school is verplicht om dit te
melden bij de leerplichtambtenaar van uw gemeente als ongeoorloofd
schoolverzuim.

Uitval lessen
Is een leerkracht of assistente ziek? Of kan diegene om een andere reden geen
lesgeven? Dan wordt de klas vervangen door onze leraarondersteuner. Mocht
ook dit niet lukken dan zoekt de school naar vervanging. Auris is hiervoor
aangesloten bij Tempo Team, Onderwijspost en Dit is Wijs. Toch kan het
voorkomen dat er geen vervanging beschikbaar is. In dat geval zoeken we naar
een passende oplossing.
We proberen altijd de lessen door te laten gaan. Zijn er wijzigingen? Dan laten we
dat weten via de teamleider van de school.

Ziek– en afmelden
Komt uw kind niet of later naar school? Laat dit vóór 08.30 uur aan ons weten. De
administratie zorgt dat de groepsleerkracht op de hoogte is. U moet zelf de taxi
waarschuwen wanneer uw kind ziek is én wanneer het weer beter is. Brengt u
uw kind zelf later op school? Laat ook dit zelf weten aan de chauffeur of
vervoerder. Geef dan ook gelijk door of uw kind 's middags wel met de bus of taxi
teruggaat naar huis.
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Overgang naar andere school

Schoolverlaters Auris Taalkring 2021-2022

Er kunnen vier redenen zijn dat een leerling onze school verlaat.

• De leerling stroomt door naar de bovenbouw;
• De leerling gaat naar het regulier onderwijs met ondersteuning van Auris;
• De leerling gaat naar het regulier onderwijs;
• Ons onderwijs biedt niet langer het juiste aanbod voor de onderwijsbehoeften

In het vorige schooljaar hebben .. leerlingen een overstap gemaakt van Auris
Taalkring naar een andere vorm van (speciaal) onderwijs.

• 10 leerlingen maakten een overstap naar het regulier onderwijs
• 1 leerlingen maakten een overstap naar het speciaal basisonderwijs
• 4 leerlingen maakten een overstap naar één van onze collega cluster-2

van de leerling.

•
Ieder half jaar bekijkt de Commissie van Leerlingzorg of de leerling geplaatst kan
worden in het reguliere onderwijs. Is dit niet het geval en heeft de leerling de
onderbouw leeftijd, dan blijft de leerling op onze school. Ook als de leerling
doorstroomt naar de bovenbouw, bekijken we welk type onderwijs op dat
moment het beste is voor de leerling. Regulier onderwijs als het kan, speciaal
onderwijs als het nodig is. Houdt de leerling een indicatie voor een intensief
arrangement? Dan gaat hij of zij naar één van de Auris-scholen voor speciaal
onderwijs in de regio.
Op onze website staat hoeveel leerlingen jaarlijks onze school verlaten en waar
zij naar toe gaan (www.taalkringhilversum.nl/onze-school/kwaliteit).

Schoolverlaters Auris Taalkring 2020-2021
In het schooljaar 2020/2021 hebben 14 leerlingen een overstap gemaakt van
Auris Taalkring naar een andere vorm van (speciaal) onderwijs.

• 4 leerlingen maakten een overstap naar het regulier onderwijs
• 3 leerlingen maakten een overstap naar het speciaal basisonderwijs
• 5 leerlingen maakten een overstap naar één van onze collega cluster 2
•

scholen
2 leerling maakte de overstap naar cluster 4 onderwijs
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scholen
2 leerlingen maakten een overstap naar het cluster 3 onderwijs

Wij wensen alle leerlingen veel leer– en werkplezier op hun nieuwe school.
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Commissie van Leerlingzorg
Scholen van de Koninklijke Auris Groep besteden veel aandacht en tijd aan
leerlingenzorg. Iedere school heeft een Commissie van Leerlingzorg (CvL).
In de CvL hebben naast de leraar en de logopedist van de leerling ook de
orthopedagoog, de intern begeleider en de teamleider zitting. Op afroep kunnen
ook andere disciplines, die betrokken zijn bij uw kind, deel uit maken van de CvL.
Tijdens het schooljaar bespreekt de CvL het leerroute en het
ontwikkelingsperspectief van de leerlingen. Dit gebeurt twee keer per jaar; zo
nodig vaker. Deze overlegvorm vindt plaats in dezelfde periode als de
oudergesprekken. Tijdens de oudergesprekken gaan we met u in gesprek over
de vorderingen van uw kind op school en thuis.
Naast de reguliere zorgcyclus zoals hierboven beschreven, kan het ook
voorkomen dat er een apart overleg voor een leerling wordt gepland. Dit gebeurt
bijvoorbeeld wanneer de ontwikkeling van een leerling anders loopt dan
verwacht. Afhankelijk van het onderwerp worden ouders uitgenodigd om bij dit
overleg aanwezig te zijn en mee te denken over stappen die genomen moeten
worden. Wanneer voor uw kind een apart CvL-overleg wordt gepland waarbij uw
aanwezigheid gewenst is, wordt u hiervoor apart uitgenodigd.

Plaatsing van nieuwe leerlingen
Nieuwe leerlingen worden vóór plaatsing besproken in de CvL. Aan de hand van
het start- ontwikkelingsperspectief, dat is opgesteld door het aanmeldpunt,
wordt de leerling in één van onze groepen geplaatst. Wij houden een
observatieperiode van zes weken aan. Mocht tijdens deze zes weken blijken dat
uw kind in een andere groep beter op zijn/haar plek is dan nemen wij contact
met u op.
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Onze medewerkers
Bij ons onderwijs zijn veel medewerkers in verschillende functies betrokken. Wilt
u contact opnemen met één van onze medewerkers? Dit kan telefonisch via
nummer 035 8881040. Wilt u weten wie onze medewerkers zijn? Kijk dan op onze
website www.taalkringhilversum.nl/onze-medewerkers.
Functies

• Leerkrachten
• Vakleerkrachten
• Leraarondersteuner
• Onderwijsassistenten
• Logopedisten
• Intern begeleider
• Orthopedagoog
• Oefentherapeut
• School maatschappelijk werk
• Schoolleiding
• Administratie
• Psychologisch assistent
• Teamondersteuner
Vakleerkrachten
Koen Schulz, de vakleerkracht gym, gymt met de leerlingen in de gymzaal van de
Hummelingschool. De Hummelingschool is de SBO school die naast de Auris
Taalkring staat. Christiaan v/d Hoek verzorgt judolessen.
Floor Esselman komt een ochtend in de week op school en verzorgt in alle
groepen muziekles.
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Onze medewerkers
Naam

Functie

Naam

Functie

Annelies de Leeuw

Regiodirecteur

Ilham Ouarghi

Onderwijsassistent

Edith Korts

Teamleider

Nynke de Jong

Oefentherapeut

Femke Boor

Intern begeleider

Joriene IJlst

Oefentherapeut

Jacqueline Geelkerken

Leerkracht

Delia Zwijnenberg

Psychologisch assistent

Wendy Cornelissen

Leerkracht

Odette Reijers

Leerkracht

Floor Esselman

Vakleerkracht muziek

Joyce Snoek

Leerkracht

Christaan v/d Hoek

Judoleraar

Rosanne Kniep

Leerkracht

Koen Schulz

Vakleerkracht gym

Evelien Krouwel

Leerkracht
Orthopeadagoog

leerkracht

Marion Verkuil
Jorien Stam
Imke de Graaf

Logopedist

Hetty Derr

Teamondersteuner

Elvira Pruijn

Logopedist

Janet Balk

Logopedist

Rosan Wahlen

Logopedist

Freya Westra

Logopedist

Yvonne Manhave

Leraarondersteuner

Debora Smits

Onderwijsassistent

Irma Mars

Onderwijsassistent

Mariek Galesloot

Onderwijsassistent

Marijne Timmer

Onderwijsassistent

Simone Tuizinga

Onderwijsassistent

Marcelino Pistoor

Onderwijassistent

Charlotte Huisman

Onderwijsassistent

Lynn Bosmann

Onderwijsassistent
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Praktische informatie

Kwaliteit

Op onze website www.taalkringhilversum.nl/onze-school/praktische-informatie
vindt u praktische informatie over de volgende onderwerpen.

Scholen van de Koninklijke Auris Groep besteden veel tijd aan leerlingenzorg.
Iedere school heeft een Commissie van Leerlingenzorg (CvL). Dat is een groep
medewerkers die meedenkt bij de ontwikkeling van alle leerlingen en die
bijvoorbeeld advies geeft aan de groepsleerkracht over de leerlingen.

• Eten en drinken
• Halen en brengen
• Verjaardag en traktatie
• Verkeer rond de school
• Vrijwillige ouderbijdrage
Afspraken en regels
De volgende afspraken en regels vindt u op onze website www.
taalkringhilversum.nl/onzeschool/afspraken-en-regels.

• Ziekmelden en afmelden
• Verlof aanvragen
• Vervanging van zieke medewerkers
• Klachtenregeling en vertrouwenspersoon
• Sociale veiligheid en pesten
• Gescheiden ouders
• De verwijsindex
Taxivervoer
Als uw kind in de directe omgeving van de school woont, moet u zelf voor
vervoer zorgen. Woont u iets verder dan kan uw kind ook met een taxi of busje
worden vervoerd. Dit moet u zelf regelen en elk jaar opnieuw aanvragen bij de
afdeling Onderwijs van de gemeente waar u woont.
Is uw kind ziek of om een andere reden afwezig van school dan moet u zelf de
taxicentrale op de hoogte brengen. Voor de taxibusjes zijn er gereserveerde
plekken. Parkeerruimte voor ouders die hun kinderen met de auto naar school
brengen en komen ophalen, is zeer beperkt. In de directe omgeving van school is
meestal voldoende parkeergelegenheid. Er wordt regelmatig gecontroleerd op
fout parkeren.
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De CvL Samen met de leraar en de logopedist wordt er bekeken wat het beste
programma voor de leerling zal zijn. Om er achter te komen of de school goed
onderwijs aanbiedt, maken we ieder jaar verschillende kwaliteitsanalyses. Er
worden metingen en observaties gedaan, bijvoorbeeld rondom betrokkenheid
van de kinderen, lesinhoud, klassenmanagement en vorderingen van leerlingen.
Afgelopen schooljaar heeft er ook een Cliëntervaringsonderzoek
plaatsgevonden. Samen met een aantal ouders zijn de uitkomsten besproken.
De bevindingen van de observaties, de aanbevelingen vanuit het
Cliëntervaringsonderzoek en de toetsuitslagen van de leerlingen worden
gebruikt om analyses te maken van ons onderwijs. Deze analyses worden
besproken met de staf en de schoolleiding. Daaruit komen vervolgens een
aantal verbeter- en aandachtspunten voort. Deze werkwijze komt de kwaliteit
van het onderwijs ten goede. In het schooljaar 2022-2023 gaan we werken aan
een aantal zaken op schoolniveau, om de kwaliteit van ons onderwijs op een
hoog peil te houden.
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Kwaliteit
Scholen van de Koninklijke Auris Groep besteden veel tijd aan leerlingenzorg.
Iedere school heeft een Commissie van Leerlingenzorg (CvL). Dat is een groep
medewerkers die meedenkt bij de ontwikkeling van alle leerlingen en die
bijvoorbeeld advies geeft aan de groepsleerkracht over de leerlingen. Samen
met de leraar en de logopedist wordt er bekeken wat het beste programma voor
de leerling zal zijn. Om er achter te komen of de school goed onderwijs aanbiedt,
maken we ieder jaar verschillende kwaliteitsanalyses. Er worden metingen en
observaties gedaan, bijvoorbeeld rondom betrokkenheid van de kinderen,
lesinhoud, klassenmanagement en vorderingen van leerlingen. Afgelopen
schooljaar heeft er ook een Cliëntervaringsonderzoek plaatsgevonden. Samen
met een aantal ouders zijn de uitkomsten besproken. De bevindingen van de
observaties, de aanbevelingen vanuit het Cliëntervaringsonderzoek en de
toetsuitslagen van de leerlingen worden gebruikt om analyses te maken van ons
onderwijs. Deze analyses worden besproken met de staf en de schoolleiding.
Daaruit komen vervolgens een aantal verbeter- en aandachtspunten voort. Deze
werkwijze komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede. In het schooljaar
2022-2023 gaan we werken aan een aantal zaken op schoolniveau, om de
kwaliteit van ons onderwijs op een hoog peil te houden.
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