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Voorwoord 
 
 
Beste ouders en/of verzorgers, 
 
Hierbij bieden wij u onze nieuwste uitgave van de schoolgids aan. Iedere school is anders in de 
manier van werken, in sfeer, resultaten en omgaan met elkaar. 
 
Het kiezen van een school is niet eenvoudig. We hebben daarom een schoolgids samengesteld 
om u te helpen bij de keuze van een school voor uw kind. 
 
Met deze schoolgids geven wij u een indruk over onze ideeën over onderwijs en opvoeding, wat 
we willen bereiken met de kinderen, hoe wij op school onderwijs geven, de sfeer waarin we 
werken, afspraken en regels, de zorg voor ieder kind, de samenwerking met de ouders.  
De verwijzingen naar de uitgebreidere informatie rondom een bepaald onderwerp kunt u 
vinden via de schoolwebsite, of rechtstreeks via www.innovo.nl. Natuurlijk kunt u alle, in de 
schoolgids benoemde onderwerpen, rechtstreeks met uw school bespreken. 
 
Naast deze uitgebreide algemene informatie willen wij u zo goed mogelijk op de hoogte houden  
middels de jaarkalender, nieuwsbrieven, Klasbord(app) en de website. Deze laatste 
informatiekanalen worden gebruikt om actuele informatie over wat er allemaal op school 
gebeurt met ouders te delen. 
De jaarkalender (kalendergedeelte van de schoolgids) biedt een beknopte samenvatting van 
belangrijke informatie voor ouders, waaronder praktische zaken. 
 
Natuurlijk is deze schoolgids ook bedoeld voor ouders die al kinderen op onze school hebben. 
Aan hen leggen we verantwoording af voor onze manier van werken en voor de resultaten die 
we op de St. Franciscus halen. 
 
Wij hopen dat u deze schoolgids met plezier leest. Als u vragen, opmerkingen en suggesties 
heeft, laat ons dat s.v.p. weten. 
 
We wensen alle betrokkenen een heel fijn en leerzaam schooljaar toe! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het team, 
 
Birgit Vrijman,  
Directeur basisschool St. Franciscus 

http://www.innovo.nl/
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1.  Inleiding. 
 
Waarom een schoolgids? 
De basisschool bestrijkt een flink stuk van 
een kinderleven. Het is daarom van groot 
belang, dat u als ouder de juiste school kiest 
voor uw kind. Een school die zo goed 
mogelijk aansluit bij uw kijk op de wereld. 
Een school waar uw kind zich geborgen kan 
voelen en waar het met veel plezier naar 
toe kan gaan. 
Deze gids is geschreven om u als ouder te 
informeren over wat u van onze school kunt 
verwachten, waar onze school voor staat en 
over hetgeen kenmerkend is voor 
basisschool St. Franciscus in Treebeek. 
 
Hoe is de schoolgids opgezet? 
Onze schoolgids bestaat uit twee delen: het 
algemene gedeelte en de schoolkalender. In 
het algemene gedeelte staat informatie, die 
voor langere tijd geldt, de visie van de 
school, de verantwoording m.b.t. het werk 
en de resultaten enz. In de schoolkalender 
treft u die informatie aan, die per schooljaar 
kan wijzigen. 
 
Wat staat er in het algemeen gedeelte? 
Hierin vindt u informatie over: 
• INNOVO, het schoolbestuur; 
• waar wij de accenten leggen; 
• hoe onze school is georganiseerd; 
• de werkwijzen die we toepassen en de 

methodes die we hanteren; 
• de zorg voor de leerlingen; 
• de voortgaande ontwikkelingen binnen 

ons onderwijs; 
• wat van u als ouder wordt verwacht.            
 
Wat staat er in de schoolkalender? 
In de schoolkalender vindt u: 
• de schooltijden en vakanties; 

• de planning van ouder- en 
informatieavonden; 

• de algemene schoolregels; 
• nuttige informatie over de dagelijkse gang 

van zaken; 
• informatie omtrent de inentingen en de 

bezoeken aan de schoolarts; 
• de planning van de buitenschoolse 

activiteiten; 
• de actuele groepsindeling; 
• adressen van instanties en geledingen; 
• de resultaten van het onderwijs. 
 
Meteen na iedere zomervakantie ontvangen 
alle gezinnen de kalender voor het nieuwe 
schooljaar. 
Het algemene gedeelte van de schoolgids 
wordt gepubliceerd op onze website, 
www.bsfranciscus.nl en kunt u (indien 
gewenst) downloaden. 
De verwijzingen naar de uitgebreidere 
informatie rondom een bepaald onderwerp 
kunt u via de website van onze school 
vinden, of rechtstreeks via www.innovo.nl 
(ga naar www.innovo.nl  en klik 
op SCHOLEN of OUDERS in de menubalk: 
aanvulling  schoolgids 2018-2019). 
Natuurlijk kunt u alle, in de schoolgids 
benoemde onderwerpen, rechtstreeks met 
uw school bespreken. 
 
Een korte beschrijving van het werkproces. 
De directeur legt het concept schoolgids 
voor aan het team, daarna aan het mede-
zeggenschapsorgaan van de school en 
verzoekt de oudergeleding om instemming 
conform WMS art.13g (voor scholen onder 
de WPO). 
Bij positief advies/instemming stelt de 
directeur de schoolgids vast. De directeur 
stuurt de schoolgids met MR-verklaring naar 
het CvB en vervolgens naar de inspectie, 
uiterlijk voor 1 augustus 2018.  

http://www.innovo.nl/
http://www.innovo.nl/
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2.  De school en aanname. 
 
Naam:  Basisschool St. Franciscus 
Adres:  Wijenweg 143 D,  
Postcode: 6446 AK   Brunssum 
Tel.:  045 - 5 22 04 55 
Website: www.bsfranciscus.nl  
Email :  info.franciscusbr@innovo.nl 
Directie: Birgit Vrijman 
 
De naam en de richting van de school. 
Onze school, die in 1920 opgericht werd, is 
vrijwel even oud als de wijk waarin hij ligt. 
Met de komst van de steenkoolmijn Emma 
was er behoefte aan woonruimte voor de 
mijnwerkers, die van heinde en ver naar de 
Mijnstreek trokken. Treebeek werd uit de 
grond gestampt en ons riante 
scholencomplex werd gebouwd onder 
beheer van de Staatsmijnen en het 
kerkbestuur van de Barbaraparochie. Sinds 
de invoering van het basisonderwijs is de 
voormalige kleuterschool St. Antonius met 
de lagere school gefuseerd en sindsdien 
gaan we samen verder onder de naam 
basisschool St. Franciscus. 
Onze basisschool is voor de wet een 
bijzondere school. Dit betekent dat ons 
onderwijs vanuit een katholieke invalshoek 
is ingericht. Wij geven gestalte aan deze 
identiteit door catecheselessen, vieringen 
op school. Maar ook door onze manier van 
omgaan met de kinderen en door een sfeer 
van verdraagzaamheid en geborgenheid op 
school te creëren, proberen we aan deze 
katholiciteit vorm te geven. Onze school 
staat overigens open voor kinderen van alle 
(geloofs)richtingen, mits men de katholieke 
grondslag van de school respecteert. 
Onze school wordt bestuurd door INNOVO 
te Heerlen, zie hoofdstuk 9 Bestuurlijke 
zaken. 

De plaats en de grootte van onze school. 
Onze school ligt centraal in de wijk 
Treebeek. Het merendeel van de leerlingen 
komt uit dit stadsdeel van Brunssum. Het 
nieuwe Brede Schoolgebouw is in 2015, in 
gebruik genomen,  met een eigen inpandige 
speelzaal (voor de kleuters) en crealokaal 
(voor o.a. teken- en handvaardigheid-
lessen).  
We tellen ongeveer 170 leerlingen, 10 
leerkrachten,  een intern begeleider, een 
directeur, een conciërge en administratief 
medewerker. Vanaf schooljaar 2018-2019 
gaan we werken met onderwijsonder-
steuners. Dit heeft te maken met recente 
ontwikkelingen (Onderwijs Anders 
Organiseren en beschikbare 
werkdrukmiddelen). 
Onze Brede Schoolpartners, waarmee we 
het gebouw samen gebruiken, zijn: 
Peuteropvang Het Hummelhutje van 
CMWW, BSO van Humanitas en basisschool 
De Vlindertuin (Movare). 
 
Aanname van leerlingen. 
Ouders die hun kind op onze school willen 
aanmelden, nemen daartoe contact op met 
de directie. Aanmelden is mogelijk vanaf het 
moment dat uw kind 3 jaar is. 
Wanneer uw kind 4 jaar is geworden kan 
het tot de basisschool worden toegelaten. 
Met 4 jaar is de leerling niet leerplichtig. We 
verwachten echter dat de leerling elke dag 
aanwezig is. Dit om een goede basis te 
bieden; de ontwikkeling van de leerling en 
het groepsgebeuren zo optimaal mogelijk te 
laten verlopen.  Als schoolgewenning mag 
een kleuter van 3 jaar en 10 maanden de 
school enkele middagen als gast bezoeken. 
Om pedagogische redenen geven wij er de 
voorkeur aan uw kind de wendagen 
voorafgaande aan de maand waarin het 
kind 4 jaar wordt te laten deelnemen. Uw 
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kind krijgt, uiteraard na aanmelding, 
hiervoor een uitnodiging toegestuurd. 
Met 5 jaar is de leerling leerplichtig, 
hetgeen betekent dat een vijfjarige verplicht 
is de school dagelijks te bezoeken.  
Ook kunnen kinderen tussentijds instromen 
wegens verhuizing of anderszins. Wij nemen 
dan altijd contact op met de school van 
herkomst. Deze school stelt van de leerling 
een onderwijskundig rapport ter 
beschikking. Van leerlingen die naar een 
andere school vertrekken, wordt eveneens 
een onderwijskundig rapport opgesteld, dat 
aan de nieuwe school wordt toegestuurd. 
 
De school voert een intakegesprek met de 
ouders/verzorgers. Bij gerede twijfel over 
het ontwikkelingsperspectief van een 
bepaalde leerling betrekt de school het 
advies (van de leden) van het (zorg)team bij 
de besluitvorming over aanname. 
 
De school heeft van alle leerlingen een 
“papieren dossier”, waarin minimaal zijn 
opgenomen: een ondertekend 
aanmeldformulier,  intakegesprek (opt.) 
het onderwijskundig rapport (opt.), een 
bewijs van uitschrijving (opt.). 
De administratieve gegevens worden 
minstens 3 jaar na uitschrijving van de 
leerling bewaard en daarna verwijderd 
(m.u.v. adresgegevens oud-leerlingen). 
 
Regels voor toelating 
De Wet primair onderwijs (Wpo) en Wet op 
de expertisecentra (WEC) vermelden dat de 
beslissing over toelating van leerlingen 
berust bij het bevoegd gezag. In de praktijk 
ligt deze beslissingsbevoegdheid bij de 
directie van onze school.  
 
De aannamecriteria van onze school zien er 
als volgt uit: 

 alhoewel onze school een katholieke 

school is, worden in principe leerlingen 
van elke geloofsovertuiging tot onze 
school toegelaten, mits de katholieke 
grondslag van onze school 
gerespecteerd wordt; 

• onze school staat in beginsel open voor 
alle kinderen, ook voor kinderen met 
een beperking. Indien er beslist moet 
worden over de toelating, houden we er 
uiteraard rekening mee of we de juiste 
ondersteuning en specifieke begeleiding 
kunnen bieden die voor de ontwikkeling 
van het kind noodzakelijk is. Indien er 
besloten wordt tot toelating zal er op 
basis van een plan van aanpak, dat met 
de ouders is samengesteld, gehandeld 
worden. De evaluatie en de 
voortgangsprocedure worden van jaar 
tot jaar bekeken; 

• Informatie over de ondersteuning die 
onze school kan bieden, is opgenomen 
in het Schoolondersteuningsprofiel 
(SOP) dat op de website van onze school 
te vinden is.  

 
Voor uitgebreide informatie, incl. de 
wettekst (passage met betrekking tot 
aanmelding en toelating), verwijzen wij u 
naar de site van INNOVO.  
Hier treft u ook het INNOVO-
aanmeldingsformulier aan van maart 2017. 
Dit formulier is alleen ter informatie, NIET 
om in te vullen. 
 
Voor meer informatie ga naar 
https://www.innovo.nl/regels-voor-
toelating.html  
 
In de Wet passend onderwijs staat een 
passage opgenomen met betrekking tot 
aanmelding en toelating 
(het INNOVO aanmeldingsformulier is 
hierop afgestemd): 
De aanmelding van kinderen voor toelating 

https://www.innovo.nl/regels-voor-toelating.html
https://www.innovo.nl/regels-voor-toelating.html
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geschiedt schriftelijk en kan worden gedaan 
vanaf de dag waarop het kind de leeftijd van 
3 jaar bereikt. De ouders doen de 
aanmelding zo mogelijk ten minste 10 
weken voor de datum waarop toelating 
wordt gevraagd en geven bij de aanmelding 
aan bij welke school of scholen eveneens 
om toelating is verzocht. 
 
Het bevoegd gezag beoordeelt of de 
aanmelding een kind betreft dat extra 
ondersteuning behoeft. Hiertoe kan het 
bevoegd gezag de ouders verzoeken 
gegevens te overleggen betreffende 
stoornissen of handicaps van het kind of 
beperkingen in de onderwijsparticipatie. 
Onder extra ondersteuning wordt niet 
verstaan ondersteuning ter bevordering van 
de beheersing van de Nederlandse taal met 
het oog op het voorkomen en bestrijden 
van onderwijsachterstanden. 
 
Indien de toelating van een leerling die 
extra ondersteuning behoeft, wordt 
geweigerd, vindt de weigering niet plaats 
dan nadat het bevoegd gezag er, na overleg 
met de ouders en met inachtneming van de 
ondersteuningsbehoefte van de leerling en 
de schoolondersteuningsprofielen van de 
betrokken scholen, voor heeft zorg 
gedragen dat een andere school bereid is de 
leerling toe te laten. Onder andere school 
kan ook worden verstaan een school voor 
speciaal onderwijs, een school voor speciaal 
en voortgezet speciaal onderwijs of een 
instelling voor speciaal en voortgezet 
speciaal onderwijs. 
 
Het derde en vierde lid zijn niet van 
toepassing: 

a. indien op de school waar de leerling is 
aangemeld geen plaatsruimte 
beschikbaar is, of 
b. indien het bevoegd gezag de ouders 

bij de aanmelding verzoekt te verklaren 
dat zij de grondslag van het onderwijs 
op de school zullen respecteren dan wel 
te verklaren dat zij de grondslag van het 
onderwijs op de school zullen 
onderschrijven, en de ouders dit 
weigeren te verklaren. 

 
Het bevoegd gezag neemt de beslissing over 
toelating van een leerling zo spoedig 
mogelijk doch uiterlijk 6 weken na 
ontvangst van de aanmelding. Indien de 
beslissing, bedoeld in de vorige volzin, niet 
binnen 6 weken kan worden gegeven, deelt 
het bevoegd gezag dit aan de ouders mede 
en noemt het daarbij een zo kort mogelijke 
termijn waarbinnen de beslissing wel 
tegemoet kan worden gezien, welke termijn 
ten hoogste 4 weken bedraagt. 
 
Indien de aanmelding een kind betreft dat 
niet is ingeschreven op een andere school, 
een school voor speciaal onderwijs, een 
school voor speciaal en voortgezet speciaal 
onderwijs of een instelling voor speciaal en 
voortgezet speciaal onderwijs,de 
aanmelding is gedaan ten minste 10 weken 
voorafgaand aan de eerste dag van een 
schooljaar en de beslissing over toelating op 
de eerste dag van dat schooljaar nog niet is 
genomen, wordt het kind met ingang van 
die dag tijdelijk geplaatst op de school en als 
leerling ingeschreven. Indien de leerling 
wordt toegelaten, wordt de tijdelijke 
plaatsing omgezet in een definitieve 
plaatsing. Indien de toelating van de leerling 
wordt geweigerd, wordt de tijdelijke 
plaatsing beëindigd en wordt de leerling 
uitgeschreven met ingang van de dag die 
volgt op de dag waarop de toelating wordt 
geweigerd. 
 
Een leerling wordt pas toegelaten tot een 
speciale school voor basisonderwijs nadat 
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het samenwerkingsverband waartoe de 
speciale school voor basisonderwijs behoort 
de leerling toelaatbaar heeft verklaard tot 
het onderwijs aan een speciale school voor 
basisonderwijs in het 
samenwerkingsverband. De beslissing over 
de toelaatbaarheid is geen besluit als 
bedoeld in artikel 8:4 onder e van de 
Algemene wet bestuursrecht. 
 
De toelating van een leerling van een 
basisschool tot een speciale school voor 
basisonderwijs van het 
samenwerkingsverband waaraan de 
basisschool deelneemt wordt niet 
geweigerd op denominatieve gronden, 
tenzij de ouders van de leerling weigeren te 
verklaren dat zij de grondslag van het 
onderwijs van de school zullen respecteren. 
 
Algemene opmerking 
Indien na de aanname blijkt dat 
ouders/verzorgers ons niet voorzien hebben 
van recente en goede informatie, op grond 
waarvan wij het kind niet zouden hebben 
kunnen aannemen, houden wij ons het 
recht voor om het kind van onze school te 
verwijderen. Ook als in een later stadium 
blijkt dat de begeleiding van het kind een 
dusdanig beslag legt op de 
onderwijscapaciteit van de school dat er 
onvoldoende personeel voor deze zorg is of 
dat de rest van de groep c.q. de school 
eronder zullen lijden, zal dit leiden tot een 
verwijzing waaraan de ouders worden 
geacht mee te werken. 
Leerlingen die vanuit het speciaal onderwijs 
een terugplaatsing naar het basisonderwijs 
krijgen nemen wij aan na grondig overleg 
met de ouders en het speciaal onderwijs.   
 
 
 
 

Pedagogische maatregel, schorsing en 
verwijdering 
Een ernstig incident kan leiden tot een 
pedagogische maatregel (het nemen van 
een passende maatregel in samenspraak 
met de ouders) met onmiddellijke ingang. 
Dit betreft een uitzonderlijke pedagogische 
maatregel van beperkte tijdsduur. De 
ouders worden in dit geval meteen op de 
hoogte gesteld. Zowel in het 
(telefoon)gesprek als ook in de brief aan de 
ouders wordt aangegeven voor welke 
beperkte periode de maatregel geldt. 
Voordat de pedagogische maatregel wordt 
beëindigd, maken school en ouders goede 
afspraken om herhaling van het ernstig 
incident te voorkomen. Correspondentie en 
verslag met afspraken worden bewaard in 
het leerlingdossier. 
 
Schorsing 
Vanaf 1 augustus 2014 is met de invoering 
van passend onderwijs ook de mogelijkheid 
tot schorsing in de Wet op het primair 
onderwijs (WPO, artikel 40c) opgenomen.   
Een schorsing is een besluit van het bevoegd 
gezag om de leerling, wegens een bepaalde 
gedraging, tijdelijk niet toe te laten tot de 
lessen of tot de school. De leerling wordt in 
een aparte ruimte gezet en gaat daar 
werken aan zijn schoolwerk of krijgt 
schoolwerk mee naar huis.  
 
In artikel 40c van de WPO zijn de volgende 
punten opgenomen: 

1. Het bevoegd gezag kan met opgave 
van redenen een leerling voor een 
periode van ten hoogste één week 
(maximaal 5 dagen achtereen) 
schorsen. 

2. Het besluit tot schorsing wordt 
schriftelijk aan de ouders 
bekendgemaakt. 
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3. Het bevoegd gezag stelt de inspectie 
van een schorsing voor een periode 
langer dan één dag schriftelijk en 
met opgave van redenen in kennis 
hiervan via het Internet 
Schooldossier (ISD), formulier 
‘schorsingen en verwijderingen’. 

 
Ouders kunnen  bezwaar maken tegen de 
schorsing door middel van het indienen van 
een klacht (klachtenregeling.) Ouders 
kunnen ook naar de civiele rechter stappen. 
 
Verwijdering 
In artikel 40 lid 11 van de WPO zijn de 
volgende punten opgenomen: 
1. Voordat wordt besloten tot verwijdering 

hoort het bevoegd gezag de betrokken 
leerkracht.  

2. Definitieve verwijdering van een leerling 
vindt niet plaats dan nadat het bevoegd 
gezag  ervoor heeft zorg gedragen dat 
een andere school bereid is de leerling 
toe te laten.  

3. Onder ‘andere school’ kan ook worden 
verstaan een school voor speciaal 
onderwijs, speciaal voortgezet 
onderwijs, een instelling voor speciaal 
en voortgezet speciaal onderwijs. 

 
Binnen 6 weken na de schriftelijke 
mededeling, kunnen de ouders bij het 
bevoegd gezag schriftelijk hun bezwaren 
kenbaar maken tegen de beslissing. Het 
bevoegd gezag beslist binnen 4 weken na 
ontvangst van de bezwaren. Alvorens te 
beslissen hoort het bevoegd gezag de 
ouders. 
 
Voor meer informatie ga naar 
https://www.innovo.nl/schorsing-en-
verwijdering.html 
 

Met ingang van 1 augustus 2014 biedt de 
Wet op de expertisecentra scholen voor 
voortgezet speciaal onderwijs de 
mogelijkheid leerlingen te schorsen.  
 
Schorsen in aanloop naar verwijdering  
Ook wanneer de school het voornemen 
heeft een leerling te verwijderen, mag de 
daar eventueel aan voorafgaande schorsing 
maximaal een week duren. De resterende 
tijd dient de school de leerling binnen de 
school onderwijs aan te bieden. 
Een schorsing is een besluit van het bevoegd 
gezag om de leerling, wegens een bepaalde 
gedraging, tijdelijk niet toe te laten tot de 
lessen of tot de school. De leerling wordt in 
een aparte ruimte gezet en gaat daar 
werken aan zijn schoolwerk of krijgt 
schoolwerk mee naar huis.  
 
In artikel  40a van de WEC zijn de volgende 
punten opgenomen: 
1. Het bevoegd gezag kan met opgave van 

redenen een leerling voor een periode 
van ten hoogste één week schorsen. 

2. Het besluit tot schorsing wordt 
schriftelijk aan de ouders dan wel, 
indien de leerling meerderjarig en 
handelingsbekwaam is, aan de leerling 
bekendgemaakt. 

3. Het bevoegd gezag stelt de inspectie van 
een schorsing voor een periode langer 
dan één dag schriftelijk en met opgave 
van redenen in kennis  via het Internet 
Schooldossier  (ISD), formulier 
‘schorsingen en verwijderingen’. 
 

Ouders kunnen  bezwaar maken tegen de 
schorsing door middel van het indienen van 
een klacht (klachtenregeling.) Ouders 
kunnen ook naar de civiele rechter stappen. 
 
 
 

https://www.innovo.nl/schorsing-en-verwijdering.html
https://www.innovo.nl/schorsing-en-verwijdering.html
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Verwijdering 
Een verwijdering is een besluit van het 
bevoegd gezag om de leerling, wegens een 
bepaalde gedraging, niet meer toe te laten 
tot de lessen en tot de school. Het bevoegd 
gezag zal een andere school/instelling 
moeten vinden die bereid is de leerling toe 
te laten. Tot die tijd is de school 
verantwoordelijk voor het bieden van 
onderwijs.  
 
In artikel  40 lid 18 van de WEC zijn de 
volgende punten opgenomen: 
1. Voordat wordt besloten tot verwijdering 

hoort het bevoegd gezag de betrokken 
leraar/leraren. 

2.  Definitieve verwijdering van een 
leerling waarop de Leerplichtwet 1969 
van toepassing is, vindt niet plaats dan 
nadat het bevoegd gezag ervoor heeft 
zorggedragen dat een van hieronder 
genoemde scholen bereid is de leerling 
toe te laten: 

a. basisschool 
b. een speciale school voor 

basisonderwijs 
c. een school voor speciaal 

onderwijs 
d. een school voor speciaal en 

voorgezet speciaal onderwijs  
e. een school voor voortgezet 

speciaal onderwijs  
f. een instelling  
g. een school voor voortgezet 

onderwijs dan wel 
h. een instelling als bedoeld in 

artikel 1, onder c, van de 
Leerplichtwet 1969  

 
Binnen 6 weken na de schriftelijke 
mededeling, kunnen ouders bij het bevoegd 
gezag schriftelijk hun bezwaren kenbaar 
maken tegen de beslissing. Het bevoegd 
gezag beslist binnen 4 weken na ontvangst 

van de bezwaren. Alvorens te beslissen 
hoort het bevoegd gezag de ouders.  
Het bevoegd gezag beslist niet eerder op de 
bezwaren dan:  
a. na overleg met de inspecteur en 
desgewenst met andere deskundigen,  
b. nadat de ouders kennis hebben kunnen 
nemen van de op de beslissing betrekking 
hebbende adviezen of rapporten, en  
c. de ouders opnieuw zijn gehoord. 
 
Voor meer informatie ga naar 
https://www.innovo.nl/schorsing-en-
verwijdering.html 
 
Klik hier voor informatie van de Inspectie 
van het Onderwijs. 
Klik hier voor de INNOVO procedure 
"Verwijderen en schorsen van leerlingen" 
en voor de flowchart - stappenplan 
"Verwijderen en schorsen van leerlingen". 

 
Ongewenst (agressief) gedrag van ouders. 
Het omgaan met ongewenst of agressief 
gedrag behoort tot de verantwoordelijkheid 
van de directie.  
Het gedrag van de ouders kan een reactie zijn 
op de aanpak van het gedrag van hun kind, 
omdat de vertrouwensrelatie tussen ouder en 
school is verstoord, omdat de ouders niet 
akkoord gaan met een maatregel van de 
school of als reactie op het gedrag van andere 
kinderen naar hun eigen kind. In het omgaan 
met ernstig ongewenst of agressief gedrag 
van ouders is het noodzakelijk om de grenzen 
van wat acceptabel is duidelijk te trekken.  
 
Voorbeelden van duidelijk ongewenst gedrag:  
• handtastelijkheden jegens leerlingen en 

leerkrachten;  
• dreigen met fysiek geweld;  
• verbaal geweld;  
• ongepast aanspreken van andere kinderen 

waarbij de relatie “groot tegenover 

http://maxius.nl/wet-op-de-expertisecentra/artikel61/lid4/onderdeela
http://maxius.nl/wet-op-de-expertisecentra/artikel61/lid4/onderdeelb
http://maxius.nl/wet-op-de-expertisecentra/artikel61/lid4/onderdeelc
https://www.innovo.nl/schorsing-en-verwijdering.html
https://www.innovo.nl/schorsing-en-verwijdering.html
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klein” is ingezet; 
• schelden/vloeken; 
• ongepast aanspreken van leerkrachten in 

het bijzijn van andere ouders of 
leerlingen en waar een bijzonder 
negatieve gesprekslading is.  

 
Is deze grens overschreden, dan kan (binnen 
de kader van het vastgestelde beleid ten 
aanzien van de schorsing en verwijdering van 
leerlingen) worden besloten tot: 
• het geven van een waarschuwing aan de 

ouders – leerlingen;  
• het schorsen van de leerling;  
• de ouders verzoeken een andere school 

voor hun kind te zoeken; 
• de ouders een “schoolverbod” te geven; 
• de leerling te verwijderen. 
 
Een schoolverbod houdt in dat de ouders niet 
zonder toestemming van de directie op het 
terrein van de school komen. Noodzakelijk bij 
het handhaven van gedragsregels is:  
• een goede registratie van de voorvallen;  
• de rijksinspectie informeren; 
• zo nodig de wijkagent informeren; 
• zo nodig melding te doen bij de 

leerplichtambtenaar. 
Bij ernstig ongewenst gedrag van leerlingen 
en of ouders, is het van groot belang om te 
registreren wat er is gebeurd, welke afspraken 
zijn gemaakt en welke besluiten zijn 
genomen. De rapportage wordt opgeslagen in 
het leerlingendossier. Ouders hebben het 
recht van inzage in het leerlingendossier van 
hun kind.  
 
Uitschrijven van leerlingen 
Ouders nemen bij tussentijdse uitschrijving 
contact op met de groepsleerkracht van het 
kind of directie van school. Relevante 
informatie wordt uitgewisseld. Het gaat dan 
om: 
- reden van uitschrijving; 

- datum van uitschrijving; 
- school waar de leerling naartoe gaat. 
 
Bij uitstroom naar VO of BSO/SO hoeven 
ouders niet persoonlijk contact op te 
nemen. De uitschrijving en reden is dan bij 
ons bekend. 
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3.  Waar de school voor staat. 
 
Iedereen = Ieder één. 
Een uitdagende en boeiende 
leeromgeving waar je je mens mag 
voelen en jezelf mag zijn! 
 
‘Het uitdagende’ in deze missie staat hier 
voor de werkvormen, ‘de boeiende 
leeromgeving’ voor de leerstof (methodes 
en aanbod) en ‘waar je mens mag zijn en 
jezelf’ voor het pedagogische klimaat, de 
sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 
De uitgangspunten van de overheid 
In de artikelen 8 en 9 van de wet op het 
basisonderwijs wordt aangegeven dat 
leerlingen een ononderbroken 
ontwikkelingsproces moet worden 
aangeboden. De leerlingen kunnen kennis 
en vaardigheden eigen maken volgens een 
vast plan. De stappen van dit plan moeten 
precies op elkaar aansluiten. De 
aangeleerde kennis en vaardigheden zal het 
kind leren toepassen op een zelfstandige 
wijze om in zijn verdere leven een sociaal 
kritisch denkend mens te worden die zich 
kan handhaven in onze multiculturele 
samenleving.  
De aangeleerde leerstof zal moeten voldoen 
aan de kerndoelen basisonderwijs en de 
referentieniveaus voor taal en rekenen.  
 
De visie en doelen van onze school komen 
overeen met de uitgangspunten (visie) van 
het samenwerkingsverband en het bestuur 
Innovo. 
 
Visie en collectieve ambitie 
Onderwijs in de huidige tijd is meer dan 
alleen maar lesgeven. We zien onze school 
dan ook als een organisatie die plezier, 

enthousiasme en een positieve houding 
uitstraalt. Waar iedereen: leerkrachten, 
leerlingen en ouders een respectvolle 
houding naar elkaar toe hebben, waar 
duidelijkheid heerst, in een veilige 
omgeving, met gezamenlijke 
verantwoordelijkheid en men elkaar in 
zijn/haar waarde laat. In deze positieve, 
kindvriendelijke leeromgeving streven we 
naar meer eigen verantwoordelijkheid en 
zelfstandigheid van kinderen t.a.v. hun 
eigen leren. 
Onze collectieve ambitie, richting gevende 
uitspraken, geeft aan waar de school voor 
wil staan t.a.v. de volgende items: 
 
Lange termijn ambities 
Onze ambities op lange termijn vloeien 
voort uit onze visie en missie en omvatten 
een langere periode dan de doelen in het 
schoolplan (periode van 4 jaar) en het 
schooljaarplan (periode van 1 jaar). 
1. Met plezier naar school (leerlingen-
leerkrachten-ouders) 
2. Leerlingen zijn intrinsiek gemotiveerd en 

nemen regie en eigen 
verantwoordelijkheid (t.a.v. hun eigen 
leerproces, het groepsproces, het 
schoolgebeuren) 

3. Leerlingen ontwikkelen zich naar hun 
mogelijkheden, het palet van hun 
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. 

 
Pedagogisch klimaat: 
We vinden het belangrijk dat kinderen en 
leerkrachten met plezier naar school komen 
waar welbevinden en veiligheid centraal 
staan, om jezelf te kunnen ontwikkelen. Dit 
kan alleen in een pedagogisch klimaat 
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gekenmerkt door respect, rust, ruimte en 
structuur, waarbij we duidelijke 
omgangsregels hanteren. 
 
In schooljaar 2014-2015 zijn we gestart met 
PBS (Positive Behaviour Support). 
Schoolregels en gedragsverwachtingen zijn 
opgesteld op basis van de volgende drie 
waarden: veiligheid, respect en 
verantwoordelijkheid. PBS gaat uit van een 
positieve benadering: stimuleer en 
bekrachtig het gewenst gedrag middels 
complimenten en beloningen. 
Dit volgens een duidelijke en vaste structuur 
waarbij ook aandacht is voor het aanleren 
(o.a. voordoen) en oefenen van gewenst 
gedrag. Kijk op de website 
www.franciscus.nl voor meer informatie 
over PBS. 
 
Professionele cultuur: 
We werken als team zo optimaal mogelijk 
samen en proberen gebruik te maken van 
elkaars kwaliteiten c.q. talenten waardoor 
leerkrachten enthousiast en betrokken 
blijven. We communiceren op een positieve, 
open en eerlijke manier met elkaar. We 
proberen elkaar te ondersteunen, aan te 
vullen en te stimuleren. We respecteren 
elkaars mogelijkheden en onmogelijkheden. 
 
Didactisch handelen; onderwijs op maat 
We nemen binnen ons schoolsysteem de 
ervaringswereld van de leerlingen zoveel 
mogelijk als uitgangspunt voor onze 
pedagogische en didactische benadering 
van de leerlingen. Hierbij hoort meer 
differentiatie in didactische werkvormen 
waarbij de leerlingen met elkaar 
samenwerken. 
 
Middels het directe instructiemodel 
differentiëren wij op 3 niveaus: verkorte, 
basis- en verlengde instructie. Ook in de 

verwerking zorgen we voor passende 
opdrachten op deze 3 niveaus.  
Door leerlingen via de differentiatie meer bij 
de instructie en de verwerking te betrekken, 
zelfstandigheidbevordering, willen wij het 
plezier in werken en leren bevorderen. 
Hierdoor neemt het effectief gebruik maken 
van de leertijd toe. 
Deze manier van leerling activerend 
onderwijs betekent, dat de leerkracht niet 
alleen een lesgevende, maar ook een 
begeleidende en stimulerende rol heeft. 
 
Onderwijs: boeiend en in beweging 
We leven in een wereld die voortdurend in 
beweging is, waarbij individualisering steeds 
meer toe neemt. Wij willen de kinderen en 
elkaar stimuleren om op een positieve 
manier met elkaar samen te werken en van 
elkaar te leren. Waarbij we niet uit het oog 
verliezen dat de kinderen waar nodig 
individuele aandacht krijgen. 
Zelfstandigheidbevordering en het daarbij 
behorende klassenmanagement zijn hierbij 
van belang. Daarom proberen we de 
leerlingen actief te betrekken bij het 
leerproces en stimuleren de zelfstandigheid, 
het nemen van eigen verantwoordelijkheid 
om zodoende ruimte te creëren om 
tegemoet te kunnen komen aan verschillen 
tussen leerlingen. 
We streven ernaar dat de kinderen een 
ononderbroken ontwikkelingsproces 
kunnen doorlopen, waarbij de doorgaande 
lijn wordt bewaakt. We proberen de 
leerlingen zo te begeleiden dat zij, gegeven 
hun eigen individuele mogelijkheden, 
maximale ontwikkelingskansen krijgen. 
 
Leerstofaanbod: 
Ons onderwijsprogramma bevat een basis 
voor voldoende parate kennis, gangbare 
sociale vaardigheden en creatieve 
ontwikkeling, zodat de leerling zich kan 

http://www.franciscus.nl/
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handhaven in de steeds veranderende 
samenleving. Het aanbod is maatschappelijk 
relevant, eigentijds en geënt op de 
veranderende werkvormen binnen ons 
onderwijs; met andere woorden 
onderwijskundig verantwoord. Het 
regelmatig evalueren en waar nodig 
vervangen van methodes blijft noodzakelijk. 
 
ICT: 
De computer is niet meer uit het 
maatschappelijke beeld weg te denken en in 
dit kader zien wij ICT als een ondersteuning 
van het leerproces.  Digitale schoolborden, 
laptops, tablets en chromebooks worden 
dan ook steeds meer geïntegreerd in ons 
onderwijs en we willen de leerlingen in de 
toekomst steeds meer de mogelijkheid 
bieden om op een zinvolle manier 
zelfstandig gebruik te maken van de 
informatie en communicatietechnologie. 
 
We laten kinderen ook ervaren dat de 
computer de communicatie tussen mensen 
niet kan vervangen omdat hier veel meer 
aspecten een rol bij spelen, maar dat het 
wel een van de vele vormen van 
communicatie tussen mensen kan zijn. 
Vanaf de kleutergroepen wordt er gewerkt 
met computerondersteuning van de 
methode. 
 
Leerlingenzorg: 
De school maakt gebruik van een 
leerlingvolgsysteem, waarbij de 
ontwikkelingen van de leerlingen goed 
gevolgd worden om waar nodig zorg op 
maat te kunnen geven. Hier moet niet 
alleen rekening gehouden worden met de 
zorg naar beneden, maar ook met de meer 
dan gemiddeld begaafde leerlingen. Het 
goed opgezette zorgsysteem, waarbinnen 
onze leerlingen zoveel mogelijk adequaat 
worden opgevangen en de hulp en 

begeleiding krijgen die ze behoeven, wordt 
regelmatig geëvalueerd en zo nodig 
bijgesteld. 
 
Lerende organisatie: 
De ontwikkeling binnen het onderwijs en de 
realisatie van onze eigen streefdoelen 
vragen om een lerende houding en actieve 
betrokkenheid van allen binnen onze 
schoolgemeenschap. We willen tijd en 
ruimte inbouwen, zowel voor onze 
leerlingen als voor onszelf om vorm te 
geven aan die lerende houding. Ons 
openstellen voor nieuwe impulsen en 
zelfreflectie zijn hierbij van belang. Het 
onderwijs aan onze school zien we als een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. De 
deskundigheidsbevordering wordt 
gestimuleerd, ondersteund en gefaciliteerd 
door de schoolleiding. 
 
Schoolleiding: 
De schoolleiding geeft op een open manier 
organisatorisch en onderwijskundig leiding 
met daarbij aandacht voor zowel de taak als 
de mens. Ze biedt persoonsgerichte 
ondersteuning en uitdaging aan 
leerkrachten in hun professionele 
ontwikkeling. Ze schept voorwaarden voor 
een functioneel en plezierig werkklimaat. 
Kortom; we streven naar een situatie waarin 
niet alleen sprake is van goed management 
(duidelijkheid, organiseren, plannen enz.) 
maar vooral ook van goed en open 
(onderwijskundig) leiderschap. 
 
Ouderbetrokkenheid: 
We hechten veel waarde aan de 
communicatie met de ouders, waarbij 
respect, transparantie en duidelijkheid 
uitgangspunten zijn. Door deze open en 
functionele communicatie met de ouders 
komen we tot een goede afstemming 
betreffende de opvoeding en de sociaal-



Schoolgids 2018-2019 

BS St. Franciscus Brunssum 

16 

emotionele vorming van de leerlingen. 
 
Ouders zijn betrokken bij hun kind(eren) en 
hun ontwikkeling. Daarnaast zijn ouders 
betrokken bij praktische zaken zoals de 
luizenmoeders en de oudervereniging. 
Samen met de oudervereniging proberen 
we regelmatig buitenschoolse activiteiten te 
organiseren, die het saamhorigheidsgevoel 
en de sfeer bevorderen. 
Ook beleidsmatig worden ouders betrokken 
bij de school middels de 
Medenzeggenschapsraad (MR). Zie 
hoofdstuk 9 voor uitgebreidere informatie. 
 
Levensbeschouwelijke visie: 
Onze school is een basisschool op een 
katholieke grondslag. Dit betekent dat we 
uitgaan van het evangelie van Jezus van 
Nazareth. We willen deze overtuiging laten 
zien in ons eigen denken en handelen en 
deze dan ook overbrengen op de leerlingen. 
Dit komt tot uiting in het waarden- en 
normenpatroon van waaruit we onderwijs 
geven. We streven in het schoolklimaat dan 
ook naar concretisering van menselijke 
waarden vanuit het Christendom, zoals 
accepteren, respecteren en waarderen, 
mensen vertrouwen en betrekken bij wat 
ieder aangaat, elkaar helpen de zin van het 
leven te ontdekken, eerbied hebben voor 
elk mens en elk schepsel.  
Onze school staat dan ook open voor elk 
kind, ongeacht geloof, levensovertuiging, 
culturele achtergrond of afkomst mits zij de 
visie en grondslag van de school 
respecteren. We willen bewust een link 
leggen met andere godsdiensten, daar we 
leven in een multiculturele samenleving. 
Hierdoor wordt de school een 
ontmoetingsplaats, waar kennismaking en 
respect voor andere opvattingen, culturen 
en denkbeelden van belang zijn. we gaan in 
op verschillen om ervan te leren iedereen in 

zijn/haar waarde te laten. Hierbij is de 
dialoog van wezenlijk belang. 
 
Onze christelijke levensinstelling komt o.a. 
tot uiting in: 
Vieringen rondom Advent, Kerstmis en St. 
Franciscus op school. De voorbereidingen 
op de eerste communie en het vormsel in 
samenspraak met de parochie, buiten 
schooltijd. 
De zorg voor leerkrachten en leerlingen in 
moeilijke omstandigheden zoals ziekte, 
scheiding en rouw. 
 
Hoe is de sfeer op school? 
De omgeving waarin een kind opgroeit, is 
van groot belang voor zijn ontwikkeling en 
welbevinden. Kinderen moeten eigenlijk 
iedere dag met plezier naar school komen. 
Wij hechten als school aan rust, regelmaat, 
orde en netheid, in een gezellige sfeer. Deze 
gestructureerde aanpak geeft het kind een 
gevoel van veiligheid en geborgenheid, 
waarin het zich kan ontwikkelen. 
Een vriendelijk woord doet vaak wonderen. 
Dat neemt echter niet weg, dat daar waar 
het nodig is, doortastend en consequent zal 
worden opgetreden. 
De school heeft een open deur voor ouders. 
Zij bepalen door hun belangstelling, inzet en 
betrokkenheid mede het klimaat op onze 
basisschool. 
Zowel de ouders als de leerkrachten vinden 
onze school een laagdrempelige school. 
Mensen lopen over het algemeen 
gemakkelijk binnen en vinden al snel een 
luisterend oor. 
 
Toch kan het wel eens gebeuren dat een 
leerling zodanig gedrag vertoont, dat hij /zij 
het goed functioneren/welzijn van de 
andere leerlingen in gevaar brengt. 
Indien dit gebeurt behoudt de school het 
recht om deze leerling te schorsen c.q. te  
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verwijderen. Zie hoofdstuk 2 in deze 
schoolgids. 
 
Sponsoring. 
Sponsoring is in het maatschappelijk verkeer 
een bekend verschijnsel. Ook op onze school 
komt sponsoring voor. Er is uitsluitend sprake 
van sponsoring als de sponsor een 
tegenprestatie verlangt van de school, het 
personeel of de leerlingen waarmee de 
leerlingen in schoolverband worden 
geconfronteerd of als het bestuur, het 
personeel of leerlingen uit eigen beweging 
overgaan tot het leveren van een 
tegenprestatie. Schenkingen, ouderbijdragen 
en gelden van het ministerie en de gemeente 
vallen niet onder het begrip sponsoring. 
Onze school en haar bestuur zijn van 
mening dat sponsoring binnen de school is 
toegestaan, mits voldaan wordt aan enkele 
voorwaarden.  
Als een mogelijke sponsor zich bij de school 
aanmeldt, toetst de directeur of dit verzoek 
voldoet aan de voorwaarden. Vervolgens 
wordt er een sponsorovereenkomst 
opgesteld. Deze sponsorovereenkomst 
dient door de directeur ter instemming te 
worden voorgelegd aan de MR. Met 
sponsoring gemoeide zaken die in hun 
geldwaarde een bedrag van € 500 te boven 
gaan, zal de directeur hierover het 
schoolbestuur vooraf informeren.  
De Inspectie van het Onderwijs houdt 
toezicht op de naleving van de regels. 
 
Voor meer informatie incl. een link naar het 
convenant scholen voor po en vo en 
sponsoring 2015-2018 ga naar 
https://www.innovo.nl/sponsoring.html  
 
Schoolverzekering 
Door INNOVO zijn de volgende collectieve 
verzekeringen afgesloten: 
 

 Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 

 Ongevallenverzekering 

 Reisverzekering 

 Werkgeversaansprakelijkheid 
motorvoertuigen (WEGAS XL) 

 Overige verzekeringen 
 
Ga naar 
https://www.innovo.nl/schoolverzekering.h
tml  
 
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. 

https://www.innovo.nl/sponsoring.html
https://www.innovo.nl/schoolverzekering.html
https://www.innovo.nl/schoolverzekering.html
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4.  De organisatie van ons 
onderwijs. 
 
Hoe is de school georganiseerd? 
Op basisschool St. Franciscus wordt gewerkt 
in units: unit 1 (groep 1-2-3), unit 2 (groep 
4-5-6) en unit 3 (groep 7-8). Unitonderwijs 
betekent dat jaargroepen intensief 
(samen)werken. Zo creëren we ruimte voor 
optimale afstemming op 
onderwijsbehoeften, bundelen we krachten 
van leerkrachten en zetten hun kwaliteiten 
en talenten effectiever in. Zo kan Passend 
Onderwijs beter uit de verf komen.   
In unitonderwijs leren de kinderen niet 
alleen van de groepsleerkracht, maar ook 
gemakkelijk van elkaar, ze ervaren allemaal 
hoe het is om een keer jongste-(middelste)-
oudste te zijn in de unit. Hier leren kinderen 
veel van. Daarnaast zitten ze in de unit bij 
elkaar omdat ze een vergelijkbaar 
ontwikkelingsniveau hebben en in een 
vrijwel gelijke ervaringswereld leven als hun 
unitgenoten.  
In het kalendergedeelte staat de organisatie 
betreffende de groepsindeling, leerkrachten 
en andere organisatorische zaken vermeld. 
 
Gronden voor vrijstelling van 
onderwijsactiviteiten 
Voor het bijzonder onderwijs beschrijft de 
WPO, hoofdstuk 1 Basisonderwijs, titel II 
afdeling 3, artikel 57 geen verplichting om 
alternatieve lesstof aan te bieden.  
Als de directeur vrijstelling verleent, dient er 
rekening gehouden te worden met 
voldoende uren onderwijs. 
 
De leerlingen van onze school nemen in 
principe deel aan alle voor hen bestemde 
onderwijsactiviteiten 
met dien verstande dat die 
onderwijsactiviteiten voor leerlingen 

onderling kunnen verschillen. Het bevoegd 
gezag kan op verzoek van de ouders een 
leerling vrijstellen van het deelnamen aan 
bepaalde onderwijsactiviteiten: 

• deelname aan godsdienstlessen. 
Voor leerlingen die niet gelovig zijn 
of waarvan bij de aanmelding blijkt 
dat zij tot een andere geloofsrichting 
behoren dan de R.K. én waarvan de 
ouders aangeven dat zij er moeite 
mee hebben dat hun kind de 
godsdienstlessen volgt, kan tijdens 
de godsdienstlessen een alternatieve 
lesstof aangeboden worden. Bij 
vieringen in de kerk is een passend 
aanbod mogelijk. 

• deelname aan gymnastieklessen op 
basis van medische indicatie. In een 
dergelijk geval geldt eveneens dat de 
school in plaats van de 
gymnastiekles een alternatief 
lesprogramma aanbiedt. 

 
Zie ook https://www.innovo.nl/gronden-
voor-vrijstelling-van-
onderwijsactiviteiten.html 
 
De samenstelling van het team. 
Op onze school werken momenteel 1 
directeur, 11 leerkrachten, 1 Intern 
Begeleider (IB’er), 2 onderwijsonder-
steuners, een conciërge en een 
administratief medewerker. M.i.v. 
schooljaar 2008-2009 is er sprake van een 
MT. In het MT nemen de volgende personen 
deel: directeur, en intern begeleider. 
Naar aanleiding van recente ontwikkelingen: 
“Onderwijs Anders Organiseren”, namelijk 
unitonderwijs en beschikbare 
werkdrukmiddelen wordt ons team 
aangevuld met onderwijsondersteuners. 
Er zijn leerkrachten die maar een gedeelte 
van de week werken (parttimers) en 
anderen die een volledige weektaak 

https://www.innovo.nl/gronden-voor-vrijstelling-van-onderwijsactiviteiten.html
https://www.innovo.nl/gronden-voor-vrijstelling-van-onderwijsactiviteiten.html
https://www.innovo.nl/gronden-voor-vrijstelling-van-onderwijsactiviteiten.html
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hebben. In ons team hebben we specialisten 
op het gebied van rekenen en gedrag. 
Hiermee wordt zoveel mogelijk rekening 
gehouden bij de groepsindeling en bezetting 
van de units. 
 
De directeur is volledig ambulant. 
De Interne Begeleider (IB’er) is voor drie 
dagen in de week uitgeroosterd. De intern 
begeleider begeleidt de leerkrachten t.a.v. 
de leerlingenzorg en coördineert de zorg 
voor alle leerlingen. 
 
Jaarlijks volgen de teamleden samen, maar 
ook individueel, diverse cursussen en of 
(na)scholingen om hun deskundigheid te 
behouden en waar nodig te vergroten. (Zie 
verderop in deze gids bij het betreffende 
onderdeel scholing.)  
 
In de schoolkalender vindt u de jaarlijks 
aangepaste groepsindeling, hierbij staat 
vermeld welke leerkracht op welke dagen 
voor de groep staat. 
Tevens treft u hierin aan op welke data de 
infoavonden en de oudergesprekken 
plaatsvinden. 
Tijdens de infoavonden worden niet alleen 
de methodes en de werkwijze in de groepen 
uitgelegd, maar wordt ook andere 
belangrijke algemene informatie met ouders 
gedeeld. Daarnaast kunnen andere 
geledingen (MR, SAC en oudervereniging) 
zich aan de ouders voorstellen of informatie 
verstrekken. 
De bedoeling van de oudergesprekken is, 
om de ouders op de hoogte te stellen van de 
vorderingen van hun kind op zowel 
didactisch als pedagogisch gebied. 
 
Meer leerkrachten voor een groep 
Onder een leerkracht voor de groep wordt 
verstaan: een persoon die structureel ten 
minste één dagdeel per week in die groep 

lesgeeft. 
Door factoren als deeltijdarbeid, maximale 
lestaak binnen de nieuwe CAO, nieuwe 
onderwijsconcepten, leraren in opleiding, 
adjunct-directeuren, coördinatoren en 
specialisten is het fenomeen “meer 
leerkrachten in een groep” een 
onomkeerbaar gegeven.  
We streven ernaar niet meer dan twee 
leerkrachten voor een groep te laten staan. 
Er kan in bepaalde gevallen (waaronder 
ziekte en vervanging en studieverlof) sprake 
zijn van drie of zelfs meer leerkrachten in 
een groep. We proberen dit tot een 
minimum te beperken.  
De leerkrachten die samen voor een groep 
staan en samenwerken in een unit verdelen 
de taken en verantwoordelijkheden. We 
streven naar een eerlijke verdeling en 
houden rekening met specialismen, 
kwaliteiten en talenten. Afspraken worden 
gemaakt over hoe de 
groepsverantwoordelijkheid heeft en hoe en 
de taken (denk aan rapporten, 
oudergesprekken, opstellen van 
zorgplannen) verdeeld zijn.  
De pedagogische en  didactische 
afstemming dient, los van de persoonlijke 
klankkleur en stijl, zo optimaal mogelijk te 
zijn. Doordat alle leerkrachten werken met 
het directe instructiemodel en Positive 
Behaviour Support (PBS; bekrachtigen van 
positief gedrag) wordt de doorgaande lijn op 
didactisch en pedagogisch gebied 
gewaarborgd. 
 
Vrijwilligers 
Onze school maakt gebruik van vrijwilligers, 
die ondersteunende taken binnen school 
vervullen. De schoolorganisatie mag nooit 
afhankelijk zijn van de vrijwilligers voor de 
uitvoering van de kerntaken. Om 
duidelijkheid te verschaffen en te zorgen 
voor een goede afstemming, wordt een 
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protocol opgesteld met duidelijke richtlijnen 
en een voorbeeldcontract. Dit protocol is in 
te zien bij de directie. 
 
Waar leggen wij de nadruk op? 
De hoogste prioriteit bij het leren geven wij 
aan taal, lezen en rekenen. De prestaties 
rond deze vakken worden regelmatig 
getoetst en geëvalueerd. Zijn er kinderen 
die problemen hebben met een of meer van 
deze vakgebieden, dan wordt hier via ons 
zorgsysteem zo veel mogelijk extra aandacht 
aan besteed door de groepsleerkracht, de 
intern begeleider en de leerkrachten met 
een specialisatie (rekenen, taal/lezen, 
gedrag). 
Zijn er kinderen die meer uitdaging nodig 
hebben op een of meer van deze gebieden 
dan wordt daar door de groepsleerkracht, in 
overleg met de intern begeleider extra 
aandacht aan besteed. 
 
Omdat de kinderen moeten leren de wereld 
om hen heen te begrijpen, is naast aandacht 
voor wereldoriëntatie, verkeer, catechese en 
activiteiten in het kader van actief 
burgerschap, ook veel aandacht voor de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van de 
kinderen. 
De groei naar volwassenheid houdt ook in, 
dat kinderen leren zich creatief te uiten. 
Vakken als tekenen, handenarbeid en 
muziek bieden daar alle mogelijkheden voor. 
Zij dragen bij tot een evenwichtige vorming 
van het kind. 
 
De activiteiten in de kleutergroepen 1 en 2. 
De kleutergroepen zijn de groepen 1 en 2. 
Deze groepen proberen wij niet te groot te 
laten worden. De leeftijd van deze kinderen 
varieert van 4 t/m 6 jaar. Kleuters leren 
vooral spelenderwijs. Wij spelen daar op in, 
door ervoor te zorgen, dat er veel materiaal 
aangeboden wordt, waarmee de kleuters 

ervaring kunnen opdoen. De kleuterafdeling 
bevindt zich op de begane grond van onze 
school.  
 
Er is in de groep  veel aandacht voor 
gewoontevorming en regelmaat. De 
kinderen leren door ervaring nieuwe dingen. 
Door de grote afwisseling van materiaal 
kunnen de leerlingen zich op allerlei 
gebieden ontplooien. Door in projectvorm 
te werken met de methode Kleuterplein, 
leren de kinderen aan allerlei begrippen 
inhoud te geven, die van belang zijn voor 
hun verdere ontwikkeling. 
De kleuters die langere tijd op school zijn, 
werken al gerichter aan opdrachten en de 
kinderen van groep 2 zijn al duidelijk bezig 
met beginnende geletterdheid, schrijf- en 
rekenvaardigheden.  
In de kleutergroepen wordt veel aandacht 
besteed aan spraak-/taalonderwijs en 
begrijpend luisteren door middel van 
prentenboeken, verhalen, kringgesprekken, 
meegeven logeerkoffer (voorleesboekje) en 
voorlezen. 
 
VVE 
Onze school werkt nauw samen met 
peuterspeelzaal ’t Hummelhutje zodat een 
doorgaande lijn in de voor- en 
vroegschoolse educatie (VVE) gewaarborgd 
wordt. De kleuters en peuters werken 
regelmatig met dezelfde thema’s en nemen 
samen deel aan activiteiten in het kader van 
VVE. 
 
Andere belangrijke activiteiten in de 
onderbouw zijn bewegingsonderwijs, 
expressie-activiteiten en het werken met 
ontwikkelingsmaterialen. Ook maken de 
kleuters al kennis met de computer. 
De meeste kinderen zitten 2 tot 3 jaar in de 
kleutergroepen. Dit hangt niet alleen af van 
de cognitieve vaardigheden van het kind, 
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maar ook van de sociaal-emotionele 
ontwikkeling. 
 
De activiteiten en vakken in groep 3 t/m 8. 
Groep 3 is de groep waar de kinderen leren 
lezen, schrijven, optellen en aftrekken. 
Vanaf deze groep komen diverse vakken aan 
de orde. 
Op de volgende pagina's worden de 
belangrijkste vakgebieden en de daarbij 
behorende methodes beschreven. Het voert 
te ver, om in deze gids een gedetailleerd 
beeld van de leerstof per leerjaar weer te 
geven. 
 
Nederlandse taal. 
Vanaf schooljaar 2014-2015 gebruiken we 
voor dit vakgebied de methodes ‘Taal in 
Beeld 2’ en ‘Spelling in Beeld 2’.  Het zijn 
complete en toekomstgerichte methodes 
waarin de meest recente inzichten voor taal 
en spelling gecombineerd worden met een 
uitgekiende werkwijze voor 
klassenmanagement, leerling differentiatie 
en werkvormen. Middels het model voor 
directe instructie wordt op 3 niveaus 
lesgegeven. De leerkracht komt tegemoet 
aan verschillen tussen leerlingen door de 
uitleg op 3 manieren te geven: verkorte, 
basis- en verlengde instructie. 
Daarnaast bieden deze methodes 
mogelijkheden om meer en beter vorm te 
geven aan samen leren, zelfverantwoordelijk 
leren en afstemming op onderwijsbehoeften 
(door het gebruik van ICT, die opdrachten 
aanpast naar gelang de antwoorden van een 
leerling).  
De volgende taal-leesaspecten komen aan 
de orde: luisteren en spreken, schrijven 
(stellen), taalbeschouwing en de 
woordenschat. 
De methode sluit mooi aan bij de gebruikte 
methode in groep 3. 
 

Bij het vakgebied taal hoort natuurlijk ook 
leren lezen. Het leren lezen start in groep 3 
met de vernieuwde methode Veilig leren 
lezen. Vanaf schooljaar 2016-2017 
gebruiken we de KIM versie. Dit is een 
leesmethode die aansluit op de nieuwst 
bewezen inzichten en bij de kinderen van 
nu. Een nieuwe letter wordt 
centraal  gesteld naast al geleerde letters, 
letters worden aangeboden in 
letterfamilies. De KIM versie werkt met 
activerende, motiverende en uitdagende 
werkvormen en software voor digitale 
schoolborden, laptops of tablets. 
Deze methode biedt veel ruimte om zelf 
keuzes te maken bij het  aanvankelijke 
leesonderwijs. Er is veel uitdaging voor de 
leerlingen op hun eigen niveau.  
 
Deze methode sluit goed aan bij de 
methode Estafette voor de groepen 4 t/m 8, 
waarin gedegen gewerkt wordt aan het 
stapsgewijs uitbouwen van de leestechniek. 
Deze methode werkt met activerende, 
motiverende en uitdagende werkvormen en 
software voor het digitale schoolbord ook 
aan het bevorderen van het leestempo en 
het leesplezier. 
 
We leren de kinderen niet alleen lezen, 
maar we proberen ze ook liefde voor 
boeken bij te brengen. Daarom wordt er 
regelmatig klassikaal voorgelezen. Ook zijn 
er leespromotie-activiteiten, zoals een vaste 
boekbesprekingen in de klassen en aandacht 
voor de Kinderboekenweek. Op school 
hebben we een uitgebreide collectie 
leesboeken voor de kinderen. 
Vanaf schooljaar 2015-2016 zijn we gestart 
met de methode ‘Lezen in Beeld’ voor 
begrijpend lezen. Deze methode sluit goed 
aan bij Taal en Spelling in Beeld en hanteert 
ook het directe instructiemodel. 
Er is aandacht voor strategieën en m.b.v. de 
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aanvulling ‘Leesstudio’ ook voor teksten die 
ingaan op de actualiteit. 
 
Schrijven. 
Op onze school leren de kinderen schrijven 
volgens de methode Pennenstreken.  
Dit is een methode die uitgaat van een licht 
naar rechts hellend schrift. Linkshandige 
kinderen laten wij in principe ook rechts 
hellend schrijven. Meestal lukt dat heel 
goed. Als het niet gaat, dan mogen ze licht 
links hellend schrijven. 
                     
Rekenen - wiskunde. 
Onze school gebruikt met ingang van 
schooljaar 2015-2016 de methode ‘Wereld 
in getallen 4’. Bij goed rekenonderwijs is er 
aandacht voor het verwerven van inzicht en 
het oefenen van vaardigheden. De methode 
‘Wereld in getallen 4’ biedt dat beide: 
evenwichtig rekenen! 
Er is veel aandacht voor oefenen, herhalen 
en automatiseren. Het cijferen wordt 
zorgvuldig en geleidelijk opgebouwd. 
Tegelijkertijd zijn de goede dingen van het 
realistische rekenen behouden, zoals het 
werken met modellen als de getallenlijn en 
verhoudingstabellen. 
Elke les start standaard met een 
automatiseringsoefening, waarna bij de 
instructie telkens één lesdoel centraal staat. 
Daarna oefenen de kinderen soortgelijke 
sommen zelfstandig in. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen 3 
niveaugroepen: ‘minimum, basis en plus’. 
De leerlingen van de minimumgroep werken 
in een bijwerkboek voor de verlengde 
instructie waarbij één oplossingsstrategie 
aangereikt wordt. De plusleerlingen krijgen 
een uitbreiding d.m.v. een pluswerkboek, dit 
zijn verdiepingen van de aangeboden 
lesstof. De tweede helft van elke rekenles 
werken de leerlingen zelfstandig aan hun 
weektaak en oefensoftware. 

Dit bevordert de zelfstandigheid en 
zelfverantwoording van de kinderen. 
 
Wereldoriëntatie. 
Vanaf schooljaar 2014-2015 werken we met 
de methode Argus Clou voor de vakken 
geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en 
techniek. Elk thema start met een 
authentieke gebeurtenis, persoon of 
authentiek voorwerp. 
Iedere les start met een ontdekkingsvraag. 
Deze prikkelt de kinderen om kritisch na te 
denken en met elkaar te discussiëren over 
het thema van de les. De creatieve routes 
dagen uit tot planmatig werken, 
samenwerking, kennisconstructie en 
creativiteit. Elk jaar bestaat uit 5 thema’s. 
Deze thema’s zijn voor alle jaargroepen 
hetzelfde en komen dus in alle groepen 
terug. 
 
Verkeer. 
In 2013 hebben we, middels een externe 
audit, opnieuw het VEBO-keurmerk voor 
verkeersveilige scholen behaald. VEBO staat 
voor VerkeersEducatie in het 
BasisOnderwijs. 
We maken gebruik van de verkeersmethode 
van 3VO. De groepen 1 tot en met 3 werken 
met ‘Rondje Verkeer’. Vanaf groep 4 wordt 
gewerkt met verkeerskranten die jaarlijks 
vernieuwd en ‘up to date’ aangeleverd 
worden.  
Daarnaast gebruiken we de ‘fietskisten’ en 
‘verkeerskunsten’ waardoor praktische 
verkeerseducatie gerealiseerd wordt. Van 
oefenen in de speelzaal of op het 
schoolplein tot oefenen op straat, in het 
echte verkeer. 
Jaarlijks doen de leerlingen van groep 7 mee 
aan het theoretisch en praktisch 
verkeersexamen. Daarnaast doen de 
groepen 7 en 8 jaarlijks mee aan de 
verkeersquiz. In 2018 is groep 8 kampioen 
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van Limburg geworden. 
 
Godsdienst. 
Geestelijke stromingen en maatschappelijke 
verhoudingen (1/2 uur per week) komen aan 
bod in de nieuwe catechese methode 
‘Hemel en aarde’. De projecten van deze 
methode sluiten zoveel mogelijk aan bij de 
ervaringswereld van de kinderen en hebben 
ook aandacht voor andere 
wereldgodsdiensten zoals de Islam. 
Belangrijke kennisgebieden in groep 4 en 
groep 8 zijn de sacramenten communie en 
het vormsel. In deze groepen worden de 
catecheselessen gedeeltelijk door de 
pastoor van onze parochie verzorgd. Vanaf 
schooljaar 2014-2015 worden 
voorbereidingen voor de communie ook 
buiten lestijd georganiseerd door de 
Barbaraparochie. 
Leerlingen die op grond van hun 
geloofsovertuiging niet deel mogen nemen 
aan godsdienstige activiteiten zoals b.v. de 
gezinsvieringen, oefenen voor communie 
enz. worden in andere groepen opgevangen. 
 
Creatieve vakken. 
Hiermee bedoelen we tekenen, 
handvaardigheid, dramatische expressie en 
muziek. De school beschikt m.i.v. schooljaar 
2009-2010 over de methode ‘Uit de kunst’. 
De kinderen zijn over het algemeen dol op 
deze vakken. Ze brengen evenwicht in het 
lesprogramma. Toch zijn deze vakken niet 
louter ontspannend. We streven naar een 
doorgaande ontwikkeling van de kinderen 
en naar kwaliteit van hun creatieve uitingen. 
Als u door de school wandelt, kunt u 
regelmatig de resultaten bewonderen. 
Bij muziek maken wij gebruik van de 
methode ‘Muziek en meer’. In deze 
methode staat zingen, bewegen, musiceren 
en luisteren naar muziek centraal. Het 
aanbod varieert hierbij van kleuterdeuntjes 

tot en met popmuziek. De school beschikt 
over diverse muziekinstrumenten.  
Vanaf schooljaar 2013-2014 doet onze 
school mee aan ‘Klinkend Perspectief’ dat 
door SKM aangeboden wordt. Dit betekent 
dat een vakleerkracht 1 uur per week 
muziekles geeft aan groep 5. Dit zijn hele 
inspirerende lessen, die de leerlingen met 
veel plezier volgen. Naar aanleiding hiervan 
worden ook een aantal buitenschoolse 
activiteiten aangeboden voor leerlingen van 
groep 5 zodat ze kunnen kennismaken met 
en ervaringen opdoen met (het bespelen 
van ) muziekinstrumenten. 
Groep 8 voert elk jaar een musical op. 
Kinderen van school zingen tijdens de door 
de school georganiseerde vieringen. 
 
Bewegingsonderwijs. 
Groep 1 en 2 kunnen dagelijks gebruik 
maken van de speelzaal en bij mooi weer 
wordt er buiten gespeeld. Sinds schooljaar 
2013-2014 doen we mee aan ‘kleuters in 
actie’ waarbij de leerlingen van groep 2 
wekelijks één uur gymles krijgen van een 
vakleerkracht. 
Vanaf groep 3 krijgen de kinderen minimaal 
1 keer per week gymles op basis van de 
methode ‘Basislessen in beweging’. In 
schooljaar 2016-2017 hebben we de 
vernieuwde versie van deze methode 
aangeschaft. Deze lessen worden door de 
groepsleerkracht verzorgd. Groep 4 gaat, 
gedurende een half jaar, één keer per week 
naar het zwembad voor zwemonderwijs. De 
zwemles duurt een uur en wordt door de 
badmeesters gegeven. De kinderen kunnen 
diverse certificaten halen, die recht geven 
op deelname aan het afzwemmen voor de 
diverse zwemdiploma's. 
 
Engels. 
In groep 7 en 8 krijgen de kinderen een keer 
per week Engelse les. Vanaf schooljaar 
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2017-2018 gebruiken we de methode 
Groove.me. Dit is een digitale methode voor 
het vak Engels, waarbij popmuziek de basis 
is van alle lessen. De lesmethode richt zich 
op het prikkelen en nieuwsgierig maken van 
leerlingen, zodat ze vooral veel zelf ervaren 
en ontdekken. Dit vanuit de wetenschap dat 
wanneer leerlingen zelf actief zijn, ze zich 
sneller ontwikkelen en ze de leerstof beter 
begrijpen en langer onthouden. In de lessen 
wordt het thema van de song gebruikt om 
leerlingen Engels te leren, daarbij komen 
meerdere vaardigheden aan bod. De lessen 
beperken zich niet alleen tot de woorden uit 
de song, maar worden uitgebreid met 
woorden passend bij het thema. Met 
muziek leer je Engels op zo veel mogelijk 
verschillende manieren: door te zien, kijken, 
horen, luisteren, zeggen, zingen, lezen, 
voelen en bewegen. Ook via het digibord en 
de opdrachten speelt Groove.me steeds in 
op diverse zintuigen en leerstijlen met als 
gevolg dat kinderen beter en sneller Engels 
leren. 
 
Actief burgerschap  
Wij gebruiken de methode Kwink. Dit is een 
online methode voor sociaal-emotioneel 
leren (SEL), inclusief burgerschap en 
mediawijsheid voor groep 1 t/m 8 van het 
basisonderwijs. Kwink biedt een doordacht 
SEL-programma, gebaseerd op de laatste 
wetenschappelijke inzichten (Dr. Kees van 
Overveld) en is gericht op preventie (van 
bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht 
van een veilige groep. De methode sluit 
goed aan bij de principes van PBS (Positive 
Behaviour Support) en ‘de gouden weken’ 
waarmee we groepsvorming de eerste 
weken van het schooljaar in goede banen 
leiden. 
De gedragspecialist zorgt voor 
implementatie en borging van de methode. 
Zij stimuleert het enthousiasme van 

leerkrachten, houdt de kennis over SEL up-
to-date, zorgt dat de jaarlijkse monitoring 
plaatsvindt en is verantwoordelijk voor 
ouderbetrokkenheid rondom dit onderwerp. 
Dit alles met als doel het geven van een 
goede Kwink-les. Hierbij staat het belang van 
voorbeeldgedrag van leerkrachten en 
transitie voorop. Transitie is een van de  
succesfactoren van Kwink: het toepassen 
van het geleerde in de praktijk. 
 
Daarnaast zetten we vanaf 17-18 het 
lespakket Kriebels in de klas in om leerlingen 
goed voor te lichten en weerbaarheid te 
vergroten op het gebied van relaties en 
seksualiteit. 
 
Overige jaarlijkse activiteiten in het kader 
van actief burgerschap zijn: GIPS-project en 
Anne Frank krant (groep 8), lessen 
prinsjesdag en 4/5 mei (groep 7/8), lessen 
stichting S bijv. Sarah’s wereld 
(duurzaamheidsleerlijn voor groep 1-8), 
participeren in de Droomgaard (school- en 
volkstuinen), sponsorloop voor een jaarlijks 
wisselend goed doel (groep 1-8), stemmen 
prins en prinses Carnaval (groep 1-8), 
leerlingenraad met 
klassenvertegenwoordigers (groep 5-8). 
Voorbeelden van incidentele activiteiten 
zijn: kerstverhaal opvoeren voor senioren 
(groep ½), bezoek aan het museum Eye 
Whitness (groep 7/8).  
 
Wat is actief burgerschap en sociale 
integratie?  
Het Ministerie OCW formuleert actief 
burgerschap als: de bereidheid en het 
vermogen om deel uit te maken van een 
gemeenschap en daar een actieve bijdrage 
aan te leveren. 
In de toelichting op de WPO over de 
verplichting voor scholen om bij te dragen 
aan de integratie van leerlingen in de 
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Nederlandse samenleving, wordt onder 
sociale integratie verstaan: een deelname 
van burgers (ongeacht hun etnische of 
culturele achtergrond) aan de samenleving, 
in de vorm van sociale participatie, 
deelname aan de maatschappij en haar 
instituties  en bekendheid met en 
betrokkenheid bij uitingen van de 
Nederlandse cultuur. 
 
Waarom vinden we actief burgerschap en 
sociale integratie belangrijk?  
Alleen al door onze leerlingen staat de 
school midden in de samenleving. Deze is 
steeds meer gericht op individualisering. 
Daarmee neemt de sociale binding (ook 
sociale cohesie genoemd) af. Plichten en 
rechten die horen bij burgerschap zijn 
hierdoor op de achtergrond geraakt. Ook 
zijn veel ouders en kinderen door een 
allochtone herkomst niet gewend aan de 
burgerschapstradities en –gebruiken van 
onze samenleving. Wij hebben de 
overtuiging dat meer menselijke solidariteit, 
goede manieren, sociale controle, kortom 
burgerschapsgedrag, bijdraagt aan de 
sociale cohesie.  
Op school verkeren alle kinderen in grote 
groepen leeftijdgenoten, die allemaal van 
elkaar verschillen. De kinderen leren met de 
verschillen om te gaan en leren tevens met 
anderen op basis van gelijkwaardigheid 
samen te werken. Op deze wijze worden ze 
voorbereid om in de maatschappij goed te 
kunnen functioneren.  
Leerlingen nemen zelf ook deel aan het 
maatschappelijk leven in uiteenlopende 
situaties: op straat, bij sport, in clubjes, bij 
familie, onder vrienden. Wij benutten die 
ervaringen en stimuleren kinderen in hun 
maatschappelijke participatie. 
 
Wat beogen we met actief burgerschap en 
sociale integratie? (doelen/resultaten) 

In de kerndoelen voor het basisonderwijs is 
met betrekking tot burgerschap 
aangegeven: 
De leerlingen leren hoofdzaken van de 
Nederlandse en Europese staatsinrichting en 
de rol van de burger. 
• De leerlingen leren zich te gedragen 

vanuit respect voor algemeen 
aanvaarde waarden en normen. 

• De leerlingen leren hoofdzaken over 
geestelijke stromingen die in de 
Nederlandse multiculturele 
samenleving een belangrijke rol 
spelen, en ze leren respectvol om te 
gaan met verschillen in opvattingen 
van mensen. 

• De leerlingen leren zorg te dragen voor de 
lichamelijke en psychische 
gezondheid van henzelf en van 
anderen. 

• De leerlingen leren zich redzaam te 
gedragen in sociaal opzicht als 
verkeersdeelnemer. 

• De leerlingen leren met zorg om te gaan 
met het milieu. 

 
Actief burgerschap is een deel van de 
pedagogische opdracht van de school. Dit 
betekent dat wij niet volstaan met het 
aanbieden van traditionele kennis uit de 
schoolvakken, maar ook door het 
burgerschap actief te integreren en op deze 
manier de leerlingen zelf te laten ervaren 
wat dit begrip werkelijk betekent.  
• Wij stimuleren de leerlingen om zelf taken 

aan te pakken waarmee zij bijdragen 
aan gemeenschapsbelangen op 
buitenschools terrein en betrekken 
daar buitenschoolse connecties bij. 

• Wij zoeken mogelijkheden voor leerlingen 
om een actievere rol te spelen in de 
schoolgemeenschap met meer 
verantwoordelijkheden voor 
besluitvorming en uitvoering. 
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Hoe en waarmee beoordelen we? 
Voor het beoordelen van actief burgerschap 
en sociale integratie geven we antwoord op 
drie vragen, die ook de Inspectie van het 
Onderwijs hanteert: 
1. Zeggen we wat we doen? (Is er een 

afdoende verantwoording van onze 
invulling aan de wettelijke opdracht en 
voldoen we met die invulling aan de 
opdracht en de daaraan gerelateerde 
kerndoelen?) 

2. Doen we wat we zeggen? (Is in de 
praktijk te zien dat wat we zeggen ook 
doen?) 

3. Hoe is de kwaliteit van ons onderwijs? 
(Is het onderwijs van voldoende 
kwaliteit, gegeven onze invulling van de 
opdracht tot bevordering van integratie 
en burgerschap én gegeven de sociale 
context waarin wij ons onderwijs 
geven?) 

 
Voor meer informatie ga naar 
https://www.innovo.nl/actief-burgerschap-
en-sociale-integratie.html  
 
Digitale schoolborden en computers op 
school (ICT) 
Op school werken alle groepen met een 
digitaal schoolbord. Vanaf groep 3 is er een 
digitaal schoolbord in elke klas. De groepen 
1 en 2 werken samen met een digitaal 
schoolbord.  
School beschikt over verschillen devices 
(laptops, tablets, e.d.) waarmee de 
leerlingen binnen en buiten de klas kunnen 
werken m.b.v. draadloos netwerk. De 
kinderen werken met  leerstof-
ondersteunende programma’s, 
tekstverwerking en internet werken.  
In onze opvatting vormt de computer een 
hulpmiddel ter ondersteuning van het 
leerstofaanbod. Om hier optimaal gebruik 

van te maken leren de kinderen 
basisvaardigheden op de computer, 
tekstverwerken en gebruik maken van 
internet als naslagwerk. Tevens worden de 
leerling vertrouwd gemaakt met de 
computer als communicatiemiddel. Zo heeft 
elke leerling op school een eigen e-mail 
adres. 
Het computergebruik in en buiten de klas, 
waarbij vooral geoefend wordt met diverse 
leerstofonderdelen, is inmiddels een 
vanzelfsprekendheid geworden. Het 
computeronderwijs wordt al begonnen in de 
kleuterklassen en loopt door tot en met 
groep 8.  
De kinderen maken vooral gebruik van 
Basispoort, waarbij de aangeboden lesstof 
van de methode digitaal ingeoefend kan 
worden. 
 
Cyberpesten 
Cyberpesten is een onderdeel van 
traditioneel pesten.  
Elke school hanteert een pestprotocol.  
Het pestprotocol is aangevuld met 
elementen van de aanpak van cyberpesten. 
 
Vormen van cyberpesten  
Er zijn vormen van cyberpesten: anonieme 
berichten versturen via social media, 
schelden, roddelen, bedreigen en dergelijke. 
20% van de leerlingen heeft te maken met 
cyberpesten.  
 
Effecten  
De effecten van cyberpesten kunnen erger 
zijn dan bij traditioneel pesten.  
Opnames die via de webcam worden 
gemaakt, worden vastgelegd door een 
ander. Deze opnames verdwijnen nooit 
meer. Over de hele wereld kan een foto op 
een site staan. Foto’s die eenmaal op 
internet staan zijn soms niet meer te 
verwijderen.  

https://www.innovo.nl/actief-burgerschap-en-sociale-integratie.html
https://www.innovo.nl/actief-burgerschap-en-sociale-integratie.html
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Verantwoordelijkheid van de school  
Soms gebeurt pesten buiten de school. Toch 
heeft de school er veel last van. Het ruziën 
en pesten gaat op school door. 
Schoolresultaten lijden eronder. Er ontstaat 
een onveilig klimaat. Kinderen kunnen 
minder goed leren. Pesten heeft effect op 
het schoolklimaat.  
 
Cyberpesten is strafbaar  
Er zijn verschillende vormen van 
cyberpesten die strafbaar zijn. Leerlingen 
realiseren zich dat vaak niet. Evenals 
wanneer het slachtoffer lichamelijk letsel of 
materiële schade is toegebracht, kan de 
politie worden ingeschakeld.  
 
Aanpak 
• Geef steun en luister naar de leerling.  
• Adviseer de leerling bewijslast te 

verzamelen / berichten te bewaren 
en op te slaan.  

• Probeer de dader te achterhalen via 
systeembeheerder en slachtoffer.  

• Bespreek het met de 
vertrouwenspersoon.  

• Spreek de pesters aan.  
• Voer eventueel een klassengesprek.  
• Neem contact met de ouders op.  
• Probeer de dader op te sporen  

Soms is de identiteit van de dader te 
achterhalen door uit te zoeken vanaf 
welke computer op school het 
bericht is verzonden. 
Vanzelfsprekend heb je daar wel 
(technische) ondersteuning van een 
ICT-coördinator, systeembeheerder, 
en/of externe beheerder voor nodig.  

• Ga na wanneer het bericht verstuurd is en 
welke klas op dat moment gebruik 
maakte van de computers.  
De stijl van het bericht en eventuele 
taalfouten kunnen de dader 
verraden. De dader kan wellicht ook 

worden gevonden door in de klas te 
praten over wat er is gebeurd. Soms 
is het niet mogelijk een dader te 
achterhalen en zit er niets anders op 
dan het effect te minimaliseren. Dat 
kan het beste door het slachtoffer op 
het hart te drukken niet te reageren 
op haatmail of andere ongewenste 
berichten.  

 
Internet op school  
De kinderen van onze school kunnen 
gebruik maken van internet. Wij hebben 
ervoor gekozen de kinderen vanaf groep 5 
die mogelijkheid te bieden. Wij maken 
hiervoor gebruik van Kennisnet. Kennisnet 
heeft een eigen Nederlandstalige 
zoekmachine die kinderen in principe leidt 
naar Nederlandstalige sites die geselecteerd 
zijn, waardoor zaken als racistische uitingen 
en pornografie niet zomaar benaderd 
kunnen worden. Kinderen kunnen echter 
ook andere zoekmachines gebruiken. Elk 
kind vanaf groep 5 krijgt een eigen e-mail 
adres, waarmee met andere kinderen 
gecommuniceerd kan worden. 
 
Waarom internet?  
Kinderen maken gebruik van internet ter 
verrijking van het onderwijs: om informatie 
te zoeken, contacten te leggen met 
leerlingen van andere scholen en 
deskundigen te kunnen raadplegen. De 
software die in ontwikkeling is verwijst meer 
en meer naar internetsites voor aanvullend, 
actueel of alternatief materiaal. 
Internetactiviteiten worden hiermee steeds 
meer onderdeel van methodes en 
leergangen. De software bij methodes kan in 
de toekomst door kinderen ook via Internet 
benaderd worden. 
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Afspraken  
Samen met de kinderen en de leerkrachten 
hebben wij een aantal afspraken gemaakt. 
Gedragsafspraken met de kinderen:  
• Geef nooit persoonlijke informatie door 

op Internet, zoals namen, adressen 
en telefoonnummers, zonder 
toestemming van de leerkracht.  

• Vertel het je leraar meteen als je 
informatie tegenkomt waardoor je je 
niet prettig voelt of waarvan je weet 
dat dat niet hoort. Houd je je aan de 
afspraken, dan is het niet jouw 
schuld dat je zulke informatie 
tegenkomt.  

• Leg nooit verdere contacten met iemand 
zonder toestemming van je leraar.  

• Verstuur bij e-mail berichten nooit foto’s 
van jezelf of van anderen zonder 
toestemming van je leraar.  

• Beantwoord nooit e-mail waarbij je je niet 
prettig voelt of waar dingen in staan 
waarvan je weet dat dat niet hoort. 
Het is niet jouw schuld dat je zulke 
berichten krijgt.  

• Verstuur ook zelf dergelijke mailtjes niet.  
• Spreek van tevoren met je leraar af wat je 

op internet wilt gaan doen. 
 
Afspraken met de leerkrachten  
• Internet wordt gebruikt voor 

opbouwende educatieve doeleinden.  
• Sites die wij kinderen willen laten 

gebruiken worden eerst door de 
leerkracht bekeken.  

• Er worden geen sites bekeken die niet aan 
onze fatsoensnormen voldoen.  

• Er wordt aan de kinderen uitgelegd 
waarom zij bepaalde sites wel of niet 
mogen bekijken.  

• De leerkracht draagt zorg voor een 
omgeving waarin kinderen open 
kunnen vertellen wanneer zij op een 
ongewenste, onbedoelde site 

komen. Het is meestal immers niet 
hun schuld.  

• Regels en wetten met betrekking tot 
copyright worden in acht genomen.  

• Informatie die terug te voeren is op 
leerlingen mag niet op het openbare 
deel van het net terechtkomen.  

• Namen in combinatie met foto’s van 
kinderen worden niet op het net 
gepubliceerd. In voorkomende 
gevallen alleen met toestemming 
van de ouders. Ook voor het 
publiceren van individuele foto’s 
wordt eerst toestemming gevraagd.  

• Voor e-mail geldt ook het briefgeheim, 
maar op grond van hun 
pedagogische verantwoordelijkheid 
mogen de leerkrachten e-mail van 
leerlingen bekijken. 

 
Veiligheid op school  
Voor het basisonderwijs, en speciaal 
(voortgezet) onderwijs geldt dat de school 
een veiligheidsplan moet hebben. In dit plan 
staat wat de school doet aan fysieke 
veiligheid (inrichting van het schoolgebouw) 
en sociale veiligheid (omgaan met 
bijvoorbeeld agressie en geweld). Hieronder 
kan ook een pestprotocol vallen.  
In een veiligheidsplan staat beschreven wat 
een school onderneemt om o.a. pesten en 
andere ongewenste incidenten te 
voorkomen. Ook staat erin hoe scholen dit 
controleren.  
 
In een pestprotocol staat wat de school 
onder pesten verstaat. En hoe zij pesten 
probeert te voorkomen en hiertegen 
optreedt. Het pestprotocol van onze school 
is opgenomen in het ‘handboek zorg’ en in 
te zien op school. 
 
Alle kinderen hebben recht op een 
onbezorgde schooltijd. Deze tijd staat in het 
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teken van ontwikkelen, ontdekken en leren. 
Leerlingen moeten veilig zijn, zodat ze in 
staat zijn om te leren en zich te ontwikkelen. 
Een veilige omgeving voor scholieren en 
onderwijspersoneel houdt in dat er een 
prettige sfeer op school is.  En het 
voorkomen van incidenten zoals ongepast 
gedrag, intimidatie, diefstal, agressie en 
geweld. Dat kan door op tijd te signaleren 
en hier gericht tegen op te treden. Dit geldt 
ook voor het bestrijden van pestgedrag. Een 
school is veilig als de psychische, sociale en 
fysieke veiligheid van leerlingen niet door 
handelingen van andere mensen wordt 
aangetast. 
 
Wij willen een sociaal veilige school zijn, 
waar leerlingen, personeel en ouders zich 
thuis voelen. Daarom willen wij geen 
pestgedrag, agressie, geweld, discriminatie 
of seksuele intimidatie op onze school. Om 
een veilig klimaat te waarborgen hebben we 
een vertrouwenspersoon en is er een 
klachtenregeling.  

 
Acties op onze school die bijdragen aan het 
verhogen van de sociale veiligheid zijn: 
- leerlingen actief betrekken bij het maken 

van groepsafspraken; 
- “Positive Behaviour Support” (SWPBS);  

 het bekrachtigen van positief en 
gewenst gedrag; 

- goede contacten met de wijkagent; 
- lesmateriaal voor sociaal-emotioneel 

leren; Kwink en kriebels in de klas. 
- lessen mediawijsheid; 
- ‘lik-op-stuk’ beleid voeren: aangifte 

doen van mishandeling, bedreiging en 
vernieling; 

- Protocol fysiek geweld: bij geweld en 
agressief gedrag de ouders informeren 
over het gedrag van hun kind en 
betrekken bij te treffen sanctie-
maatregelen; 

- Begeleiding (bijv.  weerbaarheid-
trainingen) organiseren via externe 
instanties.0 

 
Voor meer informatie ga naar 
www.innovo.nl en klik op SCHOLEN of 
OUDERS in de menubalk: aanvulling 
schoolgids. 
 
Officieel begint de verantwoordelijkheid van 
de school voor het kind op het tijdstip dat 
de school opengaat en eindigt als de school 
dichtgaat. De school begint wanneer de 
kinderen naar binnen kunnen. De school 
gaat dicht aan het eind van de lessen of als 
de deuren echt worden gesloten. Als de 
school activiteiten organiseert die behoren 
bij het schoolplan, zoals voetballen, 
zwemmen en excursies, is de school 
verantwoordelijk voor het kind. 
 
Wij willen dat alle kinderen door ons 
onderwijs kansen krijgen en hen aansporen 
het beste uit zichzelf te halen. Hiervoor is 
een veilig schoolklimaat een noodzakelijke 
voorwaarde. Veiligheid krijgt dan structureel 
aandacht op onze school. 
Vanaf juni 2013 hanteren we een protocol 
fysiek geweld. Dit is een duidelijk 
stappenplan dat door alle leerkrachten 
gevolgd wordt indien fysiek geweld zich in 
onze school voordoet. Het protocol is in te 
zien bij de directie en is op genomen in het 
handboek Zorg. 
 
• Fysieke veiligheid. 
Het schoolgebouw voldoet aan de 
huisvestingseisen volgens de Arbo-wet en 
het landelijk bouwbesluit van het Ministerie 
van VROM. In de Arbo-wet zijn onder 
andere eisen gericht op een verantwoorde 
inrichting van het gebouw, omgang met 
gevaarlijke stoffen, brandveiligheid en 
algemene veiligheid. 

http://www.innovo.nl/
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Op onze school heeft een leerkracht de rol 
van veiligheidscoördinator. Dit is de hoofd 
BHV’er en tevens preventiemedewerker. 
Hij/zij wordt ondersteund door het 
consulenten van het Servicesbureau van 
Innovo m.a.w. op bovenschools niveau. Tot 
de taken van de veiligheidscoördinator 
behoren onder andere:  
• Introductie van huisregels, zodat 

kinderen, personeel, ouders en 
bezoekers zich veilig gedragen.  

• Registratie van ongevallen en risico’s, 
zodat er inzicht is waar en hoe 
ongelukken (kunnen) gebeuren en er 
gericht maatregelen worden 
genomen ter voorkoming. 

• Mede opstellen van het ontruimingsplan. 
• Organisatie van minimaal een maal per 

jaar een ontruimingsoefening aan de 
hand van het opgestelde 
ontruimingsplan. Een goed 
ontruimingsplan is noodzakelijk voor 
als er toch iets misgaat. Alle 
aanwezigen op school moeten weten 
hoe ze moeten handelen bij brand of 
een andere calamiteit.  

• Mede opstellen van het veiligheidsplan. 
 
Onze speeltoestellen voldoen aan de 
wettelijke regeling ‘Besluit veiligheid van 
attractie- en speeltoestellen’. Dat besluit 
stelt onder andere eisen aan het ontwerp, 
het fabricageproces en aan 
onderhoudswerkzaamheden. 
Op grond van de Arbo-wet  
• voeren wij verzuimbeleid, inclusief 

verzuimbegeleiding; 
• bieden we werknemers een periodiek 

arbeidsgezondheidskundig 
onderzoek aan 

• stellen we voldoende 
bedrijfshulpverleners aan  

• zijn we in het bezit van een goedgekeurde 
risico-inventarisatie en evaluatie  

• leven we de brandveiligheidsvoorschriften 
na  

• melden we ongevallen met ernstig letsel 
direct aan de arbeidsinspectie. 

 
Invoering registratieverplichting met ingang 
van schooljaar 2012-2013  
Per 1 september 2012 worden scholen in 
het basisonderwijs en speciaal onderwijs 
verplicht om (gewelds)incidenten te 
registreren volgens eenduidige landelijke 
definities. Incidentenregistratie moet 
onderdeel zijn van een breder 
veiligheidsbeleid van scholen en een in- 
strument zijn om het veiligheidsgevoel te 
ondersteunen en te evalueren.  
 
Bestrijden verzuim en vroegtijdig 
schoolverlaten 
Per 1 januari 2012 is een wijziging van onder 
meer de Leerplichtwet 1969 (Lpw) in 
werking getreden. Doel van de wetswijziging 
is de verbetering van het bestrijden van 
verzuim en voortijdig schoolverlaten.  
 
Het toezicht op naleving van de 
Leerplichtwet door scholen – een goede 
administratie van het verzuim – wordt 
belegd bij de Inspectie van het Onderwijs. 
Het toezicht op de naleving van de 
Leerplichtwet door ouders en leerlingen 
blijft bij de gemeenten liggen.  
De Inspectie van het Onderwijs hanteert een 
risicogericht toezichtkader. 
Leerplichtambtenaren kunnen signalen 
doorgeven aan de Inspectie. Vanuit het 
toezicht op ouders en leerlingen mogen zij 
de verzuimadministratie van scholen blijven 
inzien.  
De verzuimregistratie op onze school 
voldoet aan de wet- en regelgeving.  
 
Uitgebreide informatie hierover treft u aan 
op de website van INNOVO. Hier vindt u 
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tevens informatie omtrent de richtlijnen 
rondom buitengewoon schoolverlof, incl. 
brochures Luxe verzuim (voor scholen en 
voor ouders) van Bureau Voortijdig 
Schoolverlaten Parkstad Limburg.  
 
Ga naar https://www.innovo.nl/bestrijden-
verzuim-en-vroegtijdig-schoolverlaten-
buitengewoon-schoolverlof.html  
 
 

https://www.innovo.nl/bestrijden-verzuim-en-vroegtijdig-schoolverlaten-buitengewoon-schoolverlof.html
https://www.innovo.nl/bestrijden-verzuim-en-vroegtijdig-schoolverlaten-buitengewoon-schoolverlof.html
https://www.innovo.nl/bestrijden-verzuim-en-vroegtijdig-schoolverlaten-buitengewoon-schoolverlof.html
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5.  De zorg voor de leerlingen. 

 
De opvang van nieuwe leerlingen in de 
school. 
Kleuters die aangemeld zijn, mogen een 
maand voordat ze vier jaar worden, een 
paar keer deelnemen aan de wendagen. Dit 
om het gewenningsproces te 
vergemakkelijken. In verband met de 
vroegtijdige onderkenning van het jonge-
risico-kind, worden peuters al in de 
peuterspeelzaal door de leerkracht van 
groep 1 geobserveerd of besproken n.a.v. 
een signaleringslijst. Er vindt tussen 
peuterspeelzaal en basisschool regelmatig 
overleg plaats t.b.v. warme overdracht en in 
het kader van VVE. Dit om in de basisschool 
zo goed mogelijk te kunnen aansluiten bij de 
beginsituatie van de ontwikkeling van het 
kind. 
 
Het leerlingvolgsysteem. 
De voortgang van de leerprestaties van de 
leerlingen worden gevolgd aan de hand van 
het leerlingvolgsysteem van CITO. Op 
verschillende momenten in het jaar worden 
bepaalde toetsonderdelen hiervan (taal, 
rekenen etc.) in de groepen 1 t/m 8 
afgenomen.  
Verder wordt in de kleutergroepen gebruik 
gemaakt van signaleringslijsten. In groep 3 
t/m 8 wordt bovendien gebruik gemaakt van 
methodegebonden toetsen (deze toetsen 
horen bij de door ons gebruikte methodes) 
en enige onafhankelijke toetsen, zoals de 
AVI-toetsen voor het technisch lezen. 
Vanaf schooljaar 2014-2015 zijn we gestart 
met adaptieve afname voor leerlingen die 
dat nodig hebben. Dit betekent dat enkele 
leerlingen in aanmerking komen voor een 
Citotoets op niveau. Welke leerlingen dit zijn 
wordt vastgesteld door de intern begeleider,  
in overleg met de groepsleerkracht. Ouders 

worden hiervan op de hoogte gesteld. 
 
In groep 8 maken de leerlingen de Centrale  
Eindtoets. Vanaf het schooljaar 2014- 2015 
is het voor alle leerlingen van groep 8 in het 
reguliere basisonderwijs verplicht om de 
eindtoets te maken. Vanaf 2015 mogen 
scholen in het Voortgezet onderwijs de 
toelating van leerlingen niet meer laten 
afhangen van het resultaat van de eindtoets. 
Het advies van de basisschool gaat het 
zwaarst wegen.  
De Centrale eindtoets taal en rekenen is er 
in twee versies: eindtoets papieren versie en 
digitale (adaptieve) versie. 
Het voorlopig schooladvies wordt gemaakt 
in samenwerking met IB-er en de 
leerkrachten van groep 6, 7 en 8. Het 
definitief schooladvies wordt gemaakt door 
de IB-er en de leerkracht van groep 8. 
De uitslag van deze toets helpt de leerkracht 
en de ouders om een goede keuze voor het 
voortgezet onderwijs te maken.  
 
Bij de standaardtoetsen van o.a. CITO 
gebruiken wij de daarvoor geldende 
normeringen en de nieuwe niveau indeling 
van I tot en met V.  
Voor methode gebonden toetsen geven we 
een waardering tussen de 4 en 10. 
 
Niet alleen de vorderingen m.b.t. de leerstof 
worden met toetsen en testen bijgehouden. 
Ook de gedragsmatige ontwikkeling wordt 
aan de hand van signaleringslijsten en 
observaties in de gaten gehouden. 
 
Verslaggeving. 
Iedere leerling heeft een eigen leerling-
dossier. Deze dossiers worden centraal 
bewaard. Hierin worden alle van belang 
zijnde gegevens van het kind opgeslagen, 
zoals overzichtslijsten van testen en toetsen, 
scorebladen van testen, correspondentie 
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met buitenschoolse instanties en 
verslaggeving van remediale hulp.  
 
De groepsleerkracht houdt van iedere 
leerling een leerling journaal bij. Hierin 
worden o.a. de gemaakte afspraken met 
ouders, logopediste en schoolarts 
bijgehouden. Verder worden eventuele 
handelingsplannen, besprekingen met de 
IB’er en eventuele aangepaste 
lesprogramma's beschreven. 
Deze leerling journaals worden telkens 
doorgegeven aan de desbetreffende 
leerkracht van het kind. 
Deze verslaggeving is geautomatiseerd en 
wordt in het programma Eduscope 
geregistreerd. 
 
Leerlingbespreking. 
Na iedere toetsperiode bespreken de 
groepsleerkrachten de toetsresultaten met 
de interne begeleider in de 
voortgangscontrolebespreking, ook wel VCB 
genaamd. Naar aanleiding van het 
bespreken van groepsoverzichten kan het 
groepsaanbod worden aangepast op de 
behoeften van de leerlingen van dat 
schooljaar. 
 
Tijdens deze besprekingen worden ook de 
leerlingen met zwakke en uitzonderlijk 
goede resultaten besproken. Er worden 
afspraken gemaakt voor verdere hulp en 
afstemming binnen de groep. Ook de 
leerlingen die op de toets beduidend lager 
scoorden dan de voorafgaande (zichtbaar in 
het Cito leerlingvolgsysteem, 
vaardigheidsgroei) keer zullen dan aandacht 
krijgen. 
 
Verder kan er een leerlingbespreking 
plaatsvinden binnen het team of unit. Hier 
kan een groepsleerkracht leerlingen 
inbrengen, die hij of zij wenst te bespreken. 

Dit gebeurt in overleg met de intern 
begeleider. Tijdens deze 
leerlingenbespreking wordt dan bekeken, 
hoe het betreffende kind het beste verder 
geholpen kan worden. Met behulp van de 
hier verkregen informatie, adviezen en tips 
van collega’s, kan de groepsleerkracht een 
handelingsplan opstellen, eventueel samen 
met de interne begeleider.  
 
De interne begeleider coördineert de inzet 
van de specialisten op het gebied van 
rekenen en gedrag. De bedoeling is dat de 
leerkrachten die extra deskundig zijn op een 
bepaald gebied (door nascholing) hun 
kennis en vaardigheden inzetten voor de 
leerlingen die dat nodig hebben. De interne 
begeleider houdt te allen tijde de regie. 
 
Rapportage naar ouders. 
Oudergesprekken vinden voor alle groepen 
3 keer per schooljaar plaats. De eerste 
gesprekken hebben een andere inhoud: de 
zogenaamde “omgekeerde 
oudergesprekken”. Dit doen we met het oog 
op de volgende doelen: meer info van 
ouders krijgen over hun kind om zo het 
onderwijsaanbod en begeleiding optimaal af 
te stemmen en op deze manier beter vorm 
geven aan ouderbetrokkenheid (3.0), ouders 
en leerkrachten als gelijkwaardige partners; 
verhogen betrokkenheid en inbreng ouders 
bij de ontwikkeling van hun kind en onze 
leerling. 
De kinderen van groep 1 en 2 krijgen aan 
het eind van het schooljaar een rapport mee 
naar huis. 
De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen 
tweemaal per jaar een rapport mee naar 
huis. Hierin wordt met behulp van cijfers  
en woorden verslag gedaan over de 
vorderingen van de kinderen.  
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Verder worden er voor de ouders minimaal 
tweemaal per schooljaar ouderavonden tien 
minuten gesprekken georganiseerd, waarbij 
de vorderingen van hun kinderen aan de 
orde komen.  
In groep 6 en 7 wordt met ouders de 
verwachting voor uitstroom VO besproken 
zodat ouders voorbereid zijn op het 
uiteindelijke advies VO in groep 8. 
Aan het begin van ieder schooljaar wordt 
per leerjaar/unit een informatieavond 
gehouden, waarbij allerlei specifieke zaken 
van dat leerjaar met de ouders worden 
besproken. 
Indien er aanleiding toe is, worden ouders 
uiteraard voor een tussentijds gesprek 
uitgenodigd. Natuurlijk kunnen ouders ook 
een gesprek aanvragen, als zij dat wensen. 
 
Zorg voor kinderen met specifieke 
behoeften. 
We proberen ieder kind de zorg te geven die 
het nodig heeft.  
Bij kinderen die boven het gemiddelde 
niveau presteren gebruiken we het basisstof 
- extra stof model. De basisstof wordt dan 
ingedikt, op compacte wijze aangeboden. 
Hierdoor kunnen we het kind steeds weer 
voor nieuwe uitdagingen plaatsen. 
Wanneer kinderen onder het niveau 
presteren (zorgleerlingen), dan wordt, waar 
mogelijk en indien noodzakelijk, extra hulp 
geboden. 
De groepsleerkracht gaat eerst zelf extra 
werken met de betreffende leerling. Indien 
de problemen niet verminderen, wordt er 
contact opgenomen met de interne 
begeleider en de ouders. Na de 
leerlingbespreking die hierop volgt, kunnen 
nadere stappen worden ondernomen, 
bijvoorbeeld door het opstellen van een 
uitgebreider handelingsplan, remediale hulp 
of door een nader intern diagnostisch 
onderzoek in te stellen. 

Blijkt bij evaluatie het probleem nog steeds 
aanwezig, dan kan externe hulp 
ingeschakeld worden. 
 
Alle procedures rondom de zorg voor 
leerlingen zijn opgenomen in het handboek 
Zorg. Alle leerkrachten handelen volgens 
deze richtlijnen. Het handboek Zorg is op 
school in te zien bij de interne begeleider. 
 
Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 
Het schoolondersteuningsprofiel geeft een 
realistisch beeld van de ondersteuning en 
begeleiding die de school momenteel in het 
kader van Passend Onderwijs kan bieden en 
hoe deze ondersteuning is georganiseerd. 
Het is de bedoeling dat ondersteuning voor 
leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften, zonder administratieve 
rompslomp, op basisscholen toegankelijk 
moet zijn. Daarom is alle ondersteuning tot 
aan een verwijzing naar het speciaal (basis) 
onderwijs te rekenen tot 
basisondersteuning. De mate waarin de 
school momenteel die basisondersteuning 
op eigen kracht of met hulp van externe 
deskundigen kan bieden, is af te lezen uit 
het schoolondersteuningsprofiel.  
 
Basisondersteuning omvat vier 
ankerpunten. De school verbindt zijn 
ontwikkelingslijnen aan de ankerpunten van 
de basisondersteuning. Niet elke lijn hoeft 
even strak gespannen te zijn. De 
trekspanning tussen beiden kan afhankelijk 
zijn van de windrichting (kenmerken 
leerlingenpopulatie), de windkracht 
(pedagogisch en didactisch concept), de 
stroomsterkte  (sociaal-demografische 
ligging in de wijk of regio) en het getij (krimp 
of groei). De vier ankerpunten zijn:  
1.Kwaliteitsstandaard 
Bij de bepaling van de kwaliteitsstandaard 
gebruiken we het basisarrangement en de 
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kwalificatie op de “zorgindicatoren” van het 
vigerend toezichtkader van de 
onderwijsinspectie (2012). 
2.Planmatig en handelingsgericht werken 
In aanvulling op de standaarden uit het 
vigerend toezichtkader zijn er indicatoren 
voor planmatig en handelingsgericht 
werken geformuleerd. 
3.Specifieke ondersteuning 
De school heeft een aanbod voor 
preventieve en licht curatieve 
basisondersteuning afgestemd op leerlingen 
met specifieke onderwijsbehoeften. 
4.Ondersteuningsstructuur 
Aangegeven wordt met welke 
deskundigheid de school autonoom 
basisondersteuning kan bieden of 
basisondersteuning met behulp van 
netwerkpartners (andere basisscholen of 
ketenpartners) tijdig, flexibel en adequaat 
kan ontsluiten. 
 
De belangrijkste functie van het 
schoolondersteuningsprofiel is dat het 
inzicht verschaft in de kwaliteit van de 
basisondersteuning van de school op dit 
moment. Alle ondersteuningsprofielen 
samen geven het samenwerkingsverband 
een overzicht van de mate waarin er wordt 
voorzien in een dekkend aanbod.  
 
Het schoolondersteuningsprofiel is integraal 
onderdeel van het schoolplan.  
Het schoolondersteuningsprofiel is voor de 
school de basis voor communicatie met 
ouders en anderen. 
Hier volgt een samenvatting van ons profiel:  
1. De onderwijsinspectie heeft een 
basisarrangement toegekend. 
2. De indicatoren t.a.v. planmatig en 
handelingsgericht werken zijn in ruim 
voldoende mate aanwezig (9 keer 76-100%, 
5 keer 51-75%). Dit laatste onderdeel 
betreft het betrekken van leerlingen bij de 

zorgplannen en is opgenomen in het 
school(jaar)plan. 
3. Onze school voorziet in specifieke 
ondersteuning t.a.v. veiligheid, gedrag en 
rekenen. Op het gebied van Dyslexie is de 
ondersteuning bijna dekkend en werken we 
samen met ketenpartners. Ten aanzien van 
hoogbegaafdheid is ondersteuning nog niet 
dekkend. 
4. Bepalend voor een goede 
ondersteuningsstructuur zijn de doorgaande 
lijnen op didactisch en pedagogisch gebied, 
middels het directe instructiemodel en PBS. 
We beschikken in ruime mate over 
diagnostische materialen op reken- en 
taal/leesgebied. Het Brede Schoolgebouw 
biedt extra mogelijkheden zoals een lift en 
overzichtelijke leerpleinen. 
 
Passend Onderwijs; 
Ontwikkelingsperspectief (OPP) 
Op 1 augustus 2014 gaat Passend Onderwijs 
van start. Het OPP wordt geplaatst binnen 
het kader van Passend Onderwijs, dat erop 
gericht is om het leerrendement van alle 
leerlingen zo hoog mogelijk te laten zijn, 
rekening houdend met de individuele 
mogelijkheden van ieder kind. In het OPP 
beschrijft de school de doelen die een 
leerling kan halen. Het biedt handvaten 
waarmee de leerkracht het onderwijs kan 
afstemmen op de onderwijsbehoeften van 
de leerling. En het laat zien naar welk 
vervolgonderwijs de school, samen met de 
leerling en ouders, toewerkt.  
 
Wet- en regelgeving 
In het kader van passend onderwijs is een 
aantal wijzigingen in de Wet op het primair 
onderwijs opgenomen die betrekking 
hebben op het werken met een OPP. Op 
basis daarvan is het opstellen van OPP 
verplicht voor alle leerlingen die extra 
ondersteuning vanuit het 
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samenwerkingsverband krijgen. Voor 
ondersteuning die binnen de 
basisondersteuning van de school valt, is het 
opstellen van een OPP niet verplicht. 
Indien de school vastgesteld heeft dat er 
sprake is van een leerling met een specifieke 
onderwijsbehoefte dan zal er in de loop van 
groep 6, doch uiterlijk bij de overgang naar 
groep 7 een ontwikkelingsperspectief 
opgesteld worden. Aantoonbaar is dat de 
betreffende leerling het eindniveau van de 
basisschool niet gaat halen.   
In het Ontwikkelingsperspectief staat het 
aangepaste uitstroomniveau en de 
tussendoelen die gehaald moeten worden 
om dat uitstroomniveau te realiseren. 
Met het Ontwikkelingsperspectief ontstaat 
een betere afstemming met de leerling en 
zijn ouders over het einddoel dat de school 
voor deze leerling wil bereiken.  
Aan de hand van het 
Ontwikkelingsperspectief kan de leerling 
langs eigen leerlijnen verder werken 
waardoor de aansluiting met het passend 
vervolgonderwijs verbeterd wordt.  
 
Passend Onderwijs;  extra ondersteuning 
en speciaal onderwijs  

De leerlinggebonden financiering is 
veranderd per 1 augustus 2014. In plaats 
daarvan wordt het passend onderwijs 
ingevoerd. In het nieuwe stelsel voor 
passend onderwijs verdwijnt de LGF 
(rugzak). 
Het budget blijft wel volledig beschikbaar.  
De bekostiging van extra ondersteuning voor 
een leerling is niet meer afhankelijk van een 
landelijke indicatie. De 
samenwerkingsverbanden ontvangen het 
beschikbare geld voor extra ondersteuning 
en voor speciaal onderwijs en verdelen dit 
over de scholen.  
 

Schoolbesturen zijn vanaf 1 augustus 2014 
verplicht om voor elk kind dat extra 
ondersteuning nodig heeft of speciaal 
onderwijs, een zo passend mogelijke 
onderwijsplek te bieden. Ouders hoeven 
dan niet meer zelf op zoek te gaan naar een 
passende plek. 
 
Klik op onderstaande links voor meer 
informatie. 
http://www.steunpuntpassendonderwijs.nl/  
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
passend-onderwijs  
http://www.passendonderwijszuid.nl/  
 
Onze school kan bij de zorg gebruik maken 
van de interne begeleider, stagiaires 
pedagogiek, de psycholoog van het 
samenwerkingsverband van de 
basisscholen, en een ‘expertisepool’ van uit 
het speciaal onderwijs in de regio. Alle 
leerkrachten kunnen gebruik maken van de 
orthotheek. 
Ouders die meer informatie willen omtrent 
de opzet van de zorgverbreding op onze 
school, kunnen het “handboek zorg” inzien.  
 
Om de zorg aan de kinderen optimaal te 
laten verlopen neemt onze school deel aan 
het samenwerkingsverband Parkstad. 
Het doel van het samenwerkingsverband 
bestaat uit drie delen: 
• De verwijzing naar speciale scholen voor 

basisonderwijs geleidelijk aan 
terugdringen. 

• Steun bieden aan basisscholen bij het 
verantwoord opvangen van 
zorgleerlingen. 

• De aanpak van zorgleerlingen binnen het 
verband zoveel mogelijk op dezelfde 
manier te laten gebeuren. 

Hiervoor wordt jaarlijks door het 
samenwerkingsverband een zorgplan 
opgesteld. Hierin staat de zorg voor het kind 

http://www.steunpuntpassendonderwijs.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs
http://www.passendonderwijszuid.nl/
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met specifieke behoeften uitgebreid 
beschreven. Dit zorgplan ligt ter inzage bij 
de directie. 
 
De overgang van leerlingen van groep 2 
naar groep 3 
In groep 3 beginnen de kinderen met het 
aanvankelijk leesproces, rekenen en 
schrijven. Een grote, belangrijke stap voor 
de kinderen, waar ze natuurlijk ook aan toe 
moeten zijn. In groep 2 wordt hier heel 
nadrukkelijk aan gewerkt op allerlei 
manieren. Voorbereidende 
schrijfoefeningen, ordenen en tellen maar 
het kind moet vooral ook op sociaal-
emotioneel gebied aan groep 3 toe zijn. 
Daarom leert het kind samenwerken, 
concentratie vasthouden, taakgericht 
werken, zelfstandig taken uitvoeren 
enzovoorts. Al deze aspecten worden in 
overweging genomen om een zo 
verantwoord mogelijke keuze voor uw kind 
te kunnen maken. Hetzij een overgang naar 
groep 3 of een beargumenteerde keuze voor 
kleuterverlenging in groep 2. Na overleg met 
de ouders beslist de school of doubleren 
wenselijk is voor de leerling en dit een 
duidelijke meerwaarde zal hebben voor de 
verder schoolloopbaan.  
 
De overgang van leerlingen van groep 3 
t/m 8 
Bij de keuze voor een overgang of een 
doublure kijken we niet uitsluitend naar de 
resultaten op kennisgebieden 
(methodegebonden / methode 
onafhankelijke toetsen) , maar ook naar het 
sociaal-emotioneel functioneren van een 
leerling (b.v. welbevinden, faalangst). 
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van 
gegevens van externen en ouders.  
Na overleg met de ouders beslist de school 
of doubleren wenselijk is voor de leerling en 
dit een duidelijke meerwaarde zal hebben 

voor de verder schoolloopbaan.  
Het beleid t.a.v. de overgang van groep 2 
naar 3 en de procedure rondom doublure 
groepen 3 tot en met 8 ligt vast in het 
handboek Zorg en wordt jaarlijks 
geëvalueerd. 
 
Begeleiding van de overgang van kinderen 
naar het voortgezet onderwijs. 
De meeste kinderen gaan na gemiddeld 8 
jaar basisonderwijs naar een school voor 
voortgezet onderwijs. Er is dan een keuze uit 
een aantal scholen voor Voortgezet 
Onderwijs. 
De groepsleerkracht (i.s.m. de interne 
begeleider) probeert de leerlingen en de 
ouders bij deze keuze te helpen. Hij of zij 
verstrekt informatie over de verschillende 
schooltypen. 
 
De schoolloopbaan, bevindingen op zowel 
leer- als sociaal-emotioneel gebied van de 
leerkrachten en ouders, de behaalde 
resultaten (Cito LOVS), leerrendementen en 
de uitslag van de Centrale Eindtoets vormen 
samen de criteria aan de hand waarvan de 
schoolkeuze wordt bepaald. 
Met behulp van alle verzamelde gegevens 
geeft de school een persoonlijk advies met 
betrekking tot het voortgezet onderwijs. 
De ouders nemen de uiteindelijke beslissing 
en melden hun kind aan bij de school van 
hun keuze.  
De leerkracht van groep 8 heeft jaarlijks, 
voor de aanname van de leerlingen, 
gesprekken over deze kinderen met de 
brugklasbegeleiders van de diverse scholen 
van het voortgezet onderwijs. 
 
Na ongeveer 3 maanden brugklas vinden 
evaluatiegesprekken plaats tussen de 
brugklasbegeleiders/mentoren/intakers en 
de basisscholen. Tevens krijgt de school elk 
jaar een overzicht van de rapporten van de 
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leerlingen die in de brugklas zitten en een 
lijst met geslaagde leerlingen en hun 
vervolgstudie. Dit alles in het kader van de 
nazorg, het volgen van onze leerlingen en de 
evaluatie ten aanzien van de gegeven advie-
zen. Het in 2004-2005 opgestarte BOVO-
overleg (basisschool en voortgezet onder-
wijs) heeft ertoe geleid dat er een 
gezamenlijk overdrachtsprotocol is 
opgesteld m.b.t. de goede overstap/ 
overdracht van het basisonderwijs naar het 
voortgezet onderwijs en omgekeerd. Zie 
voor meer informatie het kalendergedeelte 
van de schoolgids en de BOVO-flyer. 
 
Begeleiding naar SO en SBO 
Ouders en leerlingen worden begeleid 
indien overtappen naar speciaal onderwijs 
(SO) of een speciale school voor 
basisonderwijs (SBO) wenselijk is. Dit is een 
traject waarin ouders in een vroeg stadium 
betrokken worden. In overleg met de 
trajectbegeleider en evt. externe instanties 
die betrokken zijn, wordt gekeken naar 
optimale aansluiting bij de 
onderwijsbehoeften van de leerling. Dit 
wordt georganiseerd middels ronde tafel 
overleggen, de zogenaamde RTO’s en 
multidisciplinaire overleggen (MDO’s). 
Een kijkje nemen op het SO of SBO behoort 
ook tot de mogelijkheden. 
Om terecht te kunnen in het SO of SBO 
heeft de leerling een 
toelaatbaarheidsverklaring van het 
Samenwerkingsverband nodig. 
 
Wet bescherming persoonsgegevens 
(Wbp); Autoriteit Persoonsgegevens 
De Wbp beschermt uw privacy. In de Wbp 
staat wat er allemaal wel en niet mag met 
uw persoonsgegevens en wat uw rechten 
zijn als uw gegevens gebruikt worden. Als 
school moeten wij voldoen aan de eisen die 
de Wbp stelt. Alle persoonsgegevens 

worden op school geregistreerd in het 
leerlingdossier. Hierin wordt de informatie 
bewaard voor de onderwijskundige en 
algemene begeleiding van de leerling. De 
gegevens van leerlingen worden voor 
derden ontoegankelijk bewaard.  
 
Wij voldoen ook aan de bepalingen van de 
Wbp inzake het communiceren van 
gegevens naar vervolgonderwijs bij de 
overgang van leerlingen (school, zorgteam 
en privacy). Bij de overgang naar het VO 
wordt het overdrachtsformulier met de 
ouders besproken. Zij ondertekenen het 
formulier en ontvangen hiervan een 
exemplaar.  
In het kader van passend onderwijs hebben 
scholen zorgplicht: de plicht een passende 
onderwijsplek te bieden aan leerlingen die 
extra ondersteuning nodig hebben. Dit heeft 
ook consequenties voor het verstrekken van 
persoonsgegevens van leerlingen. Als school 
gaan wij hier zorgvuldig mee om. 
 
Algemene verordening 
gegevensbescherming 
Per 25 mei 2018 is de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
van toepassing. Dat betekent dat er vanaf 
die datum nog maar één privacywet geldt in 
de hele Europese Unie (EU). De Wet 
bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt 
dan niet meer. De AVG zorgt onder meer 
voor:  
• versterking en uitbreiding van 
privacyrechten 
• meer verantwoordelijkheden voor 
organisaties 
 
INNOVO heeft richtlijnen en procedures 
vastgesteld conform de bepalingen van de 
AVG. Hieronder valt ook een 
privacyreglement verwerking 
leerlinggegevens voor INNOVO-scholen. In 
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dit reglement is afgesproken op welke wijze 
binnen INNOVO wordt omgegaan met de 
verwerking van leerlinggegevens. 
 
De AVG beschermt uw privacy. De AVG 
beschrijft wat allemaal wel en niet mag met 
uw persoonsgegevens en wat uw rechten 
zijn als uw gegevens gebruikt worden. Als 
school moeten wij voldoen aan de eisen die 
de AVG stelt. Alle persoonsgegevens worden 
op school geregistreerd in het leerlingdos-
sier. Hierin wordt de informatie bewaard 
voor de onderwijskundige en algemene 
begeleiding van de leerling. De gegevens 
van leerlingen worden voor derden 
ontoegankelijk bewaard.  
 
Wij voldoen ook aan de bepalingen van de 
AVG inzake het communiceren van gegevens 
naar vervolgonderwijs bij de overgang van 
leerlingen (school, zorgteam en privacy). Bij 
de overgang naar het VO wordt het 
overdrachtsformulier met de ouders 
besproken. Zij ondertekenen het formulier 
en ontvangen hiervan een exemplaar.  
In het kader van passend onderwijs hebben 
scholen zorgplicht: de plicht een passende 
onderwijsplek te bieden aan leerlingen die 
extra ondersteuning nodig hebben. Dit heeft 
ook consequenties voor het verstrekken van 
persoonsgegevens van leerlingen. Als school 
gaan wij hier zorgvuldig mee om. 
 
Voor meer informatie (leerlingdossier, 
onderwijskundig rapport, convenant digitale 
onderwijsmiddelen, Autoriteit 
Persoonsgegevens ga naar 
https://www.innovo.nl/privacywetgeving 

AVG.html 

 

https://www.innovo.nl/privacywetgeving%20AVG.html
https://www.innovo.nl/privacywetgeving%20AVG.html
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6.  Buitenschoolse 
activiteiten. 
 
Gedurende een schooljaar organiseren de 
oudervereniging en het team samen diverse 
activiteiten. Een aantal van deze keren 
jaarlijks terug. Anderen worden bij 
toerbeurt gehouden. Voor de exacte 
activiteiten die dit schooljaar zijn gepland, 
verwijzen we hier naar het kalendergedeelte 
dat bij deze schoolgids hoort. 
 
Herfst- en lentewandelingen 
Diverse groepen, maar met name de 
kleutergroepen gaan regelmatig de 
omliggende natuur van o.a. Schrieversheide 
verkennen door middel van een wandeling. 
 
Sinterklaas 
Ieder jaar weer vereert de Goedheiligman 
onze school met een persoonlijk bezoek. In 
de morgenuren voor de groepen 1 tot en 
met 4. De groepen 5 tot en met 8 vieren het 
feest met een surprisedag. 
 
Adventviering 
In de Advent houden we op school een 
gezamenlijke adventviering, met liedjes, 
gedichten en een vertelling. De 
adventskrans is tijdens deze periode 
zichtbaar in de school. 
 
Kerstviering 
Voor de kerstvakantie viert de hele school 
Kerstmis. Een sfeervolle kerstviering wordt 
op school gehouden. De kinderen en de 
leerkrachten zorgen voor een gezellige sfeer 
met liedjes, verhalen en voordrachten. De 
oudervereniging zorgt voor een sfeervolle 
Kerstactiviteit. Dit kan een kerstdiner, 
kerstmarkt of kerstlunch zijn voor de 
leerlingen.  
 

Carnaval 
Op vrijdagochtend vieren wij traditioneel 
ons carnavalsfeest. Samen met de ouders 
hossen en springen we twee uur lang in het 
voormalige Chalet. Afgewisseld met 
optredens van kinderen en het jaarlijkse 
bezoek van de kindercarnavalsvereniging 
met de Jeugdprins van Brunssum. 
Op zaterdag lopen kinderen, ouders en 
leerkrachten mee in de kinderoptocht in 
Brunssum.  
 
Pasen 
In de week voor Pasen krijgen wij bezoek 
van de Paashaas en gaan de kinderen eieren 
zoeken in de speeltuin. 
 
Schoolvoetbal 
Geregeld neemt de school deel aan een 
schoolvoetbaltoernooi. Daarbij spelen de 
getalenteerde voetballers tegen teams van 
andere scholen uit de regio.  
 
Spellendag 
De kleuters hebben jaarlijks een spellendag. 
Ze volgen een heel spellenparcours. Hierna 
volgt altijd een gezamenlijke lunch. Bij mooi 
weer heerlijk buiten. 
 
Sportdag groep 7/8 “SMILE” 
De combinatiefunctionarissen van de 
gemeente organiseren voor alle groepen 7 
en 8 in de gemeente Brunssum een 
gezamenlijke sportdag. 
 
Heel Brunssum gezond 
Project over gezonde leefstijl voor groep 7 
en groep 3. Mede op initiatief van JOGG  
(Jongeren op gezond gewicht) krijgt groep 7 
een aantal lessen en brengt een bezoek aan 
het Emmacollege. Zij volgen een programma 
waarin sporten en het bereiden van een 
gezonde maaltijd de hoofdactiviteiten zijn.  
Daarna geven een aantal leerlingen van 
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groep 7 les aan groep 3 over wat ze geleerd 
hebben met dit project. 
 
GIPS-project 
Gehandicapten Informatie Project Scholen. 
Leerlingen van groep 8 maken middels dit 
project kennis met mensen met een 
handicap. Zo ontstaat een juiste 
beeldvorming over gehandicapten bij 
kinderen. Gehandicapte vrijwilligers laten de 
schoolkinderen spelenderwijs ervaren hoe 
het is om een beperking te hebben en geven 
antwoord op al hun vragen. Dit zorgt voor 
reële beeldvorming en bevordert de 
integratie van mensen met een beperking in 
de maatschappij. 
 
Schoolreisjes 
We kiezen bewust voor eenvoudige 
uitstapjes met onze kinderen. Grote 
attractieparken en verre ritten worden 
hierbij gemeden. De kleuters gaan meestal 
naar een speeltuin. Enige reisbestemmingen 
voor de andere groepen kunnen zijn: 
PeeWee, Valdeludo, de Valkenier en 
Toverland. Hiervoor vragen we aan de 
ouders een kostendekkende bijdrage.  
Groep 8 neemt niet deel aan het 
schoolreisje, i.v.m. de schoolverlaters-
activiteiten.  
 
Schoolverlateractiviteiten groep 8 
Vier dagen lang vol speciale activiteiten 
voor groep 8. Deze activiteiten vinden plaats 
in één van de laatste schoolweken.  
 
Musical groep 8 
In de laatste schoolweken voert groep 8 een 
musical op, tijdens de gezellige 
afscheidsavond. Ouders, broertjes/zusjes 
mogen komen kijken. Vooraf vindt de 
generale repetitie plaats waarvoor opa’s en 
oma’s worden uitgenodigd. 
 

Schoolfeest 
In de laatste schoolweek wordt een groots 
schoolfeest georganiseerd door de 
oudervereniging. Voor de kinderen is er veel 
te beleven en te doen: springkussens, 
tombola, schminken, glittertattoo laten 
zetten. Lekker smikkelen en smullen met 
bijv.: een ijsje, popcorn, lekkers van de BBQ. 
 
Wisselende activiteiten. 
Ieder jaar worden er een aantal 
buitenschoolse activiteiten georganiseerd, 
die per jaar wisselen. Hier volgen er enkele, 
die recent plaatsvonden: culturele 
voorstellingen, een sp(r)okentocht met 
Halloween, hap & stap. 
 
Buitenschoolse opvang. (BSO) 
Buitenschoolse opvang bestaat uit voor- en 
naschoolse opvang, opvang op vrije 
school(mid)dagen, dan wel opvang tijdens 
schoolvakanties of een combinatie hiervan. 
  
Vanaf 2007 is de Wet Primair Onderwijs 
aangepast in die zin dat alle basisscholen, 
dus niet alleen brede scholen, 
mogelijkheden tot buitenschoolse opvang 
moeten bieden, waardoor kinderen van half 
8 ’s ochtends tot half 7 ’s avonds een zinvolle 
en plezierige dagbesteding hebben.  
 
Het voorzien in BSO sluit nauw aan bij de 
reeds door INNOVO ingezette koers van 
“educatief partnerschap”. Als school zijn we 
op zoek gegaan naar een aanbod dat past bij 
de wensen van kinderen, ouders, scholen en 
INNOVO. Dit alles binnen de financiële 
middelen die de overheid ter beschikking 
stelt.  
 
Wij voeren regelmatig overleg met de BSO-
instelling van Humanitas die in de Brede 
School gehuisvest is. Hierbij komen 
verbeterpunten naar voren die aangepakt 
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worden. Ook wordt onderzoek verricht naar de 

tevredenheid onder ouders over de BSO-

instelling en de organisatie. 
 
Waar kunnen ouders terecht voor 
aanvullende informatie? 
De directeur van de school kan verdere 
informatie verstrekken. Contactgegevens 
van de BSO zijn opgenomen in het 
kalendergedeelte van de schoolgids. 
 
Voor meer informatie ga naar 
https://www.innovo.nl/buitenschoolse-
opvang-bso.html 
 

https://www.innovo.nl/buitenschoolse-opvang-bso.html
https://www.innovo.nl/buitenschoolse-opvang-bso.html
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7.  De leraren. 

 
De namen van de leerkrachten en de 
bezetting van de groepen vindt u jaarlijks 
aangepast in het kalendergedeelte van de 
schoolgids. 
 
Het is in het basisonderwijs al lang niet 
meer zo, dat iedere groep maar één 
leerkracht heeft. Sommige groepen hebben 
meerdere leerkrachten die samen de klas 
runnen (parttimers). Ook kent het onderwijs 
BAPO- dagen. Op die dagen komt er een 
andere vaste leerkracht van ons team in de 
klas. Bij ziekte, buitengewoon verlof en 
studieverlof komt er een vervanger in de 
groep. We nemen maatregelen ter 
voorkoming van lesuitval door mogelijke 
alternatieven per situatie te bekijken en in 
te zetten. Te denken valt aan: groepen 
samenvoegen, leerlingen verdelen over 
andere groepen, inzetten van parttimers 
(die een dag extra komen werken), intern 
begeleider of directeur. Dit zijn 
noodmaatregelen die niet structureel 
ingezet kunnen worden. Het zou kunnen 
voorkomen dat de alternatieven op zijn en 
er geen andere oplossing overblijft dan 
ouders te verzoeken hun kind(eren) thuis te 
houden. We hopen dat het niet zover hoeft 
te komen. 
 
Stage 
Op onze school werken we met stagiaires. 
De studenten geven tijdens hun 
stageperiode les in de groepen. De 
groepsleerkrachten blijven dan bij de 
student in de groep en de groepsleerkracht 
blijft verantwoordelijk voor de gang van 
zaken. 
 
Onze school heeft inmiddels ruime ervaring 
opgedaan met het begeleiden en trainen 

van de studenten. Wij hebben een prettige 
samenwerking met de opleidingsscholen. 
 
Tevens bieden wij stageplaatsen voor 
studenten van het Arcus College, Gilde 
opleidingen en Leeuwenborgh aan, die de 
opleiding helpende welzijn en zorg, klassen- 
of onderwijsassistent volgen. Deze 
studenten worden ingezet ter ondersteuning 
van de groepsleerkracht.  
 
Scholing 
Elk jaar nemen leerkrachten van onze school 
deel aan cursussen, soms als team en soms 
individueel. De hele maatschappij en dus 
ook het onderwijs is aan constante 
verandering onderhevig. Voor de actuele 
nascholing van het desbetreffende 
schooljaar verwijzen we naar het 
schooljaarplan. Het schooljaarplan ligt bij de 
directie ter inzage. 
 
In de afgelopen jaren werden o.a. de 
volgende cursussen gevolgd: 
• Cursussen die erop gericht zijn om de 

beschikbare instructietijd zo 
optimaal mogelijk te benutten, 
directe instructie, invoering nieuwe 
methodes, enz. 

• Cursussen in het kader van de 
zorgverbreding, opbrengst- en 
handelingsgericht werken. 

• HBO+ opleidingen tot specialist gedrag en 
rekenen. 

• Bedrijfshulpverlening, enz. 
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8.  De ouders. 
 
Ouders en leerkrachten dragen samen de 
zorg voor de opvoeding van en het 
onderwijs aan de kinderen. We zijn als het 
ware partners van elkaar; hierbij hoort 
respect, nauwe samenwerking en 
wederzijds vertrouwen. 
Wij zorgen dat u als ouder steeds tijdig 
informatie krijgt over het onderwijs, uw kind 
en allerlei activiteiten.  
Omgekeerd verwachten wij van u als ouder, 
dat u de school laat weten welke overige 
belangrijke zaken rond de opvoeding en het 
onderwijs van uw kind spelen. Zodat wij hier 
optimaal op kunnen inspelen bij zijn of haar 
begeleiding. 
Het is belangrijk om op één lijn te zitten en 
elkaar te versterken. Dit is mogelijk door de 
pedagogische schoolaanpak ook thuis te 
gebruiken. Hierover informeren we u graag. 
Daarnaast stemmen wij onze aanpak op 
school graag af op externe begeleiders die 
mogelijk bij het kind betrokken zijn. 
 
Ouderavonden 
In de loop van een schooljaar zijn er diverse 
ouderavonden. Sommigen zijn voor alle 
groepen en enkele voor een speciale groep, 
bijvoorbeeld de communiebesprekingen in 
groep 4 en de schoolkeuzebespreking in 
groep 8. Voor alle groepen zijn er de 
ouderavonden, waarbij de resultaten van de 
kinderen worden besproken. Zie voor meer 
info: rapportage naar ouders, hoofdstuk 5. 
 
Informatieavond 
In het begin van het schooljaar organiseren 
wij een informatieavond voor ouders. Op 
deze avond krijgt u alle informatie m.b.t. het 
onderwijs van de groep waarin uw kind zit 
en tevens wordt u bijgepraat over nieuwe 
ontwikkelingen binnen de school. Natuurlijk 

kunt u dan ook al uw vragen aan de 
groepsleerkracht stellen. Ook kunnen 
verschillende geledingen zoals MR en 
Oudervereniging zich naar de ouders toe 
presenteren. 
 
Kijkdagen 
Kleuters 
In de kleutergroepen wordt voor de ouders 
eens per jaar een kijkmoment 
georganiseerd. Ouders kunnen dan een 
dagdeel met hun kind "meedraaien" in de 
klas en ervaren hoe het reilt en zeilt in de 
klas. 
Voor opa’s en oma’s organiseren we een 
gezamenlijk moment om te komen kijken 
tijdens een kijkmiddag met een speciaal 
programma. 
 
Inloopmiddag groep 4-8 
In november vindt, na lestijd een 
inloopmiddag plaats met als doel ouders 
zicht te geven op de ontwikkeling en 
vorderingen van hun kind(eren). Ouders 
lopen samen met hun kind de klas binnen 
om werkboeken, schriften, werkjes, toetsen 
(van lesmethodes) te bekijken. Er is 
gelegenheid om vragen te stellen aan de 
leerkrachten en onderwijsondersteuners. 
Indien gewenst kan een aparte afspraak 
gemaakt worden om specifieke individuele 
zaken te bespreken.  
 
Nieuwsbrieven 
Door het jaar krijgen de ouders en 
verzorgers van leerlingen regelmatig 
(ongeveer één keer per maand) een digitale 
nieuwsbrief met belangrijke actuele 
informatie. Ouders zorgen ervoor dat de 
school beschikt over de juiste e-
mailadressen door zichzelf aan te melden 
voor de digitale nieuwsbrief via de website 
van onze school. 
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Klasbord app 
Vanaf schooljaar 16-17 gebruiken we de app 
Klasbord als extra communitiekanaal tussen 
de groepsleerkracht(en) en 
ouders/verzorgers. Middels Klasbord wordt 
snel actuele informatie met ouders van een 
bepaalde groep gedeeld. Ook foto’s van 
bijzondere lessen/activiteiten worden met 
ouders gedeeld. Zo krijgt U een beter beeld 
van de dagelijkse gang van zaken in de klas. 
De app wordt tevens gebruikt voor 
herinneringen en vragen aan ouders. 
Daarnaast vindt u alle belangrijke 
documenten en informatie op onze website 
www.bsfranciscus.nl. Ook gebruiken we 
facebook om activiteiten bij een breed 
publiek kenbaar te maken. 
 
Schoolgids 
In deze informatiebron vindt u een 
beschrijving van de school en de 
belangrijkste algemene zaken rondom ons 
instituut. Het algemene gedeelte is te lezen 
en te downloaden via de website van onze 
school.  
Het schoolkalender gedeelte ontvangt u aan 
het begin van ieder schooljaar in de 
nieuwste versie. Hierin staat de 
belangrijkste informatie over het 
betreffende schooljaar. 
 
Rapporten 
Alle kinderen krijgen vanaf groep 1 jaarlijks 
een rapport. In de groepen 1 en 2 maken de 
kinderen een tekening en op de achterkant 
staat een beschrijving van het kind. Vanaf 
groep 3 krijgen de kinderen twee maal per 
jaar een rapport mee naar huis, waarop u 
een overzicht aantreft van de behaalde 
resultaten en de vorderingen van uw kind.  
 
Onderwijskundige rapporten 
Indien een kind, om welke reden dan ook, 
de school verlaat, zullen alle gegevens 

(onderwijskundig rapport) aan de 
ontvangende school worden overhandigd. 
De ouders hebben tevens recht op een 
afschrift van dit rapport. 
 
Persoonlijk of telefonisch contact 
Los van alle vaste ouderavonden zullen de 
leerkrachten u altijd persoonlijk of 
telefonisch benaderen als daar enige 
aanleiding toe is. Uiteraard verwachten wij 
van uw kant hetzelfde. 
 
Informatievoorziening gescheiden ouders 
Indien de ouders van een leerling 
gescheiden zijn, is het belangrijk dat er 
duidelijkheid is over de manier waarop de 
communicatie en consultatie over de 
vorderingen van de leerling verloopt.  
De school volgt hierin de wettelijke regels 
met betrekking tot de informatieplicht 
jegens gescheiden ouders. De school 
onthoudt zich van betrokkenheid bij 
conflicten tussen de ex-partners en doet 
geen uitspraken. Zij richt zich primair op 
haar pedagogisch-didactische 
verantwoordelijkheid jegens de leerling. 
De school gaat ervan uit dat de ouder die 
belast is met het gezag, de andere ouder die 
niet met het gezag belast is, op de hoogte te 
stellen van gewichtige aangelegenheden 
met betrekking tot het kind. 
De uitnodiging voor een ouderavond betreft 
een gezamenlijk gesprek voor beide ouders. 
In bijzondere situaties kan van de 
gezamenlijkheid worden afgeweken 
 

Voor meer informatie ga naar 

https://www.innovo.nl/informatievoorzienin

gen-gescheiden-ouders.html 

 
Activiteiten van de ouders op school. 
Op school zijn diverse activiteiten, waarbij 
de hulp van ouders van harte welkom is, 
zonder dat u daarvoor meteen lid moet zijn 

http://www.bsfranciscus.nl/
https://www.innovo.nl/informatievoorzieningen-gescheiden-ouders.html
https://www.innovo.nl/informatievoorzieningen-gescheiden-ouders.html
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van het bestuur van de oudervereniging of 
de medezeggenschapsraad. 
 Vanaf groep 1 t/m groep 8 zijn er ouders die 
helpen tijdens de computer- of  
handvaardigheidlessen. 
Verschillende ouders helpen bij de 
uitvoering van buitenschoolse activiteiten.  
In de kleutergroepen helpen ouders bij het 
schoonmaken en onderhouden van                 
kleutermaterialen. 
Rond de communie worden jaarlijks 
ouderwerkgroepen geformeerd. 
 
Vrijwillige ouderbijdrage 
Iedere school mag een ouderbijdrage 
vragen voor extra activiteiten en andere, 
niet tot het onderwijs behorende zaken. De 
wettelijke bepalingen rond de vrijwillige 
ouderbijdrage zijn vereenvoudigd. Het is 
niet meer verplicht een overeenkomst met 
ouders over deze ouderbijdrage te sluiten 
en een model van een dergelijke 
overeenkomst op te nemen in de 
schoolgids. 
De toelating van leerlingen: deze mag niet 
afhankelijk worden gesteld van het betalen 
van de ouderbijdrage.  
De bijdragen voor de voor-, tussen- en 
naschoolse opvang vallen niet onder 
‘vrijwillige ouderbijdragen’. 
 
Op onze school bedraagt de vrijwillige 
ouderbijdrage €20,- per leerling per 
schooljaar. Voor uitgebreide informatie over 
hoe de Oudervereniging, in overleg met het 
team, dit bedrag inzet voor activiteiten voor 
alle leerlingen verwijzen we naar de 
schoolkalender.  
 
Uitgebreide informatie over de vrijwillige 
ouderbijdrage in het primair onderwijs vindt 
u via de website van onze school of via 
www.innovo.nl. Ga naar 
https://www.innovo.nl/vrijwillige-

ouderbijdrage.html 
Inspraak van de ouders 
Als u niet alleen wilt helpen, maar ook graag 
betrokken wilt zijn bij de planning van 
activiteiten of onderwijszaken in het 
algemeen, dan kunt u zich aanmelden als 
kandidaat voor het bestuur van de 
oudervereniging (OV) of de 
medezeggenschapsraad (MR). 
Bij de MR en de OV kunt u zich kandidaat 
stellen bij de secretaris van deze geleding. 
 
Bestuursverkiezingen binnen de OV 
gebeuren tijdens de algemene 
ledenvergadering aan het begin van het 
schooljaar. Het wisselen van MR-leden 
gebeurt jaarlijks via een vastgesteld rooster. 
Zijn er meer kandidaten dan vacatures, dan 
zijn verkiezingen noodzakelijk. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met de 
directie. 
 
Vanaf schooljaar 18-19 gaan we 
ouderbetrokkenheid een nieuwe impuls 
geven middels themabijeenkomsten. Dit zijn 
gespreksrondes die gerelateerd zijn aan een 
thema. Een groep ouders gaat met de 
directie in gesprek over het onderwerp. 
Ouders geven vooraf aan of ze hiervoor 
belangstelling hebben en met betrekking tot 
welke onderwerpen. 
 
 

http://www.innovo.nl/
https://www.innovo.nl/vrijwillige-ouderbijdrage.html
https://www.innovo.nl/vrijwillige-ouderbijdrage.html
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9.  Bestuurlijke zaken. 
 
Basisschool St. Franciscus te Brunssum, een 
van de 45 scholen behorend bij Innovo, 
stichting voor katholiek onderwijs 
 
Onze school valt onder de juridische 
verantwoordelijkheid van de Stichting 
INNOVO, een stichting voor katholiek 
onderwijs. INNOVO is de koepelorganisatie 
van ruim 45 scholen voor primair onderwijs 
in Zuid- en Midden-Limburg. Bijna 9.500 
leerlingen bezoeken onze scholen. INNOVO 
heeft 700 leerkrachten in dienst en ruim 200 
medewerkers met ondersteunende taken. 
INNOVO bouwt voort op een 
onderwijstraditie van 100 jaar goed 
basisonderwijs in Heerlen en wijde 
omgeving. 
 
Het bevoegd gezag van de stichting wordt 
gevormd door het College van Bestuur, dhr. 
Bert Nelissen, voorzitter en mw. Joan van 
Zomeren, lid. Het College van Bestuur legt 
verantwoording af aan de Raad van Toezicht, 
die een controlerende taak heeft ten 
aanzien van de vastgestelde doelen. Het 
College van Bestuur houdt kantoor aan de 
Ruys de Beerenbroucklaan 29A te Heerlen. 
Hier is ook het servicebureau gevestigd dat 
ondersteuning biedt aan de scholen en het 
college. Op het servicebureau zijn 
deskundigen werkzaam in de disciplines 
financiën, huisvesting, ICT, administratie, 
personele, juridische en onderwijskundige 
zaken. 
 
Postadres  
Postbus 2602,  
6401 DC Heerlen  
 
Bezoekadres  
Ruys de Beerenbroucklaan 29a  

6417 CC Heerlen 
 045 5447144  

@ mail@innovo.nl  
 www.innovo.nl  
 
Medezeggenschap 
Algemeen: 
Medezeggenschap in het onderwijs is 
wettelijk geregeld in de Wet 
Medezeggenschap op Scholen (de WMS). 
Deze wet bepaalt, dat alle scholen een 
medezeggenschapsraad moeten hebben. 
Ook bepaalt deze wet, dat besturen met 
meer dan twee scholen een Gemeen-
schappelijke Medezeggenschapsraad dienen 
in te richten. Daarnaast benoemt de WMS 
de rechten van de medezeggenschap, te 
weten overlegrecht, informatierecht, 
instemmings- en adviesrecht. Het 
instemmingsrecht heeft veelal betrekking op 
zaken die het personeel betreffen, het 
adviesrecht gaat meer over zaken die de 
organisatie aangaan. Ten slotte geeft de 
WMS handreikingen voor verkiezingen, de 
werkwijze van de raad, de wijze waarop 
geschillen aanhangig gemaakt kunnen 
worden en benoemt de wet de verplichting 
van de MR om jaarlijks een activiteiten- of 
jaarplan en een jaarverslag te maken. 
De MR op onze school bestaat uit 6 leden: 3 
ouders en 3 leerkrachten. Dit wordt 
respectievelijk de ouder- en 
personeelsgeleding genoemd. De voorzitter 
is Rob Bies en u kunt de MR mailen indien u 
vragen heeft, mr.franciscusbr@innovo.nl.  
Voor meer informatie ga naar 
https://www.innovo.nl/aanvulling-
schoolgids.html  
Uitgebreide GMR-informatie is ook te 
vinden via 
https://www.innovo.nl/medezeggenschap.h
tml  
 
 
 

http://www.innovo.nl/
mailto:mr.franciscusbr@innovo.nl
https://www.innovo.nl/aanvulling-schoolgids.html
https://www.innovo.nl/aanvulling-schoolgids.html
https://www.innovo.nl/medezeggenschap.html
https://www.innovo.nl/medezeggenschap.html
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Medezeggenschapsraad 

In een MR behoren personeel en ouders in 
gelijke mate vertegenwoordigd te zijn. 
Samen kijken zij naar het beleid, dat door de 
school wordt uitgezet, bespreken dit met 
het bevoegd gezag (meestal de directeur) en 
geven gevraagd en/of ongevraagd hun 
mening hierover.    
In het medezeggenschapstatuut wordt de 
wijze waarop binnen de organisatie vorm 
gegeven wordt aan de medezeggenschap 
door bevoegd gezag en raad vastgelegd. 
Haar eigen werkwijze benoemt de MR in 
haar huishoudelijk reglement.    
 

Gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR) 

Behoren er twee of meer scholen tot een 
bevoegd gezag, dan zal het voorkomen, dat 
er besluiten genomen worden die voor al 
die scholen gelden. Een bestuur dient dan 
een Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad in te richten. 
INNOVO heeft dus ook een 
gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR).  
De GMR van INNOVO heeft in totaal 12 
zetels, gelijk verdeeld tussen de 
oudergeleding en de personeelsgeleding. De 
leden van de GMR worden door de MR’en 
gekozen uit de kandidaten, die zich 
verkiesbaar stellen. Deze kandidaten kunnen 
uit het hele personeelsbestand van INNOVO 
komen en uit alle ouders die een kind op 
een INNOVO-school hebben. De kandidaten 
hoeven geen lid te zijn van een MR van een 
school. 
 
De medezeggenschapsraden hebben een 
onafhankelijke positie in de organisatie. Het 
bevoegd gezag (voor de MR’en de directeur 
en voor de GMR het CvB) komt op 
uitnodiging van de raad om de raad te 
informeren over het te voeren beleid. 
Besluiten doet de raad zonder bevoegd 

gezag en zonder dat het bevoegd gezag 
invloed op het besluit uitoefent! 
Wil je als medezeggenschap daadwerkelijk 
“mee kunnen zeggen” is de relatie tussen 
“bevoegd gezag” en medezeggenschap van 
immens belang. Samen iets bereiken, samen 
staan voor de organisatie, de mensen die 
erin werken en de leerlingen, die er leren 
kan alleen op basis van een goede 
verhouding met een luisterend, 
geïnteresseerd, maar kritisch oor voor 
elkaars opvattingen en uitgangspunten en 
met respect voor de rol die eenieder in het 
geheel inneemt. 
 
Meer informatie? Neem dan contact op met 
Ton Verhiel, secretariaat. 
email: gmr@innovo.nl   
 
Oudervereniging (OV) 
Onze school verkeert in de gelukkige positie 
te beschikken over een actieve 
oudervereniging.  
Deze stelt zich ten doel de samenwerking 
tussen school en ouders te bevorderen en te 
onderhouden. Tevens is, zoals u in het 
kalender gedeelte van de schoolgids heeft 
kunnen lezen, de oudervereniging door 
allerlei activiteiten betrokken bij het 
onderwijs. 
De oudervereniging is een groep ouders, die 
zich vrijwillig inzet voor de kinderen. 
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door 
een voorzitter, een secretaris en een 
penningmeester. De overige leden vormen 
de activiteitencommissies.  
De jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage, 
waarvan de hoogte op de algemene 
ledenvergadering wordt vastgesteld, wordt 
door de oudervereniging geïnd, beheerd en 
besteed aan activiteiten voor de leerlingen 
van onze school. Zie voor wijze van betaling 
en meer informatie het kalendergedeelte 
van de schoolgids.  
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10.  Contacten met andere 
instellingen. 
 
Onze school werkt samen met diverse 
organisaties voor adviezen, begeleiding en 
nascholing. Deze (hulpverlenende) instanties  
kunnen noodzakelijk zijn voor de adequate 
begeleiding van uw kind. 
We hebben regelmatig contacten met de 
JeugdGezondheidsZorg (GGD, met name 
met de schoolarts) en het  Centrum voor 
Maatschappelijk Werk en Welzijn 
(waaronder de peuterspeelzalen).  
Tevens zijn er contacten met particuliere 
begeleidingsbureaus. 
 
We zetten stagiaires in van het Arcus college 
en Leeuwenborg of Gilde opleidingen.  
 
Verwijsindex 
De Verwijsindex valt binnen de Jeugdwet en 
is daarom wettelijk bepaald door de 
overheid. De overheid heeft deze bepaling 
ingesteld naar aanleiding van voorvallen 
met kinderen en jongeren waarbij 
professionals van verschillende organisaties 
niet van elkaar wisten dat ze in hetzelfde 
gezin werkzaam waren. Met de verwijsindex 
wilt de overheid meerdere professionals die 
zich om het kind of jongere ontfermen, snel 
tot elkaar brengen. De Verwijsindex is 
onderdeel van het gemeentelijk 
jeugdbeleid.  
 
Hoe werkt de Verwijsindex? 
Een hulpverlener besteedt extra zorg aan uw 
zoon of dochter. Deze hulpverlener kan uw 
kind dan signaleren in de Verwijsindex. Is uw 
kind jonger dan 16 jaar, dan bespreekt de 
hulpverlener dit met u. Als uw kind ouder is 
dan 16 jaar dan bespreekt de hulpverlener 
het met uw kind zelf. Alleen algemene 
gegevens, zoals het Burgerservicenummer, 

naam, adres en geboortedatum worden in 
de Verwijsindex opgenomen. De reden van 
signalering wordt niet vermeld. 
 
Als er twee of meer signaleringen gemaakt 
zijn over uw kind in de Verwijsindex door 
verschillende organisaties, ontstaat er een 
zogenaamde match. De Verwijsindex zorgt 
ervoor dat de hulpverleners met elkaar in 
contact komen om de hulp op elkaar af te 
stemmen. Deze afstemming tussen 
organisaties betekent een betere en 
efficiëntere hulp voor uw kind. Samen met u 
en uw kind wordt bekeken welke hulp en 
ondersteuning voor uw kind het beste is. 
 
Als de school uw kind wilt registreren in de 
Verwijsindex wordt u vooraf geïnformeerd. 
Samen met u en uw kind wordt dan bekeken 
welke hulp en ondersteuning voor uw kind 
het beste is. 
Wat zijn uw rechten? 

 Over de registratie in de Verwijsindex 
wordt u vooraf geïnformeerd. 

 De persoonsgegevens kunnen alleen 
ingezien worden door de school en de 
betrokken hulpverleners. 

 U kunt vragen welke persoonsgegevens 
zijn opgenomen en vragen om correctie 
van de persoonsgegevens. 

 U kunt bezwaar aantekenen tegen 
opname van de persoonsgegevens van 
uw kind. 

 

Regionale Aanpak Kindermishandeling 
(RAK) 

Volgend uit de Wet Meldcode huiselijk 
geweld en kindermishandeling. 
Als wij op school een vermoeden hebben 
dat een leerling mogelijk slachtoffer is van 
huiselijk geweld en/of kindermishandeling, 
dan zijn wij wettelijk verplicht om te 
handelen conform de vastgelegde Meldcode 
huiselijk geweld en kindermishandeling. 
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Deze code is te vinden op de website van 
het bestuur of van de school. Voor meer 
informatie verwijzen wij u naar: de website 
van het schoolbestuur en naar de website 
van de school. 
 
Per 1 januari 2015 is de naamgeving van de 
huidige AMHK’s (Advies- en Meldpunt 
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling) 
veranderd. De nieuwe naam is ‘Veilig Thuis’ 
met als ondertitel ‘advies- en meldpunt 
huiselijk geweld en kindermishandeling’.  
Gemeenten zijn niet verplicht om hun 
AMHK ‘VeiligThuis’ te noemen het is een 
aanbeveling van VNG *( Vereniging 
Nederlandse gemeenten en de 
staatssecretaris voor een optimale 
herkenbaarheid van het AMHK. 
 
Bijbehorende documenten voor het team en 
voor ouders zijn: 
Handleiding Meldcode P.O. 
Meldcode P.O. 
Scholen vertalen bovenstaande documenten 
naar hun eigen situatie. 
Op elke school is er een 
aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Deze worden 
regelmatig geschoold.  
 

Centrum Jeugd en Gezin (CJG) / Wijkteam / 
Sociaal Buurtteam / Toegang tot de 
jeugdzorg (N.B. Heeft in elke gemeente een 
andere naam) 
Opvoeden en opgroeien is niet altijd even 
makkelijk. Soms is informatie of 
ondersteuning welkom of nodig. Het vinden 
van die informatie of hulp is soms moeilijk. 
Er zijn veel organisaties voor jeugdzorg en 
gezondheidszorg. 
Om u te helpen bij het vinden van de juiste 
informatie of ondersteuning is er in iedere 
gemeente één centraal punt voor alle 

vragen rondom opvoeden en opgroeien 
opgericht. Elke gemeente hanteert een 
andere naam voor het centrale punt: 
Centrum Jeugd en Gezin (CJG), Wijkteam, 
Sociaal Buurtteam of Toegang tot de 
jeugdzorg. 
 
Ouders, kinderen en professionals kunnen in 
hun eigen gemeente terecht voor informatie 
en advies op dit gebied. Wilt u weten waar u 
in úw gemeente terecht kunt? Kijkt u dan op 
de website van uw gemeente. Voor de 
gemeenten van Parkstad geldt dat 
informatie te vinden is op: 
www.jeugdengezinparkstad-limburg.nl  
 
Wie kan bij ons terecht? 
Het Centrum Jeugd en Gezin is er voor: 
(aanstaande) ouders en verzorgers van 
kinderen, jeugd en jongeren in de leeftijd 
van 0 tot 100 jaar, professionals die met 
kinderen, jeugdigen en hun ouders werken 
en vrijwilligers die met kinderen/jeugdigen 
werken (sport en vrije tijd). 
 
Inrichting Knooppunt – mini 
Zorgadviesteam (mini ZAT) 
In Zuid Limburg hebben de schoolbesturen 
afgesproken dat de ondersteuningsstructuur 
op scholen zodanig is ingericht dat in elk 
niveau de school autonoom ondersteuning 
kan bieden of dat de ondersteuning met 
behulp van netwerkpartners tijdig, flexibel 
en adequaat ontsloten kan worden. Het is 
aan schoolbesturen en scholen om deze 
ondersteuningsstructuur per school vorm en 
inhoud te geven. 
Op school vindt op jaarbasis ca. 5 keer een 
mini ZAT plaats. Hierbij is bijv. de 
medewerker van toegang jeugd, een 
gedragsdeskundige en de schoolarts. Ook 
ouders worden vaak uitgenodigd voor dit 
overleg. Vanuit het mini ZAT worden 
meestal verdere acties afgesproken. 

http://www.jeugdengezinparkstad-limburg.nl/
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Voor meer informatie over bovenstaande 
onderwerpen, ga naar 
https://www.innovo.nl/verwijsindex-
regionale-aanpak-kindermishandeling-
rak.html 
 
Samenwerkingsverband 
Onze school valt onder het 
Samenwerkingsverband Heerlen e.o. (PO 
31-06), zie onderstaande informatie. 
 
Passend primair onderwijs in Zuid Limburg 

Schoolbesturen voor primair onderwijs 
hebben de opdracht om voor alle leerlingen 
passend onderwijs te organiseren. De 
schoolbesturen werken samen om invulling 
te geven aan deze zorgplicht. 
 
Elk kind heeft recht op passend onderwijs, 
ongeacht niveau van leren en ontwikkeling. 
Schoolbesturen en scholen geven vorm aan 
passend onderwijs in het 
ondersteuningscontinuüm: hoogwaardige 
basisondersteuning en extra ondersteuning. 
Uitvoering vindt plaats in afstemming met 
ketenpartners, zoveel mogelijk regulier en 
thuisnabij in één integraal plan binnen de 
beschikbare middelen. Hiertoe werken 
schoolbesturen samen in het 
samenwerkingsverband. Het 
samenwerkingsverband is faciliterend bij het 
vormgeven van deze collectieve 
verantwoordelijkheid. 
 
In Zuid Limburg zijn drie 
samenwerkingsverbanden primair 
onderwijs: 
Regio Westelijke Mijnstreek:   
Beek, Schinnen*, Sittard-Geleen en Stein. 
Regio Maastricht-Heuvelland: Eijsden-

Margraten, 
Gulpen-

Wittem, 
Maastricht, 
Meerssen, 
Vaals en 
Valkenburg aan 
de Geul 

Regio Parkstad:  Brunssum, 
Heerlen, 
Kerkrade, 
Landgraaf, 
Nuth*, 
Onderbanken*, 
Simpelveld en 
Voerendaal. 

* Deze gemeenten vormen vanaf 1-1-2019 
de nieuwe fusiegemeente Beekdalen. 

 
Deze drie samenwerkingsverbanden in Zuid 
Limburg werken nauw samen op zowel 
beleidsmatig als uitvoeringsvlak. Informatie 
over de samenwerkingsverbanden kunt u 
terugvinden op de website: 
www.passendonderwijszuid.nl  
 
De medezeggenschap binnen de SWV-en is 
geregeld middels de 
Ondersteuningsplanraden (OPR). Vanuit de 
lijnen van het Ondersteuningsplan denkt de 
OPR mee over lopende processen en volgt 
de OPR ontwikkelingen. 
 
Dekkend aanbod 

Het samenwerkingsverband organiseert een 
dekkend aanbod, waarin alle leerlingen een 
passende plek vinden. Voor alle leerlingen 
met een ondersteuningsbehoefte wordt zo 
passend mogelijk onderwijs gerealiseerd. 
Daartoe werken de scholen in het 
samenwerkingsverband samen. Op Zuid 
Limburgs-niveau ontstaat een 
ondersteuningscontinuüm van reguliere tot 
zware ondersteuning binnen de 
samenwerkingsverbanden passend 
onderwijs.  

https://www.innovo.nl/verwijsindex-regionale-aanpak-kindermishandeling-rak.html
https://www.innovo.nl/verwijsindex-regionale-aanpak-kindermishandeling-rak.html
https://www.innovo.nl/verwijsindex-regionale-aanpak-kindermishandeling-rak.html
http://www.passendonderwijszuid.nl/
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Ondersteuningscontinuüm 

Het ondersteuningscontinuüm bestaat uit 5 
niveaus: 

 Ondersteuningsniveau 1:  
Onderwijs in de groep 

 Ondersteuningsniveau 2:  
Ondersteuning in de groep 

 Ondersteuningsniveau 3:  
Ondersteuning op school met 
interne deskundigen 

 Ondersteuningsniveau 4:  
Ondersteuning op school met 
externe specialisten 

 Ondersteuningsniveau 5: 
Extra ondersteuning speciaal 
(basis)onderwijs 

 
In het samenwerkingsverband wordt een 
onderscheid gemaakt tussen 
basisondersteuning en extra ondersteuning. 
Alle basisscholen bieden de basisonder-
steuning (ondersteuningsniveau 1 tot en 
met 4). Dit doen zij autonoom of met 
behulp van netwerkpartners. 
Ondersteuningsniveau 5 is extra 
ondersteuning op het speciaal 
(basis)onderwijs. 
 
Elke school heeft een 
schoolondersteuningsprofiel: dit is een 
beschrijving van de voorzieningen die zijn 
getroffen voor leerlingen die ondersteuning 
nodig hebben. Het 
schoolondersteuningsprofiel geeft een beeld 
van de wijze waarop scholen het 
ondersteuningscontinuüm vorm geven. Het 
schoolondersteuningsprofiel kunt u 
terugvinden op de website onze school. 
 
Aanmelding, zorgplicht en toelaatbaarheid 

tot speciaal (basis) onderwijs 

Er is een wettelijk onderscheid tussen 
aanmelding enerzijds en toelating, plaatsing 
en inschrijving anderzijds. 

Aanmelding is enkel een verzoek tot 
toelating en plaatsing. Inschrijving volgt na 
een positief besluit tot toelating en 
plaatsing. 
Ouders melden hun kind schriftelijk, 
minimaal 10 weken voorafgaand aan de 
gewenste plaatsing, aan bij de school van 
voorkeur en geven bij de aanmelding aan bij 
welke school of scholen eveneens om 
toelating is verzocht. Aanmelding is mogelijk 
vanaf de dag waarop het kind de leeftijd van 
3 jaar bereikt. De verantwoordelijkheid voor 
tijdig plaatsen begint dus op het moment 
dat de leerling schriftelijk wordt aangemeld 
bij een school in het 
samenwerkingsverband. Aanmelding 
betekent dus niet automatisch plaatsen. 
Ouders stellen de school op de hoogte als zij 
vermoeden dat hun kind ondersteuning 
nodig heeft. Bij de eerste aanmelding in het 
primair onderwijs is die informatie, 
eventueel aangevuld met informatie van 
een voorschoolse voorziening, de 
belangrijkste basis voor de school van 
voorkeur om vast te stellen wat (welke 
ondersteuning) het kind nodig heeft.  
 
In geval van een verschil van inzicht over de 
inzet van onderwijsondersteuning in niveau 
1 t/m 4, voorziet het SWV in onafhankelijk 
extern deskundig advies. 
 
Er is geen sprake van een voorgeschreven of 
uniform aanmeld- en inschrijfformulier 
vanuit het samenwerkingsverband. Besturen 
en scholen hanteren eigen formulieren en 
deze staan altijd op de website van de 
school. Scholen verstrekken algemene 
informatie over de school aan ouders. Aan 
een verzoek tot aanmelding geeft een 
school gehoor, waarbij de afspraak geldt dat 
niet mondeling wordt doorverwezen.  
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De school beslist, binnen zes weken na 
aanmelding, of de leerling kan worden 
toegelaten. Deze periode kan eenmaal met 
maximaal vier weken worden verlengd. Als 
een school de leerling niet kan plaatsen, 
zoekt de school (of het schoolbestuur) een 
passende onderwijsplek op een andere 
school. Dat kan een reguliere school zijn of 
een school voor speciaal (basis)onderwijs. 
Belangrijk daarbij is dat een goede balans 
wordt gevonden tussen de wensen van 
ouders en de mogelijkheden van scholen. 
Als extra ondersteuning in het speciaal 
(basis)onderwijs nodig is, dan wordt een 
toelaatbaarheidstraject gestart. Het 
samenwerkingsverband bepaalt of een 
leerling toelaatbaar is tot het speciaal 
(basis)onderwijs. Ook stelt het 
samenwerkingsverband het beleid en de 
procedure vast met betrekking tot de 
plaatsing van leerlingen voor wie de periode 
waarop de toelaatbaarheidsverklaring 
betrekking heeft, is verstreken.  
 
Als een leerling wijzigt van school dragen de 
betrokken scholen, in overleg met de 
ouders, gezamenlijk zorg voor een goede 
overgang en een warme overdracht volgens 
de afspraken binnen het 
samenwerkingsverband. 
 
Meer informatie in het algemeen en over de 
toelaatbaarheid tot speciaal 
(basis)onderwijs in het bijzonder, kunt u 
terug vinden op de website 

www.passendonderwijszuid.nl   
 

Contactinformatie 

 
Samenwerkingsverband Westelijke 

Mijnstreek 
Adres:  Eloystraat 1a 

6166 XM Geleen 

Directeur:  Tiny Meijers-Troquet 
Telefoon: 085 - 488 12 80 

E-mail:  t.meijers@swvpo-wm.nl 

 

Samenwerkingsverband Maastricht-

Heuvelland 
Adres:  Nieuw Eyckholt 290E 

6419 DJ Heerlen 
Directeur: Doreen Kersemakers 

Telefoon: 085 - 488 12 80 

E-mail:  info-po@swvzl.nl 
 

Samenwerkingsverband Parkstad 
Adres:  Nieuw Eyckholt 290E 

6419 DJ Heerlen 
Directeur: Doreen Kersemakers 

Telefoon: 085 - 488 12 80 

E-mail: info-po@swvzl.nl 

 
Onderzoeken in het funderend onderwijs: 
Onderwijsmonitor Limburg 

Onze school heeft de afgelopen jaren 
geparticipeerd in het langlopend 
onderzoeksprogramma KAANS, waarin het 
onderwijs in (Zuid-) Limburg werd 
gemonitord. Kaans is nu geïntegreerd in de 
Educatieve Agenda Limburg onder de naam 
Onderwijsmonitor Limburg. Om tot beter 
onderwijs te komen, worden gegevens 
verzameld over de achtergrond van 
leerlingen, de inzet in het onderwijsproces 
en de ontwikkeling die leerlingen 
doormaken van de kleuterschool tot het 
einde van de middelbare school. 
 
Voor meer informatie ga naar 
https://www.innovo.nl/onderzoeken-in-het-
funderend-onderwijs-onderwijsmonitor-
Limburg.html  
 

Educatieve Agenda Limburg 
Om het onderwijs in Limburg verder te 
verbeteren is samenwerking tussen de 
verschillende partijen in en rondom het 
onderwijsveld noodzakelijk. De komende 
tien jaar wordt in Limburg flink geïnvesteerd 
in innovaties in de kennisinfrastructuur via 
de Kennis-As Limburg.  Dit is een 
samenwerking tussen de Provincie Limburg, 
het Maastricht Universitair Medisch 

http://www.passendonderwijszuid.nl/
mailto:t.meijers@swvpo-wm.nl
mailto:info-po@swvzl.nl
mailto:info-po@swvzl.nl
https://www.innovo.nl/onderzoeken-in-het-funderend-onderwijs-onderwijsmonitor-Limburg.html
https://www.innovo.nl/onderzoeken-in-het-funderend-onderwijs-onderwijsmonitor-Limburg.html
https://www.innovo.nl/onderzoeken-in-het-funderend-onderwijs-onderwijsmonitor-Limburg.html
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Centrum en Universiteit Maastricht+Zuyd 
Hogeschool. Een van de projecten binnen de 
Kennis-As is de Educatieve Agenda: een 
samenwerking van de hoger onderwijs- en 
kennisinstellingen, het middelbaar 
beroepsonderwijs en de besturen en 
scholen van het voortgezet en primair 
onderwijs in Limburg. Ambitie: het 
realiseren van beter onderwijs. Onderwijs 
waarin leerlingenzaken leren die goed zijn 
afgestemd op hun talenten en interesses en 
op de behoefte vanuit maatschappij en 
arbeidsmarkt en waarin leerkrachten zich 
verder kunnen ontplooien. De partners 
willen dit realiseren door middel van een 
programma dat de dialoog, het samen 
leren, het ontwikkelen van leerstrategieën 
en monitoring samenbrengt.    
  
Van Kaans naar Onderwijsmonitor Limburg 
Het programma Kaans, was een langlopend 
onderzoeksprogramma waarin het 
onderwijs in (Zuid-) Limburg werd 
gemonitord. In dit programma werden 
gegevens verzameld over de achtergrond 
van leerlingen, de inzet in het 
onderwijsproces en de ontwikkeling die 
leerlingen doormaken van de kleuterschool 
tot het einde van de middelbare school. 
Deze gegevensverzameling resulteerde in 
feedback voor scholen en besturen over 
schoolprestaties en de ontwikkeling hiervan. 
Hiermee konden besturen en scholen hun 
beleid bijstellen en effecten van 
onderwijsbeleid en –methodes meten en 
evalueren.  

De Educatieve Agenda Limburg wil zoveel 
mogelijk gebruik maken van bestaande 
activiteiten en instrumenten. Daarom is 
Kaans geïntegreerd in de Educatieve Agenda 
Limburg onder de naam Onderwijsmonitor 
Limburg. Hierdoor kunnen de activiteiten 
van het vroegere Kaans worden 

gecontinueerd en nog dichter bij de 
schoolpraktijk worden gebracht.  

Welke informatie wordt wanneer 
opgevraagd: 

Groep 8 

 Gegevens uit leerlingadministratie 
JAARLIJKS aan het begin van het 
schooljaar 

 Score Eindtoets, VO-advies JAARLIJKS 
aan het einde van het schooljaar 
Toetsgegevens uit LVS 

 Cognitieve aspecten TWEEJAARLIJKS: 
voorjaar oneven jaren 

 Sociaal- emotionele aspecten idem 

 Achtergrondgegevens idem 
 

Groep 2 

 Gegevens uit leerlingadministratie 
JAARLIJKS aan het begin van het 
schooljaar 

 Toets- en ontwikkelingsgegevens 
JAARLIJKS aan het einde van het 
schooljaar 

 Sociaal-emotionele aspecten 
TWEEJAARLIJKS: voorjaar oneven 
jaren 

 Achtergrondgegevens idem 
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11.        Klachtenregeling. 
 
Klachten en klachtenprocedure 
In de Wet op het primair onderwijs is 
bepaald dat elk schoolbestuur een 
klachtenregeling moet hebben. Dit is 
bepaald in de zogenaamde 
'Kwaliteitswet'. Deze klachtenregeling is 
bedoeld voor ouders, leerlingen, personeel 
en andere belanghebbenden, die een klacht 
hebben “over gedragingen en beslissingen 
dan wel het nalaten van gedragingen en het 
niet nemen van beslissingen” van het 
bestuur of een persoon, die deel uitmaakt 
van de schoolgemeenschap. 
 
Waarom een klachtregeling? 
De onderwijswetgeving is met ingang van 1 
augustus 1998 gewijzigd in verband met de 
invoering van 
het schoolplan, de schoolgids en het 
klachtrecht, ook wel de Kwaliteitswet 
genoemd. Het klachtrecht heeft een 
belangrijke signaalfunctie met betrekking 
tot de kwaliteit van het onderwijs. Door de 
klachtenregeling ontvangen het bestuur en 
de school op eenvoudige wijze signalen die 
hen kunnen ondersteunen bij het 
verbeteren van het onderwijs en de goede 
gang van zaken op school. Met de regeling 
wordt beoogd een zorgvuldige behandeling 
van klachten, waarmee het belang van de 
betrokkenen wordt gediend, maar ook het 
belang van de school (een veilig 
schoolklimaat).  
 
De contactpersoon 
De contactpersoon is  de ‘wegwijzer’ binnen 
school bij een klacht. De contactpersoon zal 
samen met u bekijken waar u uw klacht het 
beste kunt neerleggen. De contactpersoon is 
er niet om uw klacht inhoudelijk op te 
lossen.  Op elke school binnen onze stichting 

zijn twee contactpersonen aangesteld, een 
ouder en een leerkracht, bij voorkeur een 
man en een vrouw. Dit betekent niet dat 
indien de klager een ouder is naar de 
oudercontactpersoon moet en de leerkracht 
naar de leerkrachtcontactpersoon. De klager 
is hier vrij in.  
 
De leerkrachtcontactpersoon voor onze 
school is: 
mevrouw July Vijgen 
E-mail: july.vijgen@innovo.nl 
 
De oudercontactpersoon voor onze school 
is: 
mevrouw Jaimy Bies  
E-mail: brasbies@gmail.com 
 
Het klachtmeldingsformulier, de volledige 
tekst van de klachtenregeling en een notitie 
met veel gestelde vragen en antwoorden 
over de klachtenregeling is te vinden op de 
website van INNOVO: 
https://www.innovo.nl/regelingen/klachten.
html  
 
Voor alle klachten? 
De klachtenregeling is alleen van toepassing 
als u met uw klacht niet ergens anders 
terecht kan. Veruit de meeste klachten over 
de dagelijkse gang van zaken in de school 
zullen in onderling overleg tussen ouders, 
leerlingen, personeel en schoolleiding op 
een juiste wijze worden afgehandeld.  
Indien dat echter, gelet op de aard van de 
klacht, niet mogelijk is of indien de 
afhandeling niet naar tevredenheid 
heeft plaatsgevonden, kunt u een beroep 
doen op deze klachtenregeling. Om hierbij 
alles in goede banen te leiden is er een 
duidelijke klachtenprocedure ontwikkeld. 
 
 
 

https://www.innovo.nl/regelingen/klachten.html
https://www.innovo.nl/regelingen/klachten.html
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Stap l 
Zoals reeds gezegd proberen we de klacht 
eerst binnen de schoolorganisatie op te 
lossen tussen de 
direct betrokkenen. 
 
Stap 2 
Lukt stap l niet, of niet naar genoegen, dan 
kunt u met uw klacht naar de 
contactpersoon binnen de 
school stappen. De contactpersoon zal 
samen met u beoordelen of het al dan niet 
noodzakelijk is de 
vertrouwenspersoon in te schakelen dan 
wel een officiële klacht in te dienen. 
 
Stap 3 
De klager kan overgaan tot actie a of b: 
a. bemiddeling tussen klager en 
aangeklaagde bijvoorbeeld door 
inschakeling van de vertrouwenspersoon 
b. een officiële klacht indienen bij de 
klachtencommissie 
Bij optie a proberen we er samen uit te 
komen. Bij optie b wordt de aangeklaagde 
officieel aangeklaagd. 
 
Stap 4 
Een onafhankelijke klachtencommissie 
onderzoekt de klacht en adviseert het 
bestuur hierover. De 
klachtencommissie geeft advies over: 
a. de (on)gegrondheid van de klacht 
b. het nemen van maatregelen 
c. overige door het bevoegd gezag te nemen 
besluiten 
 
Stap 5 
Binnen 4 weken na ontvangst van het advies 
van de klachtencommissie zal het bestuur 
het besluit hierop kenbaar maken aan: 
a. de klager 
b. aangeklaagde 
c. klachtencommissie 

d. directie school 
 
De vertrouwenspersoon 
Aan INNOVO zijn twee onafhankelijke 
vertrouwenspersonen verbonden. De 
vertrouwenspersoon gaat eerst na of door 
bemiddeling een oplossing kan worden 
bereikt. Mocht de vertrouwenspersoon tot 
de conclusie komen dat dit niet wenselijk is, 
dan gaat deze na of de gebeurtenis 
aanleiding geeft tot het indienen van een 
klacht bij de klachtencommissie.  
Verder begeleidt de vertrouwenspersoon de 
klager. De klager zelf bepaalt uiteindelijk of 
deze een klacht al dan niet indient bij de 
klachtencommissie. De vertrouwenspersoon 
verwijst de klager, indien en voor zover 
noodzakelijk of wenselijk, naar andere 
instanties gespecialiseerd in opvang en 
nazorg. 
De vertrouwenspersoon is verplicht tot 
geheimhouding. 
De vertrouwenspersonen, zijn niet 
verbonden aan één van onze scholen. 
 
Naam en adresgegevens: 
Drs. Paul Nijpels 
Telefoon: 043 - 407 82 82 / 06 – 463 459 16 
Email: paul.nijpels@home.nl 
Bert van Oosterbosch 
Telefoon: 045 – 531 29 81 / 06 – 119 270 04 
Email: bert@bct-bv.nl 

 

GCBO 
INNOVO is aangesloten bij de 
Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs 
(GCBO), waaronder de Landelijke 
Klachtencommissie Katholiek Onderwijs 
ressorteert. 
 
Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs 
(GCBO) 
t.a.v. de Landelijke Klachtencommissie 
Katholiek Onderwijs 

mailto:bert@bct-bv.nl
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Postbus 82324 
2508 EH Den Haag 
E-mail: info@gcbo.nl 
Internet: www.gbo.nl 
 
In de Geschillencommissies Bijzonder 
Onderwijs (GCBO) werken 4 
klachtencommissies voor het  
bijzonder onderwijs samen (één loket).  
Het gaat om de volgende 
klachtencommissies: 

 de klachtencommissie voor het 
katholiek onderwijs; 

 de klachtencommissie voor het 
protestants-christelijk onderwijs; 

 de klachtencommissie voor het 
algemeen bijzonder onderwijs; 

 de klachtencommissie voor het 
gereformeerd onderwijs. 

Klik hier voor het informatieschrijven van 
GCBO van april 2015. 

De vertrouwensinspecteur 
Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een 
klein team van vertrouwensinspecteurs. 
Ouders, leerlingen, leerkrachten, directies 
en besturen kunnen de 
vertrouwensinspecteur raadplegen wanneer 
zich in of rond de school problemen voor 
doen op het gebied van: 

o Seksuele intimidatie en seksueel 
misbruik (zedenmisdrijven) 

o Psychisch en fysiek geweld 
o Extremisme en radicalisering 

Ernstige klachten die vallen binnen deze 
categorieën kunnen voorgelegd worden aan 
de vertrouwensinspecteur. Deze zal 
luisteren, informeren en zo nodig adviseren.  
Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook 
begeleiden in het traject naar het indienen 
van een formele klacht of het doen van 
aangifte. De vertrouwensinspecteur is alle 

werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar 
op 0900-1113111 (lokaal tarief). 

mailto:info@gcbo.nl
http://www.gbo.nl/
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12.  Afko´s en  verklarende woordenlijst. 
 
AVI-niveau Leestest die het niveau van technisch lezen bepaalt van de kinderen. De kinderen 
moeten de vastgestelde teksten binnen de gestelde tijd vrijwel foutloos kunnen lezen, om een 
niveau te halen. 
 
Basisinstructie deze uitleg wordt aan het merendeel van de leerlingen gegeven en vormt 
de basis van de les en methode. 
 
Basis-, minimum- en verrijkingsstof: (Zie bladzijde 24 / 25 kopje rekenen en wiskunde). 
Een manier van onderwijs, waarbij leerlingen meer op eigen niveau de instructie en 
verwerkingsstof aangeboden krijgen.  
 
BOVO Basisschool voortgezet onderwijs 

 
BSO Buitenschoolse opvang 

 
CITO Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling. Dit bedrijf maakt allerlei landelijke toetsen en 
de centrale schriftelijke examens voor het voortgezet onderwijs. Wij gebruiken van het CITO 
diverse toetsen voor het leerlingvolgsysteem op het gebied van rekenen, taal en begrijpend 
lezen. Verder gebruiken we de entreetoets en de eindtoets van CITO. 
 
CITO - eindtoets Deze toets geeft in groep 8 een advies met betrekking tot de schoolkeuze 
voor het voortgezet onderwijs. Het is slechts een van de factoren (een hulpmiddel) die de 
uiteindelijke keuze bepaalt. 
 
Differentiatie Niet ieder kind hoeft altijd op hetzelfde moment met exact dezelfde leerstof bezig 
te zijn. Als er rekening wordt gehouden met de aanleg, tempo en behoeftes van een kind bij de 
aanbieding van leerstof, dan spreken wij in het onderwijs over differentiatie. Dit kan tijdens 
verschillende fasen van de les gebeuren, zoals uitleg, inoefenen en/of verwerking. 
 
DIM / directe instructie model model om de les vorm te geven. Hierbij worden de 
volgende stappen gevolgd: terugblik, doel en lesverloop benoemen, uitleg, inoefenen, 
verwerking en afsluiting met evaluatie (terugblik op het doel en het lesverloop). 
 
GGD Deze gezondheidsdienst verzorgt, via de afdeling Collectieve Preventie Jeugd, de 
jeugdgezondheidszorg voor alle schoolgaande kinderen. Dit gebeurt via de schoolarts 
(jeugdarts). 
 
Handelingsplan/HGA Een plan dat wordt opgesteld voor zorgleerlingen. Hierin staat wie, wat en 
wanneer met de zorgleerling gaat oefenen. Tevens wordt aangegeven welk resultaat men binnen 
een afgesproken termijn verwacht van dit plan. 
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HAVO Hoger algemeen voortgezet onderwijs. 
 
Intern begeleider/IB’er Deze leerkracht draagt zorg voor het begeleiden van alle 
maatregelen die genomen moeten worden om een zorgleerling te helpen. 
 
Leerlingvolgsysteem De wijze waarop de prestaties en het gedrag van een kind worden gevolgd 
en vastgelegd. Op groepsniveau gebeurt deze vastlegging in het leerling-journaal. Op 
schoolniveau in het leerlingdossier. 
 
LIO-er Student van de Hogeschool Zuyd of Fontys (afd. PABO), die vlak voor het examen staat. 
LIO-ers bezitten voldoende vaardigheden om zelfstandig (met begeleiding op afstand) een groep 
te draaien. 
 
MT Managementteam (directeur, onder- en bovenbouwcoördinator). 
 
Orthotheek Een soort bibliotheek met alle speciale lesmaterialen en leermiddelen die nodig 
zijn voor het helpen van zorgleerlingen. Onze orthotheek bevindt zich in het zorglokaal. 
 
Parttimer Een leerkracht die geen volledige weektaak heeft, maar slechts enkele dagen of 
uren op onze school werkt. 
 
PABO Afkorting voor pedagogische academie voor het basisonderwijs. De school die opleidt 
tot leraar basisonderwijs. 
 
PBS; positive behaviour support Het schoolbreed bekrachtigen van positief (gewenst) gedrag 
van leerlingen ten einde het schoolklimaat te verbeteren en één lijn in pedagogische benadering 
van de leerlingen te waarborgen. 
 
SAC Schooladviescommissie 
 
SBO Speciale school voor Basisonderwijs. Voorheen MLK- en LOM – onderwijs. Een school 
voor kinderen met leer en opvoedingsmoeilijkheden.  

 
Signaleringslijsten Door het invullen van gerichte vragen op de vragenlijst, krijgt de leerkracht 
een duidelijk beeld van de voortgang van een kind op een bepaald gebied. Aan de hand van deze 
vragenlijsten worden problemen als het ware gesignaleerd. 
  
Stagiaire Een student van de PABO. Deze oefent onder het toezicht van de groepsleerkracht 
in het lesgeven en alles wat daar mee te maken heeft. 
 
TSO Tussenschoolse opvang (het overblijven). 
 
Unitonderwijs  Onderwijs in units, waarbij groepen leerlingen en leerkrachten 
samenwerken ter verbetering van het onderwijs en het afstemmen op onderwijsbehoeften. 
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Unit 1 / onderbouw   Dit zijn de groepen 1 t/m 3. 
 
Unit 2 / middenbouw Dit zijn de groepen 4 t/m 6. 
 
Unit 3 / bovenbouw  Dit zijn de groepen 7 en 8. 
 
Verkorte instructie leerlingen die minder uitleg nodig hebben volgen een verkorte instructie. 
Deze uitleg is minder uitgebreid en duurt korter. Af en toe kunnen leerlingen zonder uitleg aan 
de slag.VMBO Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs 4 stromingen: basis; kader 
(voorheen LTS); gemengd en theoretisch (voorheen MAVO) 
 
Verlengde instructie deze uitleg wordt gegeven aan leerlingen die niet genoeg hebben aan de 
basisinstructie. De uitleg wordt op in een kleine groep herhaald. Daarnaast wordt de uitleg 
aangepast aan de specifieke behoeften van de leerlingen in deze kleine groep. Dit kan door het 
gebruik van materialen (blokjes, weegschaal, rekenrek) of visuele ondersteuning (schema’s, 
tekeningen, afbeeldingen, getallenlijn). 
 
Voortgezet onderwijs Onderwijs dat gevolgd kan worden na afsluiting van de lagere 
schoolperiode. Er zijn tientallen soorten scholen van voortgezet onderwijs. De bekendste 
vormen zijn het VMBO, HAVO en het VWO. 
 
VVE Voor- en Vroegschoolse Educatie, vormgegeven door de peuterspeelzaal en de 
basisschool via projecten en vergaande samenwerking. 
 
VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs. Hieronder vallen het atheneum en het 
gymnasium. Deze scholen vormen het hoogste niveau binnen het voortgezet onderwijs. 
 
Wereldoriëntatie Dit zijn de vakken die een kijk op de wereld geven: aardrijkskunde, 
biologie, geschiedenis, verkeer, natuurkunde en godsdienst. 

 
Zorgleerling Een leerling waarvan uit de toetsresultaten blijkt dat een normale voortgang 
zonder extra hulp moeilijk wordt. 
 
Zorgsysteem Het geheel van regels, dat aangeeft hoe het vaststellen en begeleiden van de 
zorgleerling geregeld is. 
 
 
 
 
 
 


