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Voorwoord
Op 20 augustus 2018 starten we goed
uitgerust en met frisse energie in ons
prachtige gebouw: Brede School
Treebeek. In navolging op vorig
schooljaar doen we dit weer op een
speciale manier, waarbij ouders ook
aanwezig mogen zijn. Een nieuw
schooljaar betekent ook een nieuwe
jaarkalender, boordevol belangrijke
informatie.
Deze jaarkalender is een onderdeel van
de schoolgids. De schoolgids bestaat uit
twee gedeelten. Naast deze kalender is
er nog een algemeen gedeelte. Dit
algemeen gedeelte is minder aan
verandering onderhevig en te lezen en
te downloaden via de website van onze
school. Voor u ligt het kalendergedeelte
dat elk jaar geactualiseerd wordt.
In de kalender staan weer zoveel
mogelijk activiteiten gepland. Natuurlijk
kan het voorkomen dat er een enkele
activiteit door het jaar ingevoegd wordt,
of dat er hier en daar een datum
veranderd door omstandigheden. U
krijgt dan ruim van tevoren een bericht,
meestal via de maandelijkse digitale
nieuwsbrief. Meld u aan voor deze
nieuwsbrief via onze website en klik

achtereenvolgens op nieuwsbrief,
aanmelden nieuwsbrief, inschrijven
nieuwsbrief.
Kreeg u de nieuwsbrief maar heeft u een
ander mailadres? Wijzig dat s.v.p. ook
via de website.
Zoals u op de kalender kunt zien worden
het komende schooljaar weer veel
activiteiten georganiseerd. Deze
activiteiten kunnen echter niet of
nauwelijks gerealiseerd worden zonder
de hulp van ouders. Het kan dus zijn dat
de oudervereniging, de
medezeggenschapsraad of wij, als team
om uw hulp vragen. Wij hopen dan ook
dat u wat tijd voor ons en de kinderen
vrij kunt maken om een handje te
helpen. Vele handen maken licht werk.
Meestal kunt u zich aanmelden via de
invulstrookjes op een briefje of via de
mail n.a.v. een oproep in de nieuwsbrief.
Indien u zich opgeeft kunnen we u,
wegens organisatorische redenen, niet
garanderen dat uw eigen kind(eren) bij
u in het groepje ingedeeld worden.
Voel je als een vis in het water,
word wijs als een uil,
groei, bloei, vlieg uit…
en maak je dromen waar!

We gaan er samen weer een fijn en
leerzaam schooljaar van maken!
Team en directie
Basisschool St. Franciscus
Wijenweg 143 D
6446 AK Brunssum
Telefoon: 045-5220455
E-mail : info.franciscusbr@innovo.nl
Website : www.bsfranciscus.nl
: bsfranciscusalaaf

Wat maakt onze school zo
bijzonder?
Elke school in Nederland richt zich op de
in de wet vaststaande kerndoelen. Die
doelen zijn voor alle basisscholen gelijk.
Echter de manier waarop ze deze doelen
behalen en de accenten die gelegd
worden zijn verschillend.
In de manier waarop wij de doelen willen
behalen geven we nadruk aan het
welbevinden. Dé basis om optimaal te
kunnen leren, ontwikkelen, groeien en
bloeien.
Voor onze school is met plezier leren de
hoofdzaak. Dit maken we mogelijk door
middel van een gedegen doorgaande
lijn, van groep 1 tot en met 8, op
pedagogisch gebied (een veilig en
positief schoolklimaat).

Dit vormt de basis om onderwijs op
maat te geven: op 3 niveaus zowel

tijdens de uitleg als tijdens de
verwerking van de leerstof.
Qua organisatie gieten we dat in een
andere vorm. Een slimmere manier van
organiseren waardoor het onderwijs nog
beter op maat van elk kind gegeven kan
worden. Bij INNOVO wordt dit
“Onderwijs Anders Organiseren”
genoemd. Andere voordelen hiervan
zijn:
- leerlingen werken doelgerichter
- de motivatie neemt toe
- leerlingen mogen initiatieven nemen
- leerkrachten coachen
- leerlingen krijgen inzicht in hoe ze het
beste leren
- de tijd om te leren wordt effectiever
gebruikt waardoor leerlingen tijd hebben
voor extra taken die afgestemd worden
op hun specifieke behoeftes.
Dit schooljaar werken we al zo in unit 2
en 3, groep 4 t/m 8.
1) Veilig en positief pedagogisch
klimaat
Allereerst het welbevinden en een
veilig schoolklimaat voor alle
leerlingen middels Positive Behaviour
Support. Gewenst gedrag wordt
bekrachtigd (krijgt aandacht en wordt
beloond). Daardoor ontstaat een
positieve flow door de school. Dit
vormt de basis. Lees meer hierover
verderop in de kalender of op de
website.
2) Onderwijs op maat
Onderwijs op maat door 3 niveaus

aan te bieden per groep zowel tijdens
de uitleg als de verwerking. Lees
meer in het hoofdstuk
‘Zorgstructuur’.
3) Zo is lezen is leuk!
Veel verschillende boeken op school,
wat betreft niveau, interesse en
variatie. Het lijkt wel een dependance
van de bibliotheek… en daarin zijn we
uniek in Brunssum.
Daarnaast extra activiteiten zoals het
logeerkoffer (met boek voor groep 13), de Kinderboekenweek en
nationale voorleesdagen.
Speciaal is het boekgeschenk dat bij
aanmelding van een leerling voor
groep 1 aan ouders gegeven wordt.
Lezen is ontzettend belangrijk.
Hierdoor ontwikkelen kinderen naast
een goede leestechniek ook een grote
woordenschat en vergaren algemene
kennis. Lezen is dus ‘stiekem’ ook
heel leerzaam. Door het plezier te
bevorderen wordt indirect geleerd.

4) Ouders denken en doen mee
Ouderbetrokkenheid vinden wij
belangrijk omdat het een kind goed
doet als ouders en school op één lijn
zitten, goed overleggen en
samenwerken.
Dit schooljaar starten we met
omgekeerde oudergesprekken aan
het begin van het schooljaar. Het
belang en inbreng van ouders als
deskundige van hun kind wordt zo
gecombineerd met de professionele
deskundigheid van de leerkracht.
De OV zorgt voor veel gezellige en
ontspannende activiteiten.
We gebruiken de App ‘Klasbord’, om
ouders snel te informeren en een
kijkje te geven in de dagelijkse
onderwijspraktijk en uiteraard ook te
laten meegenieten van uitjes en
excursies.
5) Unieke inrichting: de kring
Géén ouderwetse rijen… Wij waren
de eerste basisschool in Nederland
die ging werken met de
kringopstelling. Deze basisopstelling
voor groep 3-8 is uitermate geschikt
om onderwijs op maat te
organiseren. Samen de les starten in
de kring en vervolgens verder op de
werkplekken in de klas of op het
leerplein zodat kleine groepjes
leerlingen extra uitleg op niveau
kunnen ontvangen.

6) Intensief aanbod voor sociaalemotionele ontwikkeling
Extra aandacht en activiteiten voor
groepsvorming tijdens de eerste 6
weken van het schooljaar. In deze
periode wordt de toon gezet. Door te
investeren in de groepsvorming kan
het hele schooljaar beter
samengewerkt en geleerd worden.
7) Gezonde school
Wij leggen een accent op gezonde
voeding en leefstijl. Dit doen we
i.s.m. Risk Care. Denk aan het
lespakket ‘lekker fit’, beleid t.a.v.
eten/drinken tijdens pauzes en
trakteren, meedoen aan
smaaklessen, nationaal schoolontbijt,
enz. In schooljaar 2017-2018 hebben
we het vignet ‘Gezonde School’
behaald op het thema voeding. Dit
schooljaar zetten we ons in om het
vignet uit te breiden met het thema
‘Sport en beweging’.
8) Boeiend onderwijs en in
beweging blijven
We vergroten de betrokkenheid van
leerlingen op het leerproces middels
individuele gesprekken met het kind.
De leerkracht begeleidt de leerling
door het stellen van vragen. Hierdoor
krijgt de leerling inzicht in het eigen
leerproces en zijn eigen rol. Zo
worden leerlingen uitgedaagd zelf
doelen te stellen, aanpak te bepalen
en te evalueren. Hierdoor wordt de
regie en verantwoordelijkheid

vergroot. Dit leidt tot een toename in
motivatie en betere leerresultaten.
Uiteraard worden de huidige
mogelijkheden van ICT in het
onderwijs volop benut (digitale
schoolborden, chromebooks, laptops
en tablets ongeveer 1 per 3
leerlingen.

9) Lange termijn ambities
1. Met plezier naar school
(leerlingen, leerkrachten en ouders)
2. Leerlingen zijn intrinsiek
gemotiveerd en nemen regie/eigen
verantwoordelijkheid (t.a.v. hun
eigen leerproces, het groepsproces,
het schoolgebeuren)
3. Leerlingen ontwikkelen zich naar
hun mogelijkheden; het palet van
hun eigen talenten komt goed uit de
verf
4. Leerlingen kennen zichzelf en zijn
veerkrachtig
5. Leerlingen kennen de wereld om
zich heen en weten zich hiertoe te
verhouden.

Schooltijden
Ma : 8.30 -14.15 uur
Di : 8.30-14.15 uur
Wo : 8.30-14.15 uur
Do : 8.30-14.15 uur
Vrij : 8.30-14.15 uur
Groep 1 heeft elke vrijdag vrij

Wij verwachten de kinderen niet eerder dan
10 minuten voor aanvang van de lestijden
op school. Vanaf 8.20 uur begint de
‘inlooptijd’, de schooldeuren aan de
achterkant van het gebouw (speelplaats)
gaan open en de kinderen gaan rustig naar
binnen. Unit 1 (groep 1-3) onder de trap en
unit 2 en 3 (groep 4-8) bovenaan de trap.
De eerste zoemer gaat om 8.20 uur als
teken dat de leerlingen naar binnen
mogen, de tweede zoemer gaat om 8.30
uur. De lessen beginnen dan direct. We
verwachten dat ouders, i.v.m. de
effectieve lestijd, na 8.30 uur z.s.m. het
gebouw en schoolplein verlaten.

Houdt u er rekening mee, dat uw kind een
aantal minuten later uit school kan komen.
Dit in verband met eventuele
klassenwerkzaamheden en eventuele
individuele zaken die de leerkracht met uw
kind wil bespreken.

Herfstvakantie

Vakanties
15 t/m 19 oktober
2018

Kerstvakantie

24 december 2018
t/m 4 jan. 2019

Carnavalvakantie

4 t/m 8 maart
2019

Meivakantie

22 april t/m 3 mei
2019

Hemelvaart

30 + 31 mei 2019

Pinkstermaandag

10 juni 2019

Zomervakantie

8 juli t/m 16
augustus 2019

Alle leerlingen eten onder toezicht van de
leerkracht in de klas tussen 12.00-12.15
uur. Wij vinden gezondheid heel belangrijk
en stimuleren kinderen om op school gezond
en voedzaam te eten. Dit betekent dat
leerlingen een gezond tussendoortje in de
ochtendpauze en een gezonde lunch in de
middagpauze nuttigen.
We adviseren:
Ochtendpauze:
Fruit; bijvoorbeeld appel, peer, banaan, kiwi,
mandarijn.
Groente; bijvoorbeeld worteltjes,
komkommer, paprika, snoeptomaatjes en
radijsjes.
Volkoren of bruine boterhammen.
Kinderen drinken in deze pauze alleen water.
Lunch:
Volkoren of bruin brood met pindakaas,
notenpasta zonder toegevoegd suiker of zout
of 30+kaas, ei, 30+ smeerkaas,
groente (zie hierboven bij de ochtendpauze).
Kinderen mogen in deze pauze water, thee
(met een flinke scheut koud water,
meegegeven in een thermosbeker) en melk
drinken.

Pauze- en lunchtijden
Dagelijks zijn er twee pauzes, de ochtenden middagpauze:
10.00-10.15 uur ochtendpauze unit 1
10.15-10.30 uur ochtendpauze unit 2 en 3
11.30-12.00 uur middagpauze unit 1, 2 en
3.

Gedoogd wordt:
- Yoghurtdrank, ranja, vruchtensap en
chocomel;
- Koekje;
- Wit brood en zoet beleg.
Overige voedingsmiddelen zijn NIET
toegestaan. Dit betekent dat indien de
kinderen bijvoorbeeld energie- of
sportdrank, frisdrank, snoep, chips e.d.
meenemen, ze dit niet mogen opeten en

weer mee terug naar huis nemen. De
leerkrachten zullen hier goed op letten.
Dit beleid geldt uiteraard niet alleen voor de
kinderen maar ook voor de leerkrachten.
Bij ons op school geven de leerkrachten het
goede voorbeeld door ook water te drinken
en thee/koffie (zonder suiker).
In de pauze eten de leerkrachten ook fruit of
groente. Wij geven dus het goede voorbeeld
aan de kinderen en vinden het fijn als u hier
rekening mee houdt bij een traktatie voor de
leerkrachten.
Wilt u uw kind(eren) een theedoek
meegeven om op de tafel te leggen? Dan
worden de kruimels opgevangen en ook bij
per ongeluk omvallen van bekers wordt de
schade beperkt. Zo houden we ons nieuwe
meubilair en schoolgebouw netjes en
schoon. Bij voorbaat dank voor uw
medewerking.
Verjaardagen en traktaties
De verjaardagen van de kinderen worden in
de klas gevierd. Leerlingen mogen trakteren
in alle groepen. We willen u dringend
verzoeken voor een gezonde traktatie te
kiezen (hartige prikkertjes, Halloweenmandarijn, enz.). Een zelfgemaakt cadeautje
uitdelen mag ook. Een leerling heeft eens
hele mooie zelfgemaakte dromenvangers
uitgedeeld. Een prachtig cadeau dat bij de
klasgenoten in de smaak viel.
Bij de kleutergroepen mogen ouders de
verjaardag mee komen vieren, tijdstip is in
overleg met de kleuterjuffen.
Op internet zijn veel leuke en lekkere ideeën
te vinden die geschikt zijn voor een traktatie
zoals:

Groente en fruit in een leuk jasje.
Soepstengel, rozijntjes, popcorn.
Cadeautje (dit moet een kleinigheidje zijn);
bijvoorbeeld potloden, stuiterballen, stickers,
bellenblaas.

Niet toegestane traktaties worden wel
uitgedeeld, maar niet op school opgegeten.
Ze gaan in de tas mee naar huis.
Rookverbod
Op school geldt een algemeen rookverbod,
dat betekent:
- dat er nergens in het schoolgebouw
gerookt mag worden;
- dat roken op het schoolplein, tijdens
de lesuren en in het zicht van de
kinderen, ook niet toegestaan is.
Dit geldt dus ook voor ouders die op school
helpen.
Zoekgeraakte en vergeten spullen
Ieder jaar blijven er truien, jassen,
broeken, schoenen etc. achter na
bijvoorbeeld gymlessen. Deze spullen leggen
wij in een doos in de hal bij de ingang van
unit 1. Ouders mogen gerust een kijkje
nemen in deze doos als hun kind
kledingstukken mist. Een aantal keer per
schooljaar wordt deze doos leeggemaakt en
de spullen doneren we aan een goed doel.

Luisvrije school
Onze school is overwegend luisvrij! Dit met
dank aan onze “luizenmoeders” die na iedere
vakantie, op woensdag de kinderen komen
controleren. Wij vragen u op om de
haardracht van de kinderen ‘makkelijk’ te
houden. Daarmee bedoelen we: gewassen,
zonder gel en geen ingewikkelde vlechten
e.d.
Mochten er tijdens deze controle bij uw kind
luizen of neten ontdekt worden dan wordt u
gebeld om uw kind op te halen zodat u zo
snel mogelijk met de behandeling kunt
starten. Na behandeling is uw kind uiteraard
weer van harte welkom in de klas.
Zijn er in een klas luizen of neten
geconstateerd dan krijgen de leerlingen een
brief mee om u hiervan op de hoogte te
stellen.
U kunt dan thuis zelf alert blijven en uw kind
goed controleren. Ontdekt u zelf luizen of
neten bij uw kind geef dit dan door aan de
directeur of de betreffende leerkracht. Ook
op school kunnen dan maatregelen genomen
worden.

Team en groepsindeling:
Unit 1
Groep 1/2 Visjes
Mevr. R. Hendriks/D. Troisfontaine
Mevr. M. Evers
romy.hendriks@innovo.nl
danique.troisfontaine@innovo.nl
marianne.evers@innovo.nl

In unit 2 werkt onderwijsondersteuner mevr.
M. Vrolijk op maandag t/m vrijdag.
milou.vrolijk@innovo.nl

Groep 1/2 Kikkers
Mevr. J. Vijgen
Mevr. N. de Jonge/D. Troisfontaine
july.vijgen@innovo.nl
nicole.dejonge@innovo.nl
danique.troisfontaine@innovo.nl

Thuisgroep 7/8
Mevr. P. Besteman
petra.besteman@innovo.nl

Groep 3
Mevr. L. Meessen
Mevr. A. Minnaard
lisa.meessen@innovo.nl
amy.minnaard@innovo.nl
In unit 1 werkt onderwijsondersteuner mevr.
P. Kolker op dinsdag en woensdag.
patricia.kolker@innovo.nl
Unit 2
Thuisgroep 4/5
Mevr. M. Verhooren
Mevr. E. Sturmans
mia.verhooren@innovo.nl
esther.sturmans@innovo.nl
Thuisgroep 5/6
Mevr. D. Heuts
Mevr. M. Willers
danielle.heuts@innovo.nl
melissa.willers@innovo.nl

Unit 3
Thuisgroep 7/8
Mevr. V. Paffen
vera.paffen@innovo.nl

Wilt u een e-mail sturen naar de groepsleerkracht? Stuur dan s.v.p. de e-mail naar beide
groepsleerkrachten. Zo komt de mail altijd aan
bij de leerkracht die op die dag voor de groep
staat. Ziekmeldingen s.v.p. doorgeven via een
mail aan de leerkracht(en).
Specialisten en coördinatoren:
Intern begeleider:
Mevr. M. Evers
Coördinator ICT:
Mevr. V. Paffen
Specialist rekenen: Mevr. P. Besteman
Specialist gedrag:
Mevr. D. Hendrix
Hoofd BHV:
Mevr. V. Paffen
Managementteam: M. Evers, B. Vrijman
Directeur:
Mevr. B. Vrijman

Contact met leerkrachten en directie:
Direct voor en na school zijn de leerkrachten
en de directie altijd aanspreekbaar voor
eenvoudige vragen of mededelingen.
De directie is regelmatig aan het werk buiten
de school voor intern en extern overleg.
Hierdoor is ze niet elke dag voor of na
schooltijd aanwezig. Indien u de directie
(dringend) wenst te spreken kunt u het beste
een afspraak maken via de mail,
birgit.vrijman@innovo.nl.
Wenst u nader in te gaan op de
vorderingen van uw kind of wilt u andere
belangrijke zaken rustig bespreken?
Dan kunt u altijd een afspraak maken met
de leerkrachten.
Zo hebben wij alle tijd voor u.

Schoolbenodigdheden
Vrijwel alle boeken en materialen die uw
kind nodig heeft, worden door de school
verstrekt zodat alle leerlingen voorzien
zijn van de noodzakelijke materialen.
Dit heeft o.a. te maken met het nieuwe
meubilair en de manier waarop we
hiermee willen werken. Dit betekent dat
u geen etui met potloden, stiften e.d.
hoeft aan te schaffen en kinderen géén
spullen van thuis mee nemen. School
zal voor ongeveer €15,- per leerling aan
materialen inkopen en vraagt aan
ouders een vrijwillige bijdrage van €5,middels de bekende vrijwillige
ouderbijdrage (die aan de OV
overgemaakt wordt). Hierdoor is de
vrijwillige ouderbijdrage vanaf
schooljaar 2015-2016 verhoogd naar
€20,- per kind.
Onze school heeft gekozen voor het
schrijven met een Schneider Breeze.
Deze pen is goed voor de ontwikkeling
van het handschrift en wordt vanaf
halverwege groep 3 gebruikt. De
Schneider Breeze en de ‘oortjes’
(headset van oordopjes t.b.v. stil
werken met de laptop) worden echter
éénmalig verstrekt. Bij zorgvuldig
gebruik kan de leerling hiermee vooruit
tot en met groep 8.
Mochten de Schneider Breeze of de
‘oortjes’ onverhoopt stuk gaan dan kunt

u deze op school verkrijgen tegen
kostprijs:
Schneider Breeze is verkrijgbaar à € 5,‘Oortjes’ zijn verkrijgbaar à € 1,- .
Gym- en zwemonderwijs
Gymtijden
Groep 1 en 2
Vrijwel dagelijks in de speelzaal
Groep 3 t/m 8
Woensdag en vrijdag
Zwemtijden
In de tweede helft van het schooljaar
gaat groep 4 op vrijdagmorgen
zwemmen in zwembad De Bronspot.
Voor vervoer wordt door de gemeente
gezorgd.
Gymkleding kleuters
Om tijd te besparen bij het aan- en
uitkleden, willen wij u vragen geen
gymschoentjes met veters te kopen,
maar instappers, met dunne zolen
(dikke zolen remmen de afwikkeling van
de voet) of balletschoentjes zonder
zwarte zolen. Makkelijke kleding, tijdens
gymdagen, is gewenst i.v.m. zelf aanen uitkleden. Gymkleding is in groep 1
en 2 nog niet verplicht.
Gymkleding groep 3 t/m 8
Voor de gymlessen verwachten wij, dat
de kinderen een ander broekje en truitje
aantrekken. Gymschoenen zijn
verplicht.

Wij adviseren u bij aanschaf van nieuwe
gymschoenen eraan te denken, dat wij
bij mooi weer regelmatig buiten sporten
op ons sportveld: zgn. balletschoenen
zijn hiervoor niet geschikt. Verder
zouden we het op prijs stellen, als u
gymschoenen aanschaft, waarvan de
zolen geen strepen achterlaten. Dus
geen sportschoenen met zwarte zolen.
Dat scheelt ons veel schoonmaaktijd.
Veiligheid tijdens het sporten
Het dragen van oorbellen en andere
sieraden is tijdens de sportlessen
verboden, omdat dit gevaarlijk is. Om
kwijtraken te voorkomen, vragen wij u
dringend deze spullen niet te laten
dragen op de dagen dat uw kind deze
lessen volgt.
De school is niet aansprakelijk voor
verlies of diefstal van deze spullen
tijdens de (sport)lessen.

Regels in en rondom de school
1. Inlooptijd
Vanaf 8.20 uur, na de eerste zoemer,
mogen alle leerlingen rustig naar binnen
lopen en naar hun klas gaan.
Unit 1 (groep 1-3) gaat naar binnen via
de ingang onder de trap. Unit 2 en 3 (48) gaat naar binnen via de ingang
bovenaan de trap.
Van groep ½ mogen ouders samen met
hun kinderen naar binnen om ze te
helpen bij het ophangen van de jas en
het leggen van de tas in de bak. Bij de
deur van de klas dragen ouders hun
kinderen over aan de leerkracht. Er is
dan gelegenheid voor het stellen van
een vraag of het uitwisselen van
noodzakelijke info. Indien nodig wordt
een afspraak voor een gesprek gemaakt.
2. Ophalen kinderen
De ouders mogen de kleuters opwachten
vanaf 14.05 op het schoolplein naast het
gebouw ‘op de kade’. De kleuterjuffen
komen dan met de kleuters naar buiten
en gaan ‘in de vijver’ staan. Zo kunnen
de leerlingen zorgvuldig aan de ouders
worden overgedragen.
3. Verkeersveiligheid
Voetgangers hebben absoluut voorrang
op onze parkeerplaats. U dient uw auto
te parkeren in de daarvoor bestemde
vakken op de parkeerplaats voor de
school. Parkeren is op eigen risico.
Voor en na schooltijd zijn er
verkeersbrigadiers om de veiligheid van
uw kind(eren) te optimaliseren.

4. Toiletgebruik
Voor de les begint, voor de pauze en
meteen na de pauze kunnen de
leerlingen naar het toilet gaan. Tijdens
de instructie (uitleg van de lesstof) gaan
leerlingen in principe niet naar het toilet.
Daarna mogen leerlingen onder de
lessen om de beurt naar het toilet gaan.
Uiteraard alleen indien nodig. Dit wordt
opgebouwd en aangepast op de
verschillende leeftijden.
5. Waardevolle spullen
GSM’s, tablets, mp3-spelers, etc. zijn
niet toegestaan. De school is niet
aansprakelijk voor zoekraken van deze
spullen. Indien onverhoopt toch één van
deze spullen mee naar school genomen
worden, dan worden deze door de
leerling bij de leerkracht in bewaring
gesteld. Na schooltijd halen de leerlingen
de waardevolle spullen op bij de
leerkracht.
6. Ziekte en afwezigheid
Bij ziekte of afwezigheid verwachten
wij een afmelding via de mail, liefst
voor 8.30 uur doch uiterlijk vóór
9.00 uur, van een van de ouders /
verzorgers van het kind. Ook bij te
laat komen of bij niet meedoen met
gym- of zwemlessen ontvangen wij
graag een berichtje.
7. Ongewenst gedrag
Bij ernstig of herhaaldelijk wangedrag
van leerlingen en/of ouders worden
meteen maatregelen genomen. Dit ter
beoordeling van de directie. Zie

algemeen gedeelte van de schoolgids
en/of protocol fysiek geweld.
8. PBS (positive behaviour support)
Wij hebben 3 schoolregels, die
gebaseerd zijn op de kernwaarden
respect, veiligheid en
verantwoordelijkheid:
1. Iedereen mag er zijn, samen maken
wij het fijn!
2. Elkaar accepteren is goed, laat zien
dat je dat doet.
3. Wij zorgen voor onze school en
elkaar; samen krijgen we dit klaar.
Voor de algemene ruimtes zijn
gedragsverwachtingen geformuleerd.
Deze worden aangeleerd, ingeoefend en
beloond. Kijk op onze website voor
uitgebreide informatie over PBS.

De oudervereniging
De oudervereniging is een groep vrijwillige
ouders, die zich inzet om activiteiten voor
de leerlingen van onze school te
organiseren. Zij bieden ook ondersteuning
bij de door het schoolteam georganiseerde
activiteiten. Het dagelijks bestuur (DB)
wordt gevormd door de voorzitter,
secretaris en penningmeester. De overige
leden vormen de activiteitencommissies.
Een afvaardiging van de directie woont de
vergaderingen bij om een optimale
samenwerking met de school te garanderen.
Bovendien heeft het DB herhaaldelijk
overleg met de directie.
Wat doet de oudervereniging:
De oudervereniging organiseert en betaalt
elk jaar weer, in samenwerking met het
schoolteam, een groot aantal activiteiten
voor alle leerlingen op school zoals het
bezoek van sinterklaas met cadeautjes voor
iedereen, de kerstviering, een bijdrage aan
de kindercarnavalsoptocht, het paaseieren
rapen, de koningsspelen, de
avondvierdaagse en een grotere activiteit
zoals een spokentocht of het schoolfeest
aan het einde van het schooljaar.
De vrijwillige ouderbijdrage:
Het organiseren van al deze activiteiten kost
natuurlijk veel geld. In eerste instantie
willen wij u als ouders vragen om een
bijdrage. In het schooljaar 18-19 zal deze
bijdrage, net als vorig schooljaar € 20 per
kind bedragen, waarvan € 15 is bedoeld
voor de activiteiten buiten de lessen om,
georganiseerd door de oudervereniging en
€ 5 zal gebruikt worden door school voor
het gezamenlijk aanschaffen van alle

schoolbenodigdheden (zie de mededeling
hierover in deze schoolkalender).
Door het betalen van de ouderbijdrage
kunnen wij al deze leuke activiteiten blijven
uitvoeren. Mocht u niet in de gelegenheid
zijn om deze ouderbijdrage in 1 keer te
betalen dan is betaling in termijnen
uiteraard mogelijk. Ook is een beroep op
Stichting Leergeld mogelijk. Het adres van
deze stichting vindt u ook in deze
schoolkalender. Mocht u van 1 van deze
opties gebruik willen maken dan kunt u
contact opnemen met de penningmeester
(Sandra Kerstgens) of de directie (Birgit
Vrijman), liefst in september.
In de volgende tabel kunt u zien welke
activiteiten er in het schooljaar 2016-2017
zijn uitgevoerd en wat de kosten daarvan
waren. Zoals u kunt zien is in 2016-2017
meer uitgegeven dan de € 15 per kind. De
oudervereniging zorgt ervoor dat elk
schooljaar minimaal de € 15 per kind wordt
besteed.
Er is verantwoord ingeteerd op het kassaldo
en daarnaast heeft de oudervereniging erg
veel tijd en energie gestoken in het
inzamelen van geld via o.a. de grote club
actie (samen met de leerlingen van de
school). Van dit extra ingezamelde geld door
de oudervereniging worden dus de extra
activiteiten betaald, zoals het schoolfeest
aan het einde van het schooljaar. Mocht u
een bedrijf hebben en de oudervereniging
willen sponsoren, in welke vorm dan ook, of
heeft u ideeën waaraan het geld besteed
kan worden dan kunt u contact opnemen
met de penningmeester (Sandra Kerstgens).

Wij nodigen u ook van harte uit om naar de
algemene ledenvergadering te komen om
met ons van gedachten te wisselen over het
uitgeven van de gelden. Hiervoor krijgt u
eind oktober nog een persoonlijke
uitnodiging.
Wijze van betalen:
Betalen van de ouderbijdrage is erg
gemakkelijk. Op de infoavond van de school
aan het begin van het schooljaar zal de
oudervereniging vertegenwoordigd zijn om
uw ouderbijdrage contant te innen. Een
uitnodiging voor de info avond ontvangt u
via school. U kunt het geld natuurlijk ook
overmaken op bankrekening:

NL 03

RBRB 0917 7739 18 t.n.v.
Oudervereniging Basisschool St. Franciscus.
Vermeldt u wel duidelijk de namen en groep
van de betreffende kinderen.
Kosten: € 20 per kind met een maximum
van € 60 per gezin. Voor kinderen die na
Pasen instromen betaalt u € 10 per kind.
Dagelijks Bestuur
voorzitter
: Suzanne van Wessel
secretaris
: Claudia Leise
penningmeester: Sandra Kerstgens

Realisatie uitgaven Schooljaar 2016/2017
verdeling per groep
Activiteit

1

2

3

4

5

6

7

8

Sinterklaas

6,35

6,35

6,35

6,35

6,35

6,35

6,35

6,35

Kerstmis

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

Carnaval

1,65

1,65

1,65

1,65

1,65

1,65

1,65

1,65

Pasen

1,65

1,65

1,65

1,65

1,65

1,65

1,65

1,65

Koningsspelen

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

Avond vierdaagse

0,54

0,54

0,54

0,54

0,54

0,54

0,54

0,54

Hap en Stap

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

Schoolfeest

5,43

5,43

5,43

5,43

5,43

5,43

5,43

5,43

Sint Maarten

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

Afscheidscadeau groep 8

1,15

Frietjes laatste schooldag

1,65

1,65

1,65

1,65

1,65

1,65

1,65

1,65

Extra

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Overige Activiteiten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

totaal: ===>

24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 25,65

"Extra":schouwburg theatervoorstellingen

Het schoolreisje wordt niet bekostigd vanuit de ouderbijdrage. Hiervoor vragen we een aparte bijdrage, die kostendekkend
is (busrit en entree). De kleuters gaan meestal naar een speeltuin. Voor groep 4/5/6/7 is de bestemming meestal wat verder
weg zoals bijv. Toverland in Sevenum. De kosten hiervoor variëren en liggen rond het bedrag van 25 euro.
Onze school kiest bewust voor een afscheidsweek voor de schoolverlaters in groep 8 en niet voor een schoolkamp. Het
doel is gezamenlijk afsluiten in gezellige sfeer met leuke, alternatieve activiteiten. Een overnachting is hiervoor niet
noodzakelijk. Dit heeft ook te maken met de grote verantwoordelijkheid, 24/7 voor alle leerlingen, die de school dan draagt.

Verlof aanvragen
4-jarigen
Als uw kind 4 jaar wordt, mag het naar
school. Tot zijn 5e verjaardag is het niet
leerplichtig. Vanaf 5 jaar is uw kind
leerplichtig en moet het naar school.
Leerplichtwet
Per 1 augustus 1994 is de herziene
leerplichtwet van kracht geworden. Bij
de herziening van de
wet is de meldplicht van scholen
aangescherpt. Deze aanscherping is
opgenomen om een einde
te maken aan het verschijnsel dat
(ouders van) leerlingen extra vakantie
vragen, bijvoorbeeld
voor wintersport of een bezoek aan het
geboorteland van hun allochtone ouders.
Daarvoor is de vrijstelling nadrukkelijk
niet bedoeld.
Luxeverzuim
Luxeverzuim ontstaat wanneer ouders
hun kinderen laten spijbelen om eerder
met vakantie te kunnen gaan of om ze
bijvoorbeeld mee te nemen op
familiebezoek. Het doet dan niet ter
zake of op de bewuste dag gewone
lessen zijn, een excursie plaatsvindt of
bijvoorbeeld een sportdag is.
De school is verplicht om melding te
maken van lesverzuim, ook van
afwezigheid waarbij een vermoeden
bestaat dat het luxeverzuim is. De
leerplichtambtenaren zullen tegen
luxeverzuim in actie komen.

Vakantie onder schooltijd (bij hoge
uitzondering)
De leerplichtwet stelt heel duidelijk dat
vakantie onder schooltijd vrijwel
onmogelijk is. Alleen als het gaat om
een gezinsvakantie die het gezin niet in
de schoolvakantie kan opnemen door de
specifieke aard van het beroep van (een
van) de ouders, kan extra verlof worden
verleend. In dat geval mag de directeur
eenmaal per schooljaar het kind vrij
geven (voor maximaal 10 schooldagen),
zodat het gezin toch op vakantie kan.
Het gaat daarbij om de enige
gezinsvakantie in dat schooljaar die niet
mag aansluiten op een schoolvakantie.
Bij een aanvraag moet een
werkgeversverklaring worden gevoegd
waaruit de specifieke aard van het
beroep én de verlofperiode van de
betrokken ouder blijken. Verder moet
rekening gehouden worden met de
volgende voorwaarden:
-in verband met een eventuele
bezwaarprocedure moet de aanvraag ten
minste acht weken van tevoren bij de
directeur worden ingediend, tenzij de
aanvrager kan aangeven waarom dat
niet mogelijk was;
-de verlofperiode mag maximaal 10
schooldagen beslaan;
-de verlofperiode mag niet in de eerste
twee weken van het schooljaar vallen.

Bijzonder verlof
De leerplichtwet kent geen snipperdagen
(bijvoorbeeld om een dag eerder met
wintersport te gaan om de files voor te
zijn), maar in bepaalde bijzondere
omstandigheden kunt u wel extra verlof
aanvragen. Extra verlof is mogelijk als
de volgende omstandigheden zich
voordoen:
1. Huwelijk van bloed- of aanverwanten
tot en met de 3e graad van het kind:
maximaal 2 dagen vrij.
2. 12½-, 25-, of 40-jarig
huwelijksjubileum van ouders: 1 dag
vrij.
3. 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig
huwelijksjubileum van grootouders:
maximaal 1 dag vrij.
4. Ernstige ziekte van ouders, bloed- of
aanverwanten tot en met de 3e graad
van het kind: duur in overleg met
directeur en/of leerplichtambtenaar.
5. Overlijden van bloed- of
aanverwanten tot en met de 4e graad
van het kind: duur in overleg met de
directeur.
6. Verhuizing van het gezin: 1 dag vrij.
7. Het voldoen aan een wettelijke
verplichting, voor zover dit niet
buiten de lesren kan gebeuren: duur
in overleg met de directeur.
8. Sommige religieuze feesten en
andere naar het oordeel van de
directeur belangrijke redenen.

Bij de volgende omstandigheden wordt
geen extra verlof gegeven:
1. Activiteiten van verenigingen, zoals
scouting- of voetbalkamp (zie ook
bijzondere talenten).
2. Vakantie buiten de vastgestelde
schoolvakanties (ook in geval van
speciale aanbiedingen in het
laagseizoenkortingen of
uitnodigingen van familie of
vrienden).
3. Eerder vertrekken of later arriveren
vanwege (verkeers)drukte.
4. Familiebezoek in het buitenland.
5. Het argument ‘mijn kind is nog jong’.
6. Het argument ‘vlak voor de vakantie
wordt er toch (bijna) geen les meer
gegeven’.
Extra verlof aanvragen
Verlofaanvragen worden altijd
individueel beoordeeld. Een aanvraag
voor verlof wegens ‘andere gewichtige
omstandigheden’ dient zo spoedig
mogelijk bij de directeur te worden
ingediend (bij voorkeur minimaal
acht weken van tevoren).
Om tijd te creëren voor overleg of een
eventuele bezwaarprocedure, moet een
verlofaanvraag minimaal acht weken van
tevoren bij de directeur van de school
binnen zijn. Van deze hoofdregel kan
alleen worden afgeweken als een termijn
van acht weken niet redelijk is door een
bijzondere omstandigheid.

De schooldirecteur is bevoegd een
besluit te nemen over een extra
verlofaanvraag voor maximaal tien
dagen in een schooljaar (aaneensluitend
of bij elkaar opgeteld). De
leerplichtambtenaar is bevoegd een
besluit te nemen over een extra
verlofaanvraag voor meer dan tien
dagen. Hij doet dit altijd in overleg met
de schooldirecteur.
Zowel de directeur als de
leerplichtambtenaar is verplicht een
besluit te nemen binnen een redelijke
termijn. Tegen dit besluit kan bezwaar
worden gemaakt.
Aanpak van verzuim en voortijdig
schoolverlaten
De Inspectie van het Onderwijs en
bureau VSV Parkstad Limburg zijn een
samenwerkingsovereenkomst
aangegaan met als doel het bestrijden
van ongeoorloofd verzuim. Dit is een
speerpunt van het kabinetsbeleid;
‘aanval op schooluitval’.
Onze school werkt uiteraard mee aan
het bestrijden van ongeoorloofd verlof
en zal de wettelijke meldtermijnen
volgen. Indien we niet volgens de
richtlijnen handelen kan een bestuurlijke
boete opgelegd worden.
Op school is een flyer met informatie
voor ouders en/of verzorgers m.b.t. luxe
verzuim te verkrijgen. Hiervoor kunt u
terecht bij de directie.
Ook te laat komen is verzuim en
bovendien zeer storend voor andere

leerlingen en de leerkracht doordat de
les onderbroken wordt. Daarnaast is het
voor de leerling zelf ook niet prettig.
Hij/zijn mist een belangrijk deel van de
uitleg. Zorg er als ouders/verzorgers
voor dat uw kind(eren) op tijd op school
zijn! De inlooptijd maakt dit makkelijk.
Door om 8.20 uur op school te zijn heeft
u ruimte. Op het moment dat er iets
tegenzit heeft u 10 minuten speling en
kunnen de lessen op tijd en rustig
starten. Ga dus uit van 8.20 i.p.v. 8.30
uur. Bedankt voor uw medewerking!

Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid
Limburg
Basisonderwijs schooljaar 20182019
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD
Zuid Limburg volgt de lichamelijke,
geestelijke en sociale ontwikkeling van alle
kinderen van 4 tot 18 jaar. Wij nodigen uw
kind regelmatig uit voor een
gezondheidsonderzoek of een inenting. Ook
met vragen over opgroeien en opvoeden of
zorgen om uw kind kunt u altijd bij ons
terecht. Het team JGZ werkt nauw samen
school en met andere organisaties in het
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
Gezondheidsonderzoek
Uw kind wordt uitgenodigd voor een
onderzoek rond de leeftijd van 5 jaar en 10
jaar. Tijdens het onderzoek kijken we
bijvoorbeeld naar groei, motoriek, spraak en

sociaal-emotionele ontwikkeling. Door uw
kind goed te volgen probeert de GGD
eventuele problemen op tijd op te sporen en
te helpen voorkomen. Als blijkt dat uw kind
extra hulp of zorg nodig heeft, kijken we
samen wat daarvoor nodig is. We werken
hierin nauw samen met andere organisaties
binnen het CJG.
De onderzoeken vinden plaats in het CJG, op
school of bij de GGD Zuid Limburg.

In 2019 krijgen tieners die dan 14 jaar
worden een uitnodiging voor een Men. ACWY
vaccinatie.

Uw informatie is erg belangrijk
U als ouder/verzorger kent uw kind het
beste. Om te weten of er dingen zijn waar
we extra op moeten letten, vragen we u om
van tevoren een vragenlijst in te vullen.
Hierin komen allerlei gezondheidsaspecten
aan bod.
Uiteraard gaan we zorgvuldig om met alle
gegevens van u en uw kind.

Contact
Huub Creemers, jeugdarts,
Rilana di Bartolomeo, Jeugdverpleegkundige
Manuela Crijns, doktersassistente T: 0888805206
Team JGZ : Parkstad Oost
E: InfoJGZ.Parkstadoost@ggdzl.nl

Inentingen
DTP/BMR vaccinatie:
In het kalenderjaar dat uw kind 9 jaar wordt,
krijgt het de laatste twee inentingen tegen
DTP (difterie, tetanus, polio) en BMR (bof,
mazelen, rodehond).
HPV vaccinatie:
Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 jaar
worden bovendien de HPV-vaccinatie tegen
baarmoederhalskanker.
Meningococcen ACWY vaccinatie:
Jongeren die in 2018 tussen 1 mei en 31
december 14 jaar worden krijgen een
vaccinatie tegen meningokokken, typen
A,C,W en Y aangeboden.

Vragen of zorgen?
Heeft u vragen over de ontwikkeling of het
gedrag van uw kind. Is er sprake van
leerproblemen of andere problemen. Maakt u
zich zorgen? Neem dan contact op met het
Team JGZ. Wij helpen u graag!

T: 088-8805033 (dagelijks 08.30uur12.30uur)

https://www.ggdzl.nl/burgers/jeugd-engezin/jeugdgezondheidszorg/

Verdeling lesuren groep 3 t/m 8 (lees de met de klok
mee)

Taal/lezen
Rekenen
WO/verkeer/studievaardigheden
Handvaardigheid//tekenen
Lichamelijke oefening
Schrijven
Muziek
Godsdienst/act.burgerschap
Engels

Verantwoording lesuren
Per week krijgen de leerlingen van een bepaalde groep een vast aantal uren les. Voor groep 1 zijn dat 20 lesuren per week, voor de
overige groepen 25 lesuren per week. Op jaarbasis krijgt groep 1 volgend schooljaar 774 uur les en de overige groepen 964 uren les.
Over 4 schooljaren zijn dat 3666 lesuren in groep 1-4 en 3856 lesuren in groep 5-8. Over 8 schooljaren krijgen de leerlingen dus 7522
uren les. Deze uren liggen boven de wettelijke (minimale) richtlijnen van respectievelijk 3520, 3760 en 7520.
Verdeling van tijd over leer- en vormingsgebieden
De hoogste prioriteit bij het leren geven wij aan taal, lezen en rekenen. In bovenstaande grafiek staat in het diagram weergegeven
hoeveel procent (uren) de leerlingen les krijgen in het betreffende leer- en vormingsgebied gedurende de schooljaren 3 t/m 8.

De zorgstructuur op school
We werken met de 5 niveaus van zorg.
Dit begint met een basisaanbod in de
groep en gaat steeds een stapje verder.
Via extra aanbod in de groep naar inzet
van interne en externe deskundigen.
Heeft u behoefte aan uitleg hierover?
Maak dan een afspraak met de
groepsleerkracht of de intern begeleider.
In het kader van passend onderwijs
hanteren we i.s.m. externen het
‘Knooppunt zorg’ zodat snel de juiste
hulp ingeschakeld kan worden. Dit loopt
altijd via de intern begeleider, Marianne
Evers.
De extra hulp aan de zorgleerlingen
Onze school is er een met veel aandacht
voor leerlingen die extra zorg nodig
hebben. Deze zorg wordt gecoördineerd
en bewaakt door onze Intern Begeleider
en grotendeels uitgevoerd door de
leerkrachten in de groep. De Intern
Begeleider overlegt waar nodig met
leerkrachten met speciale expertise
(Master Gedrag en Rekenen). Door
gebruik te maken van het CITO
leerlingvolgsysteem kunnen wij de
vorderingen van de leerlingen goed
volgen en waar nodig op adequate wijze
hulp bieden.
Door het werken met het Directe
Instructiemodel; uitleg geven op 3
niveaus en in de verwerking ook
differentiëren op 3 niveaus, zijn in de
1

www.statline.cbs.nl

afgelopen jaren weinig kinderen naar het
Speciaal (Basis)Onderwijs verwezen. Het
landelijke deelname-percentage aan
Speciale scholen voor Basisonderwijs in
14-15 lag op 2,5 % (SBO).1 In 20132014 is 1 leerling uitgestroomd naar het
SBO (1%), in 2014-2015 is 1 leerling
verwezen naar het SO (1%).
Uitzondering hierop is schooljaar 15-16.
Er zijn toen meerdere leerlingen
uitgestroomd: 6 leerlingen (ongeveer
3,2%) naar het SBO en 3 leerlingen
(ongeveer 1,6%) naar het SO. In
schooljaar 16-17 zijn twee leerlingen
uitgestroomd naar het SBO. Afgelopen
schooljaar zijn geen leerlingen verwezen
naar het SO of SBO.
Dyslexie protocol
School volgt nauwlettend het door de
landelijke organisatie ”Masterplan
Dyslexie” opgestelde “protocol Dyslexie”.
Dit protocol heeft vroegtijdige
signalering bij risicoleerlingen ten doel
waardoor meer adequate handelen c.q.
hulpverlening plaats kan vinden in de
groepen 1 t/m 8. Alle leerlingen (in
groep 1 en 2 zichtbare kenmerken
m.b.t. voorbereidend lezen en schrijven)
met lees- en/of spellingproblemen (mèt
of zònder dyslexieverklaring) ontvangen
extra begeleiding; deze begeleiding kan
per kind, kijkend naar de specifieke
onderwijsbehoefte, verschillen.
De organisatie “Masterplan Dyslexie”
heeft ook richtlijnen opgesteld, waaraan

het voortraject op een (basis)school
moet voldoen (tijd/CITO-scores/geboden
hulp) om in aanmerking te komen voor
de vergoedingsregeling. Ouders melden
zelf, indien school voldoende kenmerken
van dyslexie herkent / kan overleggen,
in samenspraak met school, hun kind
aan voor dyslexieonderzoek bij een
externe instantie naar hun keuze.
Voorafgaand dient U ook in het bezit te
zijn van een verwijzing van Uw huisarts
en is het raadzaam contact op te nemen
met Uw ziektekostenverzekering. Bij
vragen hierover zal de leerkracht en/of
Intern Begeleider U graag verder
informeren. Voor leerlingen die na
extern onderzoek een dyslexieverklaring
ontvangen wordt een dyslexiepas
opgesteld (een plan van aanpak) waarin
ook de dispenserende en compenserende maatregelen worden vastgelegd.
Begeleiding door externen
Soms vindt dit plaats op advies van
school en vindt er automatisch
afstemming plaats. Het komt ook voor
dat ouders, evt. via de huisarts, met hun
kind naar een externe hulpverlener
gaan. Het is dan van groot belang dit op
school te melden t.b.v. een goede
afstemming en het kunnen uitzetten van
één lijn. Hierdoor zal de begeleiding
meer resultaat opleveren. Vandaar dat
we ouders dringend verzoeken dit z.s.m.
door te geven aan school!
Het kan nodig zijn om eerst een ronde

tafel gesprek te voeren met alle
betrokkenen. Dit is echter niet in alle
gevallen nodig. Daarna kunnen
contacten via de mail of telefonisch
onderhouden worden.
De resultaten van ons onderwijs
CITO leerlingvolgsysteem
De gegevens die voortvloeien uit het
CITO leerlingvolgsysteem worden
gebruikt om de ontwikkeling van onze
leerlingen vast te stellen en te volgen.
Hiernaast maken we ook gebruik van de
Scol, een sociaal-emotionele
gedragsvragenlijst die twee maal per
jaar door de leerkrachten voor alle
leerlingen wordt ingevuld, en vanaf
groep 6 ook door de leerlingen zelf
wordt ingevuld. Deze gegevens worden
op groep- en op kindniveau tenminste
drie maal per jaar tijdens de VCB
(voortgangscontrolebespreking) tussen
leerkracht en de Intern Begeleider
uitgewisseld, gekeken naar de
onderwijsbehoeften van de groep/het
kind en vertaald in adequaat handelen.
Het CITO leerlingvolgsysteem wordt,
naast het volgen van de groep/ de
leerlingen, ook gebruikt op schoolniveau
voor de schoolzelfevaluatie. De
gegevens hiervan dragen er toe bij dat
wij ons onderwijsaanbod steeds beter af
kunnen stemmen op de behoeften van
de leerlingen. De jaarlijkse
trendanalyses op pedagogisch en

didactisch gebied, spelen bij deze
evaluatie een belangrijke rol.
Voor vragen hierover kunt u altijd
contact met de groepsleerkracht / Intern
Begeleider opnemen.
Effecten van kwaliteitsverbetering
Onze school heeft het afgelopen
schooljaar stappen gezet gericht op
borging en verbetering van de beoogde
kwaliteit van onze dienstverlening. Dit
heeft geleid tot de volgende
opbrengsten:


De keuze voor een nieuwe methode
voor Sociaal en Emotioneel leren
(sociale vaardigheden): Kwink. Dit
schooljaar wordt de methode
ingevoerd voor groep 1 tot en met 8
onder leiding van onze
gedragsspecialist mevr. D. Heuts.



De werkgroep PBS heeft zorg
gedragen voor een jaarplan zodat
deze aanpak verankerd wordt in onze
werkprocessen.



Veilig op weg naar veerkracht; vanuit
een stevige basis met PBS en sociale
vaardigheden zijn we op zoek naar
een extra aanbod voor leerlingen om
hun weerbaarheid en veerkracht te
vergroten. Afgelopen schooljaar
hebben we ‘kriebels in de klas’
ingezet om leerlingen goed te
informeren over relaties en
seksualiteit en dit, passend bij de

leeftijd bespreekbaar te maken.
Dit schooljaar gaan we verder op
zoek naar een passend extra aanbod
op het gebied van veerkracht.
Het effect van deze
schoolontwikkelingen is dat leerlingen
zich heel prettig voelen op school en dat
pestgedrag nauwelijks voorkomt. Dit
wordt in kaart gebracht middels de
monitor sociale veiligheid van Vensters
PO. U kunt de resultaten zien op
www.scholenopdekaart.nl
We hadden zelfs een tien op ons
rapport!
Het effect van PBS is ook nadrukkelijk
waargenomen tijdens de interne audit.
Het viel op dat leerlingen rustig werken
in een ontspannen sfeer en elkaar echt
willen helpen.


Effectieve communicatie versterken
We zijn vorig schooljaar gestart met
de omgekeerde oudergesprekken.
Hierin krijgt de ouder een belangrijke
rol en geeft de leerkracht waardevolle
informatie over het kind, die gebruikt
wordt om de begeleiding van de
leerlingen te optimaliseren.



Stimuleren motivatie leerlingen
Alle groepen hebben gewerkt met
doe- en leerdoelen. Daarnaast
hebben groep 7 en 8 gewerkt aan
vergroten van eigenaarschap middels
kindgesprekken en doelenplannen
(per leerling).

Kinderen worden actief betrokken bij
hun leerproces en voeren hierover
gesprekken met de
groepsleerkrachten. Hierdoor
verbeterd de motivatie. Leerlingen
maken zelf keuzes en leren over hoe
ze leren en wat goed voor hen is. Ze
worden gestimuleerd hierin zelf
initiatief te nemen. Het effect is groot
en goed! De hoogste schoolscore op
de Centrale Eindtoets van de
afgelopen 5 jaar.
Centrale Eindtoets van CITO
Vanaf schooljaar 2014-2015 wordt de
Centrale Eindtoets afgenomen op alle
basisscholen in Nederland voor de
leerlingen in groep 8. Scholen hebben de
keuze uit Centrale Eindtoets, Route 8 en
IEP. Wij gebruiken de Eindtoets van
Cito.
Het advies van de basisschool is
doorslaggevend bij het VO-advies en het
‘cijfertje’ op de Centrale Eindtoets is
enkel een bevestiging. Valt het resultaat
op de Citotoets hoger uit dan het
gegeven advies, dan heroverwegen wij
het advies. Dit kan leiden tot bijstellen
van het advies, dit hoeft echter niet. In
2019 zal de Centrale Eindtoets van 16
t/m 18 april worden afgenomen.
De Centrale Eindtoets van meet de
prestaties/vorderingen van ieder kind
m.b.t. taal, rekenen en lezen. Naast de
individuele uitslag per leerling, is er ook
een overzicht van de score van de hele

groep ten opzichte van vergelijkbare
scholen in het hele land, de zogenaamde
schoolscore.
Het landelijk gemiddelde lag in 2018 op
534,7. Onze schoolscore in 2018 is
537,1. Dit is goed omdat de schoolscore
ruim boven de norm ligt die voor onze
schoolgroep geldt.
Het percentage gewichtenleerlingen op
een school wordt gebruikt als
correctiefactor voor de sociaal-culturele
achtergrond van de leerlingen.

Resultaten Eindtoets 2014-2018
schooljaar
2014 2015 2016 2017 2018
schoolscore 533,6 533,9 532,2 534,2 537,1

Alle leerlingen nemen deel aan de CITOeindtoets, hierdoor kan de score van de
groep per jaar schommelingen naar
boven en naar beneden laten zien.
Echter worden niet alle leerlingen
meegenomen in de berekening.
Leerlingen die in groep 7 instromen
kunnen buiten de berekening gehouden
worden. Evenals leerlingen met een
specifieke onderwijsbehoefte, die door
Passend Onderwijs steeds meer
deelnemen aan het reguliere
basisonderwijs. Meestal zijn dit
leerlingen die minder leerbaar zijn. Ze
werken meestal met een
ontwikkelingsperspectief, een
afbuigende leerlijn. Leerlingen met een
dyslexieverklaring kunnen op een
aangepaste wijze de Eindtoets maken.

De uitslagen van de Cito-toetsen geven
niet alleen een beeld van de individuele
resultaten van leerlingen, maar
gebruiken wij naast andere bronnen ook
om ons onderwijsaanbod te evalueren.
Advies Vervolgonderwijs
De individuele uitslag van de toets, het
advies van de school en de uiteindelijke
schoolkeuze van ouders, leerling en
leerkracht is terug te vinden in het
leerlingenrapport.
Bij het advies laten wij ons niet alleen
leiden door de resultaten van het
leerlingvolgsysteem van CITO, maar
baseren wij ons ook op de ontwikkeling
van het kind door de jaren heen. Zowel
ten aanzien van kennis alsook motivatie,
werkhouding, taakgerichtheid,
geheugen, welbevinden, enz. Dit
brengen we in kaart m.b.v. de
vragenlijst voor executieve functies.
Het door school gegeven advies past
bijna altijd bij de mogelijkheden van het
kind.
Dit blijkt uit de contacten met de
intakers van de diverse middelbare
scholen en uit de jaarlijkse
rapportgegevens van onze oud
leerlingen die wij van de scholen krijgen
toegestuurd.
Er is sprake van een actief overleg
tussen de leerkrachten van de groepen 7
/ 8 en de intakers/mentoren van het
voortgezet onderwijs. Deze contacten

hebben niet alleen te maken met het
overdrachtsprotocol m.b.t. de “warme
overdracht”, maar ook met het volgen
en terugkoppelen van gegevens van
leerlingen over en weer.
Tevens vinden regelmatig studieavonden
plaats waarbij men steeds meer komt
tot een goede afstemming op elkaar
t.a.v. het onderwijs.
Sinds schooljaar 2014-2015 geven in
groep 6 en 7 achtereenvolgens een
voorzichtig en voorlopig advies VO,
zodat ouders en leerlingen tijdig weten
in welke lijn (soort Voortgezet
Onderwijs) de resultaten en
vaardigheden (waaronder executieve
functies) liggen.
Voortgezet onderwijs
In de periode 2002 t/m 2018 stroomden
de kinderen door naar de volgende
scholen van voortgezet onderwijs:
PRO:
1 leerling
VMBO Basis:
31 leerlingen
VMBO B/K:
9 leerlingen

VMBO Kader:
VMBO K/TL
VMBO TL:
VMBO TL/HAVO:
HAVO:
HAVO/VWO:
VWO:
VWO/Gym:
Totaal:

44 leerlingen
6 leerling
106 leerlingen
13 leerlingen
86 leerlingen
9 leerlingen
80 leerlingen
1 leerling
387 leerlingen

In 2018 stroomden er in totaal 18
leerlingen uit naar de volgende
leerwegen:
PRO:
0 leerlingen
VMBO Basis:
1 leerling
VMBO B/K:
1 leerling
VMBO Kader:
0 leerlingen
VMBO K/TL:
1 leerling
VMBO TL:
2 leerlingen
VMBO TL/HAVO: 4 leerlingen
HAVO :
3 leerlingen
HAVO/VWO:
1 leerlingen

VWO:
VWO/Gym:

4 leerlingen
1 leerling

Nuttige adressen en telefoonnummers
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BS St. Franciscus
Wijenweg 143 D
6446 AK Brunssum
Tel
: 045-5220455
E-mail : info.franciscusbr@innovo.nl
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Voorzitter: Mevr. S. van Wessel
Post via schooladres
E-mail: ov.franciscusbr@innovo.nl
Medezeggenschapsraad:
Voorzitter: R. Bies
Post via schooladres
E-mail: mr.franciscusbr@innovo.nl
Schoolbestuur:
INNOVO
Ruys de Beerenbroucklaan 29
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6401 DC Heerlen
Tel
: 045-5609400
Vertrouwenspersonen St. Franciscus
Leerkracht: July Vijgen
E-mail:
july.vijgen@innovo.nl
Ouder:
Jaimy Bies
E-mail:
brasbies@gmail.com
Vertrouwenspersonen Innovo:
Drs. Paul Nijpels
Telefoon: 043 - 407 82 82 / 06 – 463 459 16
E-mail: paul.nijpels@home.nl
Bert van Oosterbosch
Telefoon: 045 – 531 2981 / 06 – 119 270 04
E-mail: bert@bct-bv.nl

Klachtencommissie:
INNOVO
t.a.v. de klachtencommissie
Postbus 2602
6401 DC Heerlen
Landelijke klachtencommissie Katholiek
onderwijs
Tel : 070-3925508
Website: www.gcbo.nl
E-mail: info@geschillencies-klachtencies.nl
Leerplichtambt. Gemeente Brunssum:
Bureau VSV
Mevr. S. Sogelée
Tel : 045-5605882
Jeugdgezondheidszorg Parkstad Oost:
Prins Hendriklaan 376, 6443 AE Brunssum
Antoinette Kec, Jeugdverpleegkundige
Huub Creemers, Jeugdarts
Manuela Crijns, doktersassistente
E-mail: Infojgz.parkstadoost@ggdzl.nl
Tel: 045 - 8506692 (iedere werkdag van
8.30-12.30 uur)
Website: www.ggdzl.nl/burgers/jeugd-engezondheid/jeugdgezondheidszorg
Buitenschoolse opvang Humanitas
bereikbaar tussen 08.00 en 17.30 uur
045-5711254 of via email:
regiolimburgzuid@kov.humanitas.nl
website : www.kinderopvanghumanitas.nl
CMWW (maatschappelijk en
welzijnswerk)
Bereikbaar 8.30-12.30 (ma/vrij),
13.00-16.30 (ma/do)
Prinses Beatrixstraat 1a
6443 AK Brunssum
Tel : 045-525025

Website: www.cmww.nl
Postadres: Postbus 190, 6440 AD Brunssum
Wilt u uw peuter (2-4 jaar) aanmelden voor
de peuteropvang? Dan kunt u terecht bij
Sven Weeda van Debicare.
Tel: 0180555911
Mail: s.weeda@debicare.nl
Toegangsteam Jeugdhulp
Bereikbaar tussen 8.30-17.00
Lindeplein 1
6440 AG Brunssum
Tel : 045-5278430
website: jeugdzorg@brunssum.nl
Postadres: Postbus 250, 6446 AG Brunssum
Stichting Leergeld Parkstad
Postbus 9
6400 AA Heerlen
Telefoonnummer: 045 - 574 3636
E-mailadres: leergeldps@hetnet.nl
Inspectie van het Onderwijs
Postbus 530
5600 AM Eindhoven
tel.: 040-2197000
fax: 040-237048
site: www.owinsp.nl
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