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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.
Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad
(MR).
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.
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Basisschool Sint Franciscus
Wijenweg 143 d
6446AK Brunssum
 0455220455
 http://www.bsfranciscus.nl
 info.franciscusbr@innovo.nl
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Schoolbestuur
Innovo, Stichting voor Katholiek Onderwijs
Aantal scholen: 44
Aantal leerlingen: 9.232
 http://www.innovo.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Birgit Vrijman

birgit.vrijman@innovo.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Heerlen e.o..

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2018-2019

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

173

2018-2019

Op de teldatum (1 oktober 2018) telde de school 173 leerlingen. In het schooljaar 2018-2019 was er
zoveel instroom in de kleutergroepen, dat we gaandeweg het schooljaar een extra kleutergroep
konden formeren. In onze ogen is dit een positieve tendens en mooi compliment voor de school.
Voor regels met betrekking tot aanmelding en toelating verwijzen we u graag naar de link op
de INNOVO website: https://www.innovo.nl/regels-voor-toelating.html
In de Wet passend onderwijs staat een passage opgenomen met betrekking tot aanmelding en
toelating:
· De aanmelding van kinderen voor toelating 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 verzoekengegevens te overleggen betreffende stoornissen
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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 zorggedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Onder een
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 zijde 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 niet toegelaten tot een speciale school voor basisonderwijs dan nadat 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
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.

1.2

Profiel van de school
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Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit
uitgebreider.

Kernwoorden
Veiligheid

Verantwoordelijkheid

Respect

Betrokkenheid

Vertrouwen

Missie en visie
Missie: Iedereen = Ieder één. Een uitdagende en boeiende leeromgeving waar je je mens mag voelen en
jezelf mag zijn!
Visie: Onderwijs is meer dan alleen maar lesgeven. Onze school straalt plezier, enthousiasme en een
positieve houding uit. Leerkrachten, leerlingen en ouders gaan respectvol met elkaar om in een
duidelijke, veilige omgeving. We zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze kinderen.
Wij leren kinderen eigen verantwoordelijkheid te nemen t.a.v. hun ontwikkeling. Dit verhoogt de
motivatie en zelfstandigheid van leerlingen waardoor betere resultaten geboekt worden.
Passend bij ons logo hebben we het in de volgende slogan samengevat: 'Voel je als een vis in het water,
word wijs als een uil, groei, bloei en vlieg uit!'
Ons onderwijs is gebaseerd op twee pijlers, die een doorgaande lijn vormen binnen onze school van
groep 1 tot en met groep 8:
1) VEILIG EN POSITIEF SCHOOLKLIMAAT
met PBS en groepsvormende activiteiten. De eerste 6 werken van het schooljaar zijn belangrijk in het
vormen van een positieve en effectieve groep. Dit proces kent 4 fasen. Wij besteden hier aandacht aan
door dagelijks passende activiteiten uit te voeren in elke groep en daarbij goed te kijken wat er gebeurt
in het groepsproces.Wat is PBS? PBS staat voor Positive Behaviour Support. PBS is een preventieve
aanpak, gericht op (het bekrachtigen van) gewenst gedrag. Wij leren leerlingen gewenst gedrag door
duidelijk onze verwachtingen uit te spreken en aan te leren met 'lessen in goed gedrag'. Goed gedrag
krijgt aandacht en groeit daardoor.
2) LESGEVEN OP 3 NIVEAUS
tijdens de uitleg en de verwerking middels het Directe Instructiemodel. Leerlingen volgen de uitleg die
bij past bij hun mogelijkheden en behoeften: verkort, basis of verlengd. Na de uitleg verwerken de
leerlingen op verschillende manieren de leerstof. Wij bieden uitleg en verwerking op 3 niveaus:
1. Groene groep. Deze leerlingen hebben genoeg aan een korte krachtige uitleg. Ze maken minder van
de basisverwerking en krijgen uitdagend en verrijkend aanbod op hun niveau.
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2. Gele groep. Deze leerlingen volgen de 'standaard' uitleg. Ze maken de basisverwerking en krijgen
passende herhaling of uitdaging.
3. Rode groep. Deze leerlingen werken na de standaard uitleg verder met de leerkracht. Uitleg wordt in
kleinere stapjes gegeven en ondersteund met plaatjes, schema's, materialen, e.d. Ze maken (een deel
van) de basisverwerking met meer begeleiding van de leerkracht. Leerlingen kunnen voor een vak of
een lesonderdeel deelnemen aan één van deze groepen.
Wij leggen accenten in ons onderwijs op de volgende gebieden:
Leesplezier bevorderen; Veel aandacht voor met plezier lezen want lezen is leuk en je leert er heel veel
van! We hebben een ruim en gevarieerd aanbod aan boeken in onze schoolbieb. We organiseren
speciale activiteiten zoals de Kinderboekenweek, Voorleeswedstrijd, voorleeskoffer bij de kleuters,
boekendate, boekgeschenk (bij kennismakingsgesprek voor de 4 jarigen).
Veilig op weg naar veerkracht; Vanuit een veilige basis (zie pijler schoolklimaat) zetten we in op
weerbaarheid en veerkracht.We gebruiken de methode Kwink en het lespakket Kriebels in de klas.
Leerlingen leren voor zichzelf op te komen, om te gaan met seksualiteit en relaties, veilig gebruik te
maken van internet en sociale media. Daarnaast oriënteren we ons op extra aanbod op het gebied van
mentale veerkracht.
De gezonde school; Extra aandacht voor gezonde leefstijl en voeding, sport en beweging.
Boeiend onderwijs in beweging; Goed onderwijs staat niet stil maar is in beweging. Wij maken
onderwijs boeiend door een leerrijke omgeving, effectievere en eigentijdse manieren van organiseren,
inzet van ICT. We stimuleren en begeleiden leerlingen in het nemen van eigen initiatieven en
verantwoordelijkheid. Dit heet: "Onderwijs Anders Organiseren".

Prioriteiten
Begin met het nodige. Doe daarna het mogelijke. En dan ineens doe je zomaar het onmogelijke...Franciscus
van Assisi
Doelen op korte termijn:
1. Verhogen tussenresultaten op het vakgebied begrijpend lezen: 'door lezen de wereld ontmoeten'.
2. Doorgaande lijn onderwijs anders organiseren: meer ruimte en mogelijkheden voor onderwijs op
maat, waarbij eigenaarschap van leerlingen bevorderd wordt.
3. Extra aanbod sociaal emotioneel leren en veerkracht: 'op weg naar een school vol geluk'.
4. Bestendigen krachtig rekenonderwijs om stijgende lijn rekenresultaten vast te houden en verder te
verbeteren.
Ambities op lange termijn:
1. Met plezier naar school (leerlingen, leerkrachten en ouders).
2. Leerlingen zijn intrinsiek gemotiveerd en nemen regie/eigen verantwoordelijkheid (t.a.v. hun eigen
leerproces, het groepsproces, het schoolgebeuren).
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3. Leerlingen ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden; het palet van hun eigen talenten komt goed uit
de verf.
4. Leerlingen kennen zichzelf en zijn veerkrachtig.
5. Leerlingen kennen de wereld om zich heen en weten zich hiertoe te verhouden.

Identiteit
We werken vanuit de Rooms Katholieke identiteit. Deze krijgt vorm in wekelijkse lessen van 30 minuten
uit het bronnenboek 'Hemel en Aarde'. Daarnaast vieren we de Katholieke feesten op eigen wijze. Dit
betekent dat we niet naar de kerk gaan maar zorgen voor een feestelijke viering waarbij saamhorigheid
en sfeer centraal staan. De kernwaarden (respect, verantwoordelijkheid, veiligheid, betrokkenheid en
vertrouwen) die onze school hanteert komen voort uit de RK identiteit en zijn doordrenkt in ons totale
handelen.
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

Ons onderwijs krijgt vorm door het te organiseren vanuit units. Dit komt voort uit onze lange termijn
ambities en de wens om de motivatie, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en eigen regie van
leerlingen te stimuleren. We hebben hiermee goede ervaringen opgedaan en passen dit verder toe in
de hele school. Daarnaast is het een mogelijkheid om meer zorg te bieden en passend onderwijs beter
vorm te geven. We werken vanuit thuisgroepen met vaste aanspreekpunten. Kortom ons onderwijs is
groepsdoorbrekend middels het formeren van units vormgegeven, waarbij we in de kernvakken wel
leerstofjaarklassen hanteren.
Hieronder is de groepsbezetting van het schooljaar 2019-2020 weergegeven:
Unit 1:
Groep 1/instroom ‘kikkers’: juf Danique en juf July. Rond Kerstmis zullen we waarschijnlijk een tweede
groep 1/instroom formeren genaamd ‘visjes’.
Groep 2/3 ‘bevers’: juf Romy en juf Amy/ Vera.
Groep 2/3 ‘zwanen’: juf Nicole en juf Lisa.
Onderwijsondersteuner groepen 1/2/3: juf Patricia (3 dagen).
Unit 2:
Groep 4/5: juf Mia en juf Esther.
Groep 5/6: juf Pien.
Extra 4/5/6 juf Marianne (intern begeleider).
Onderwijsondersteuner groepen 4/5/6: juf Milou (5 dagen).
Unit 3:
Groep 7/8 a: juf Melissa en juf Daniëlle*.
Groep 7/8 b: juf Petra*.
Onderwijsondersteuner groepen 7/8: meester Maikel (5 dagen).
*Inzet buiten de klas specialisten gedrag/rekenen en ‘schaduw IB’.

Groepen op school
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:
•

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

Verlof personeel
INNOVO heeft vaste medewerkers in dienst die de vervangingen invullen. Zij werken in de FlexForce.
Indien een leerkracht verlof heeft of scholing dan krijgt de groep les van een leerkracht uit de FlexForce.
Hierbij worden zoveel mogelijk vaste vervangers gekoppeld aan een school om te zorgen dat het een
bekend gezicht is op school (voor leerlingen, ouders en collega's). Vervangers worden opgevangen door
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en ingewerkt door collega's en vinden daarnaast alle benodigde informatie om goed aan de slag te
kunnen in de vervangersmap en het logboek van de klas. Het kan voorkomen dat alle medewerkers van
de FlexForce zijn ingezet. We kijken dan naar de best mogelijke oplossing, inzet vervangers van buiten
de FlexForce, inzet van overig personeel (uitbreiding parttimers, intern begeleider of directeur voor de
klas), verdelen van de groep leerlingen over de overige groepen (kortdurend bijv. een dagdeel).

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Muziek

2.2

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
Voor de invulling van de onderwijstijd verwijzen we u naar de link op de INNOVO website:
https://www.innovo.nl/verantwoording-verplichte-onderwijstijd.html
Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uur les krijgen over 8 schooljaren. Leerlingen
moeten inde eerste 4 schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur les krijgen. In de laatste 4
schooljaren (bovenbouw) 3.760 uur. De 240 uur die overblijven, kunnen scholen verdelen over de
onderbouw en bovenbouw. Er is geen maximum aantal uren onderwijs per dag. De Inspectie van het
Onderwijs (Onderwijsinspectie) let erop dat scholen voldoende uren onderwijs geven. De school
bepaalt hoe het les rooster en de pauzetijden eruit zien. De pauzes moeten een onderbreking van de
school dag zijn. Ze moeten voorkomen dat leerlingen aan 1 stuk bezig zijn met leren. De basisschool
moet zorgen voor een goede verdeling van de activiteiten over de dag.
De link die u wijst naar informatie betreffende verzuim, vroegtijdig schoolverlaten en verlofaanvragen
buitengewoon verlof is: https://www.innovo.nl/bestrijden-verzuim-en-vroegtijdig-schoolverlatenbuitengewoon-schoolverlof.html
Richtlijnen rondom buitengewoon schoolverlof: De Leerplichtwet kent geen snipperdagen, maar in
bepaalde bijzondere omstandigheden kan wel extra verlof aangevraagd worden. Vakantieverlof op
grond van de Leerplichtwet moet u minimaal 8 weken van tevoren aanvragen bij de directeur. U kunt
hierbij gebruik maken van formulieren die op school verkrijgbaar zijn.
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Vakantieverlof kan worden verleend onder de volgende voorwaarden:
· wegens specifieke aard van het beroep * van één der ouders is verlof niet mogelijk binnen de officiële
schoolvakanties tijdens het schooljaar (werkgeversverklaring verplicht, formulier opvragen bij de
school); dit verlof mag maximaal éénmaal per schooljaar worden aangevraagd
· het verlof bedraagt niet meer dan tien schooldagen
· het betreft niet de eerste twee lesweken van het schooljaar
*Specifieke aard van het beroep Bij het begrip “specifieke aard van het beroep” van de Lpw, dient
voornamelijk te worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden, resp. werkzaamheden in
bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in die
periode een vakantie op te nemen. Het moet redelijkerwijs te voorzien zijn (en/of worden aangetoond)
dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden.
Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt
behaald is onvoldoende. Verlof vanwege gewichtige omstandigheden Extra verlof in geval van andere
gewichtige omstandigheden moet u bij de directeur aanvragen. Dit moet uiterlijk binnen twee dagen
na het ontstaan van de verhindering. Ook hierbij kunt u gebruik maken van een op school te verkrijgen
formulier.
In de hierna te noemen gevallen kan, zolang het totaal aan een jongere te verlenen verlof het aantal
van 10 verlofdagen in een schooljaar niet te boven gaat, verlof worden gegeven voor de hierna
genoemde periode:
- voor het bijwonen van het huwelijk van bloed-of aanverwanten t/m de 3e graad van het kind &bull; bij
het 12½-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders
- bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad van het kind
- bij overlijden van bloed- of aanverwanten t/m de 4e graad van het kind
- verhuizing van het gezin
- het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten lesuren kan gebeuren
- sommige religieuze feesten.
De volgende situaties zijn nooit gewichtige omstandigheden:
- familiebezoek in het buitenland
- vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding
- vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
- een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale vakantieperiode op vakantie te gaan
- eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers-) drukte
- verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
Gewichtige omstandigheden meer dan tien dagen per schooljaar Een verzoek om verlof van meer dan
tien schooldagen per jaar zal via de directeur aan de leerplichtambtenaar worden voorgelegd. Dit moet
zo snel mogelijk worden aangevraagd. Luxeverzuim ontstaat wanneer ouders hun kinderen laten
spijbelen om eerder met vakantie te kunnen gaan of om ze bijvoorbeeld mee te nemen op
familiebezoek. Het doet dan niet ter zake of op de bewuste dag gewone lessen zijn, een excursie
plaatsvindt of bijvoorbeeld een sportdag is. De school is verplicht om melding te maken van lesverzuim,
ook van afwezigheid waarbij een vermoeden bestaat dat het luxeverzuim is. De leerplichtambtenaren
zullen tegen luxeverzuim in actie komen. Bezwaar en beroep Tegen een afgewezen verzoek om extra
verlof kan de indiener schriftelijk bezwaar maken. Dit bezwaar kan ingediend worden bij het bestuur.
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de volgende gegevens bevatten:
· naam en adres van belanghebbende;
· de dagtekening (datum);
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· een omschrijving van het besluit dat is genomen;
· argumenten die duidelijk maken waarom indiener niet akkoord gaat met het besluit
· als het bezwaar niet door de indiener maar namens deze wordt, dient er een ondertekende volmacht
bij het bezwaarschrift te worden gevoegd.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

Kring: taal en
rekenactiviteiten

8 u 30 min

8 u 30 min

6 uur

6 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

8 uur

8 uur

Bewegingsactiviteiten
Sociaal-emotionele
vorming
Spel

Bij de kleuters werken we middels de methode Kleuterplein. Dit middels vormt ons uitgangspunt voor
de invulling van de kringactiviteiten en het hoekenwerk.
Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

6 uur

6 uur

5 uur

5 uur

4 uur

4 uur

2 u 30 min

2 u 30 min

3 u 30 min

3 u 30 min

3 u 30 min

3 u 30 min

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

3 uur

3 uur

5 uur

5 uur

5 u 30 min

5 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

1 uur

1 uur

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal
Muziek
30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 uur

1 uur

30 min

30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

Technisch schrijven
Sociaal-emotionele
vorming
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De aangegeven uren geven een indicatie van de leertijd. Wanneer blijkt dat een bepaald vakgebied
extra aandacht behoeft, wordt er leertijd toegevoegd en wordt er een weloverwogen keuze gemaakt
waar deze lestijd in mindering wordt gebracht.
Onder kunstzinnige en creatieve vorming vallen onder andere handvaardigheid, tekenen, project
'Lekker fit', gebruiken Kookstudio, actief burgerschap vorming en het Gelukskoffer.
Wereldoriëntatie bestaat uit geschiedenis, aardrijkskunde, natuur & techniek, verkeer en
studievaardigheden.

2.3

Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•
•
•
•
•

Bibliotheek
Speellokaal
Gymlokaal
Chromebooks
Sportveld
Lift

Hierbij een link van de INNOVO website die gericht is op gronden voor vrijstelling van
onderwijsactiviteiten:https://www.innovo.nl/gronden-voor-vrijstelling-onderwijsactiviteiten.html
De leerlingen van onze school nemen deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten. Op
verzoek van ouders/verzorgers kan een leerling worden vrijgesteld van deelname aan de
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gymnastieklessen op basis van een medische indicatie of van godsdienstlessen. In dat geval kan de
school in plaats van de les een alternatief lesprogramma aanbieden wanneer dit organisatorisch
uitvoerbaar is.

2.4

Voor- en vroegschoolse educatie

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur.
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het
kinderdagverblijf in het gebouw van de school, 't Hummelhutje. We gebruiken daarbij
Peuterplein/Kleuterplein en VVE thuis.
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3

Ondersteuning voor leerlingen

3.1

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft.
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.
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.
Ons pedagogisch en didactisch concept op een rij:
Iedereen = Ieder één. Een uitdagende en boeiende leeromgeving, waar je je mens mag voelen en jezelf
mag zijn! 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 gekenmerkt door respect, rust, ruimte en structuur, waarbij we duidelijke
omgangsregels hanteren. We gaan ervan uit dat gedrag te beïnvloeden is door een positieve
benadering en bekrachtigen van gewenst gedragen doen dat middels Positive Behaviour Support
(PBS). Leerlingen worden beloond met fiches en wisselen deze in voor een beloning van de beloon-menu kaart (beloningen kunnen per groep verschillend zijn). Daarnaast heeft elke groep ook een
groepspotje en kan de hele groep in één keer beloond worden.
Naast deze preventieve basisaanpak voor alle leerlingen zetten we een extra preventieve interventie in
middels de Check-in-check-out (CICO). Deze aanpak wordt door de intern begeleider uitgevoerd.
Wekelijks checkt het kind in(startgesprek gericht op gewenst gedrag, alternatieve mogelijkheden) en
uit (reflectie en evaluatiegesprek). De leerkracht vult alleen een formulier in dat de leerling en intern
begeleider bespreken in de CICO. Voor leerlingen met een gedragsstoornis brengen we het gedrag
uitgebreid in kaart. De specifieke aanpak wordt vastgelegd in het groepsoverzicht.
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Binnen het jaarklassensysteem geven we vorm aan convergente differentiatie. Dit doen we m.b.v. het
directe instructiemodel, waarbij we differentiëren op 3 niveaus in instructie en verwerking. De verkorte
instructie voor de instructie onafhankelijke leerlingen. Dit is een prikkelende uitleg op hoog niveau die
een structurele plek krijgt bij de kernvakken. De basisinstructie wordt gegeven aan de
instructiegevoelige leerlingen. Deze leerlingen hebben een krachtige en gedegen instructie van de
basisstof nodig. De verlengde instructie wordt verzorgd voor leerlingen die instructie afhankelijk zijn.
Deze leerlingen hebben een rijke uitleg nodig die afgestemd wordt op specifieke behoeften o.a. visuele
ondersteuning, werken met concreet materiaal, enz. Ze werken langer onder begeleiding van de
leerkracht, de begeleide inoefening. De verwerking verschilt voor de 3 groepen. We streven naar een
ononderbroken ontwikkelingsproces en begeleiden leerlingen zo, dat zij gegeven hun eigen individuele
mogelijkheden, maximale ontwikkelingskansen krijgen. De weg naar werken in units is ingezet; Unit 2
en 3 verwerken onder begeleiding van een onderwijsondersteuner of leerkracht aangeboden leerstof op
het leerplein of in de stilteruimte. Start groepsdoorbrekend werken met het vakgebied technisch lezen;
de groepen 4-8 krijgen aanbod op instructieniveau.

Gediplomeerde specialisten op school
De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
Specialist

Aantal dagdelen

Gedragsspecialist

12

Intern begeleider

8

Rekenspecialist

10

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
Wij zetten vooral in op het voorkomen van pesten. Dit doen we met een schoolbrede aanpak: PBS en
met kracht van start (gouden weken). De programma's werken preventief en stimuleren een veilig en
positief schoolklimaat.
Indien wij signalen van pesten opvangen dan hanteren we het pestprotocol en worden ouders
betrokken. Wij vragen ouders om ons onmiddellijk te informeren indien zij thuis signalen van
pestgedrag waarnemen.
Meer informatie over alle acties die we ondernemen vindt u onder het kopje 'veiligheid op school'.
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
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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:
Het bevoegd gezag kan met opgave van redenen een leerling voor een periode van ten hoogste één
week (maximaal 5 dagen achtereen) schorsen. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders
bekendgemaakt. 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. 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 engaat 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.
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.

Voor dat wordt besloten tot verwijdering hoort het bevoegd gezag de betrokken leraar/leraren.
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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.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

basisschool
een speciale school voor basisonderwijs
een school voor speciaal onderwijs
een school voor speciaal en voorgezet speciaal onderwijs
een school voor voortgezet speciaal onderwijs
een instelling
een school voor voortgezet onderwijs dan wel
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.
Ongewenst (agressief) gedrag van ouders
Het omgaan met ongewenst of agressief gedrag behoort tot de verantwoordelijkheid van de directie.
Het gedrag vande 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 ofagressief 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 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.
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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.
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 teken
van ontwikkelen, ontdekken en leren. Leerlingen moeten veilig zijn, zodat ze instaat 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;
“Schoolwide Positive Behaviour Support” (SWPBS); het bekrachtigen van positief en gewenst
gedrag;
goede contacten met de wijkagent;
lesmateriaal voor sociaal-emotionele vaardigheden;
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.
Officieel begint de verantwoordelijkheid van de school voor het kind op het tijdstip dat de school
opengaat en eindigt als de school dicht gaat. 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
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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.
Op onze school heeft een leerkracht de rol van veiligheidscoördinator. Dit is de hoofd BHV-er en tevens
preventiemedewerker. Hij/zij wordt ondersteund door de 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 instrument zijn om het veiligheidsgevoel te
ondersteunen en te evalueren.

Wij hanteren SWPBS. Deze afkorting staat voor Schoolwide Positive Behavior Support. Hieronder
vallen de uitgangspunten veiligheid, respect en verantwoordelijkheid die op de voordeur van school en
in alle klaslokalen visueel terug te vinden zijn. Daarnaast zijn er schoolregels en een vaste
reactieprocedure geformuleerd.
Onze anti-pestcoördinator is Daniëlle Heuts.
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Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Enquetetool van Vensters.
De sociale veiligheid wordt 2-jaarlijks gemonitord via het tevredenheidsonderzoek van Van Beekveld
en Terpstra en jaarlijks middels de enquetetool van Vensters.
Jaarlijks wordt de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen gevolgd met SCOL. Dit instrument is
recentelijk aangepast en er zijn onderdelen t.a.v. sociale veiligheid toegevoegd. Vanaf het schooljaar 17
-18 werd deze nieuwe werkwijze geëvalueerd en zijn we stichtingsbreed overgestapt op de enquêtetool
van Vensters (monitor sociale veiligheid).
Op de INNOVO website is ook informatie terug te vinden rondom sociale veiligheid op school. Bezoek
hiervoor: https://www.innovo.nl/sociale-veiligheid-op-school.html
Op 26 maart 2015 heeft de Tweede Kamer de Wet sociale veiligheid op school aangenomen. Op 1
augustus 2015 is deze wet, in de volksmond ook wel de Antipestwet genoemd, in werking getreden.
Met de wet worden schoolbesturen verplicht zorg te dragen voor de sociale veiligheid op hun scholen.
Schoolbesturen mogen zelf bepalen hoe zij dit aanpakken. De wet heeft een belangrijke functie, omdat
scholen nu verplicht worden om zich in te zetten om pesten te voorkomen en aan te pakken. Natuurlijk
is het aannemen van een wet niet zaligmakend: het wordt niet direct veiliger op school of het pesten zal
niet direct overal (landelijk) voorkomen worden. Er worden nog te veel leerlingen gepest; er zijn nog te
veel leerlingen die bang zijn om het volgende slachtoffer te worden. Wat verandert er? De wet is geen
geheel nieuwe wet. Het gaat om aanpassingen van al bestaande wetten: de WPO,WEC en WVO. In de
wet zijn de volgende verplichtingen voor schoolbesturen opgenomen:
1. Het voeren van sociaal veiligheidsbeleid (actief veiligheidsbeleid dat doeltreffend is); Het hebben van
een anti-pestprotocol is niet verplicht, wel moet elke school beleid voeren gericht op het aanpakken en
tegengaan van pesten. Wij werken voornamelijk preventief en middels het pestprotocol curatief
2. Het beleggen van de volgende taken bij een persoon: coördineren van het beleid ten aanzien van
pesten en fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten
3. De monitoring van de sociale veiligheid van leerlingen, zodanig dat het een actueel en representatief
beeld geeft. Hieronder valt ook het welbevinden van leerlingen.
Veiligheidsbeleid en monitoring
In de wet staat de zorgplicht van de school centraal. Van scholen wordt verwacht dat ze alles doen wat
nodig is om leerlingen een veilige omgeving te bieden. Het actief tegengaan van pesten is daar
onderdeel van. Dit vraagt van scholen dat ze een actief veiligheidsbeleid voeren dat doeltreffend is.
Monitoring van de sociale veiligheid van leerlingen geeft daarover informatie. De Memorie van
Toelichting bij de wet zegt hierover: “Een school kan pas goed beleid ten aanzien van sociale veiligheid
voeren als zij inzicht heeft in de feitelijke en ervaren veiligheid en het welbevinden van de leerlingen.
Op basis van monitoring die een representatief en actueel beeld geeft van de sociale veiligheid van de
leerlingen, krijgen scholen inzicht in de daadwerkelijke sociale veiligheid op de school.” Als de
resultaten daartoe aanleiding geven, kan de school op basis van deze gegevens het beleid aanpassen.
Het schoolbestuur is hiervoor verantwoordelijk.
Actief burgerschapsvorming en sociale intergratie zijn voor ons bestuur en onze school van essentieel
belang. Op de INNOVO website staat dit uitgebreid vermeld: https://www.innovo.nl/actiefburgerschap-en-sociale-integratie.html
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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.
o De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.
o 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.
o De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en van
anderen.
o De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht als verkeersdeelnemer.
o 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 werken daarom actief en bewust middels de sociaal emotionele methode
Kwink, besteden aandacht aan 5 mei (bevrijdingsdag) en prinsjesdag, hebben een leerlingenraad uit de
midden- en bovenbouwgroepen, ontvangen een prins(es)les m.b.t. Carnaval, participeren binnen het
LEA-traject en noem maar op.
o Wij stimuleren de leerlingen om zelf taken aan te pakken waarmee zij bijdragen aan
gemeenschapsbelangen op buitenschools terrein en betrekken daar buitenschoolse connecties bij.
o Wij zoeken mogelijkheden voor leerlingen om een actievere rol te spelen in de schoolgemeenschap
met meer verantwoordelijkheden voor besluitvorming en uitvoering.
Wat zegt de Inspectie van het Onderwijs over sociale ontwikkeling:
Een goede sociale ontwikkeling, met goede sociale vaardigheden, heeft grote invloed op de levensloop
van leerlingen. Het bevordert leren, helpt uitval voorkomen en leidt tot betere kansen op de
arbeidsmarkt. De sociale en maatschappelijke competenties waarmee leerlingen het onderwijs verlaten
zijn belangrijk om op een goede manier met anderen te kunnen samenleven, en nodig als fundament
voor onze democratische samenleving. Dat maakt de aandacht die scholen geven aan bevordering van
‘actief burgerschap en sociale integratie’ van groot belang.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Heuts. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via
danielle.heuts@innovo.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Vijgen. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via
july.vijgen@innovo.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Ouders zijn gelijkwaardige partners. Samen trekken we op in het gezamenlijke belang: het beste voor
onze leerling en uw kind(eren). Hierbij zijn de waarden respect, verantwoordelijkheid, veiligheid,
betrokkenheid en vertrouwen van groot belang om te zorgen voor optimale afstemming.
Via de link op de INNOVO website kunt u richtlijnen teruglezen op bestuursniveau. Raadpleeg:
https://www.innovo.nl/informatievoorzieningen-gescheiden-ouders.html
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 ten aanzien van 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 ten opzichte
van 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 stelt 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.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Het aanmelden van leerlingen op onze Franciscusschool werkt als volgt. U zoekt telefonisch- of
mailcontact met directie Birgit Vrijman om een kennismakingsgesprek te plannen en een rondleiding te
genieten. In dat gesprek ontvangt u de benodigde materialen om over te gaan tot een eventuele
aanmelding. Bij het retourneren van het aanmeldingsformulier krijgt u met intern begeleider
(coördinator leerlingenzorg) Marianne nog een intakegesprek. Leerlingen die 4 jaar worden mogen
voorafgaand aan de maand dat ze 4 jaar oud worden op de dinsdagmiddagen van 12.15u-14.15u komen
wennen. In de maand dat ze vier jaar oud worden mogen ze op de 1e maandag van die maand starten.
Indien dit in de zomervakantie valt, stemmen we af naar gelang ieders wensen en onze mogelijkheden.
Ouders worden op verschillende manieren verder geïnformeerd:
•
•
•
•
•

•

in gesprekken (intakegesprek met directie, structurele oudergesprekken; omgekeerde
oudergesprekken en 10-minutengesprekken)
informatieavonden (algemeen of thematisch)
leesvoer waarin werkwijze, beleid, resultaten en ontwikkelingen gedeeld worden (schoolgids,
schoolkalender en themabrief unit 1)
via de mail worden actuele zaken gedeeld in de maandelijks, digitale nieuwsbrief (voor de hele
school/ alle groepen) en af en toe een nieuwsflits (voor bepaalde groepen of bij urgente zaken)
via sociale media. We gebruiken hiervoor de app "Klasbord", zo kan de groepsleerkracht ouders
van een groep snel informeren. In het schooljaar 2019-2020 gaan we dit vervangen door
'ouderportaal' via de schoolwebsite
Facebookpagina Sint Franciscus.
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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.

Klachtenregeling
Deze link op de INNOVO website helpt u bij de procedure gericht op klachten:
https://www.innovo.nl/klachten-en-klachtenprocedure.html
De klachtenregeling is alleen van toepassing als u met uw klacht niet ergens anders terecht kunt. 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.
Stap 1
Zoals reeds gezegd proberen we de klacht eerst binnen de schoolorganisatie op te lossen tussen de
direct betrokkenen.
Stap 2
Lukt stap 1 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
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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 E-mail: paul.nijpels@home.nl
Bert van Oosterbosch Telefoon: 045 – 531 29 81 / 06 – 119 270 04 E-mail: bert@bct-bv.nl
GCBO
INNOVO is aangesloten bij de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO), waaronder de
Landelijke Klachtencommissie Katholiek Onderwijs ressorteert. Geschillencommissies Bijzonder
Onderwijs (GCBO) t.a.v. de Landelijke Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Postbus 82324 2508 EH
Den Haag E-mail: info@gcbo.nl www.gcbo.nl Telefoon: 070 – 386 16 97 Fax: 070 – 302 08 36 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. 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).
Privacywetgeving/ AVG (wetgeving t.a.v. omgaan met privacygevoelige informatie)
Op school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Onze aanpak is vastgelegd in het
privacyreglement, dat u via de website van INNOVO ook kunt raadplegen. Gegevens die over leerlingen
gaan, noemen wij persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens, als dat echt
nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen en voor de organisatie die daar bij hoort. In
het reglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van
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persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van de ouders bij de aanmelding op school.
Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze
leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er ook bijzondere persoonsgegevens
geregistreerd, als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens bv.
dyslexie, ADHD of gezondheidsproblemen. Zie https://www.innovo.nl/passendonderwijs/privacydocumenten.html m.b.t. afspraken foto’s en films en privacyreglement verwerking
persoonsgegevens school en privacy welke gegevens bewaart de school over leerlingen?
Medezeggenschap
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 Gemeenschappelijke 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. In een MR
behoren personeel en ouders in gelijke mate vertegenwoordigd te zijn. In het VO moeten ook de
leerlingen participeren in de medezeggenschap. 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. Uitgebreide GMR-informatie is ook
te vinden via https://www.innovo.nl/medezeggenschap.html
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. mail: gmr@innovo.nl

Ouderinspraak
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Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:
Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Ouderhulp
Ouderpanel

•
•
•
•

De ouderraad/ oudervereniging (OV) organiseert activiteiten onder en na lestijd: Sinterklaas, Nationaal
School Ontbijt, prins en prinses Carnaval, Hap & Stap, Kinderoptocht, Schoolfeest, e.d.
De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk orgaan waarvan de bevoegdheden zijn vastgelegd in
de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Dit richt zich op instemmings-, advies- en initiatiefrecht
t.a.v. de gang van zaken en beleid op school.
Ouderhulp is gewenst bij allerlei activiteiten: verkeersbrigadiers, Koningsspelen, luizencontroles,
schoolbibliotheek, begeleiden van leerlingen bij excursies, uitjes, werken aan de computers.
N.B. de OV en MR bestaan uit een vaste samenstelling, terwijl de ouderhulp en het ouderpanel bestaat
uit een wisselende en dynamische samenstelling. We hebben themabijeenkomsten georganiseerd in
het kader van ouderbetrokkenheid 3.0, waarbij het ouderpanel kon meedenken binnen de
schoolplanontwikkeling.

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 20,00
Daarvan bekostigen we:
•

overige activiteiten

•

symbolisch bedrag voor pennen, potloden e.d. á 5 euro

•

Kerst

•

Sinterklaas
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Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Voor het schoolreisje wordt een aparte bijdrage gevraagd aan de ouders van de leerlingen. Het bedrag
verschilt per groep en dekt de kosten van de schoolreis en ligt maximaal rond 25 euro voor de hoogste
groepen.

4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
De door INNOVO afgesloten collectieve verzekeringen zijn o.a.: ongevallen, aansprakelijkheids- en
reisverzekering. Daarmee zijn de belangrijkste risico’s voor leerlingen en ouders afgedekt. De
benodigde INNOVO websitelink is https://www.innovo.nl/schoolverzekering.html
Door INNOVO zijn de volgende collectieve verzekeringen afgesloten bij Wijshoff & Partners
(http://www.wijshoff-partners.nl/) te Brunssum.
· Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
· Ongevallenverzekering
· Reisverzekering
· Werkgeversaansprakelijkheid motorvoertuigen (WEGAS XL)
· Overige verzekeringen
De polissen worden hieronder nader beschreven.
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Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (doorgaans genoemd WA-verzekering) Deze verzekering heeft
tot doel toegebrachte schade (personen- en zaakschade, en de hiermee gepaard gaande gevolgschade)
te vergoeden, voor zover die het gevolg is van handelen of nalatigheid van verzekerden, die daarvoor
aangesproken dienen te worden. De dekking is van kracht voor bestuur, leerkrachten, overig personeel,
ouders, leerlingen, vrijwilligers en stagiairs*, voor zover zij optreden in onderwijs- respectievelijk
schoolverband, zowel in de school als daarbuiten. Ongevallenverzekering Deze verzekering heeft tot
doel een uitkering te verstrekken in geval van overlijden of blijvende invaliditeit van personen, die
deelnemen aan of betrokken zijn bij het onderwijs of daarmee samenhangende activiteiten.
De dekking is van kracht voor bestuur, leerkrachten, overig personeel, leerlingen, vrijwilligers en
stagiairs* en is van kracht op school en een uur voor en na schooltijd, en ook tijdens alle door de school
georganiseerde activiteiten. Reisverzekering Deze verzekering is van kracht tijdens reizen, verblijven,
kampen en excursies welke door of onder toezicht van INNOVO plaatsvinden. Er is onder andere
dekking voor verlies/diefstal van eigendommen, geneeskundige kosten en extra gemaakte kosten. De
dekking is van kracht voor bestuur, leerkrachten, overig personeel, vrijwilligers, leerlingen en stagiairs*.
Voor deze verzekering geldt een leeftijdsgrens tot 75 jaar.
Werkgeversaansprakelijkheid Motorvoertuigen (WEGAM XL) Deze verzekering dekt de
schadevergoedingsverplichting van INNOVO (op grond van artikel 7:611 BW en 7:658 BW) voor niet
elders verzekerde schade als gevolg van een ongeval die de verzekerden kunnen lijden tijdens
verkeersdeelname doordat zij in het kader van hun werkzaamheden bij een ongeval betrokken raken.
Hieronder valt eveneens personen- en zaakschade, waarvoor INNOVO (op grond van artikel 7.611 BW)
gehouden is zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering. Dekking is voor werknemers,
uitzendkrachten, gedetacheerden, payrollers, oproepkrachten, stagiaires*, vakantiekrachten,
vrijwilligers met een overeenkomst of gelijkwaardig, zzp/ers en freelancers, echter géén dekking voor
handelen in privétijd. *Betreft de op een INNOVO school werkzame stagiaires. Het gaat hierbij niet om
leerlingen van een INNOVO school die stage gaan lopen. Overige verzekeringen Evenementen Voor
schoolevenementen waarbij van derden materialen / middelen worden gehuurd (bijv. huren feesttent,
audio/licht, stellages, etc.), is een aanvullende evenementenverzekering aan te bevelen. Deze dient de
school zelf af te sluiten, bijvoorbeeld via Wijshoff & Partners. Let wel, de gebruikelijke aansprakelijkheid
- en ongevallenverzekering is wel gewoon van toepassing op deze school gerelateerde evenementen.
Schademelding
Wanneer u te maken krijgt met een schadegeval dan dient u contact op te nemen met de directeur van
de school. Afhankelijk van de soort schade en/of de hoogte van het schadebedrag zal Wijshoff &
Partners (http://www.wijshoff-partners.nl/) voor schadeafhandeling zorg dragen. Aan bovenstaande
tekst kunnen géén rechten worden ontleend.

4.4

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is
van geoorloofd verzuim:
Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
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bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van
tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming
geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
•
•

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Het liefst via een mail aan de groepsleerkracht(en) van uw kind vóór 9.00 uur. Telefonisch uw kind
ziekmelden kan ook.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Hiervoor vullen ouders een formulier in dat via de directie of groepsleerkracht te krijgen is.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

De tussenresultaten worden gemeten met de toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem. De toetsen
worden in groep 2 t/m 8 halverwege en aan het eind van het schooljaar afgenomen. In groep 1 nemen
we deze toetsen alleen aan het eind van het schooljaar af.
Leerlingen worden ondersteund in het behalen van deze tussenresultaten door in de eerste plaats een
veilig en prettig schoolklimaat te bieden waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen en goede
lessen te geven middels het directe instructiemodel waarbij we op 3 niveaus differentiëren. Tevens
wordt er gewerkt met het stellen van groepsdoelen en individuele doelen met de leerlingen. Hierdoor
neemt de betrokkenheid toe en inzicht in hoe je leert of nog beter kunt leren. De leerkracht reflecteert
hierop met de leerlingen in klassengesprekken en individuele kindgesprekken.
Daarnaast wordt ook door de leerkrachten gereflecteerd en geëvalueerd tijdens de
voortgangscontrolebespreking tussen leerkracht en intern begeleider en tijdens vergaderingen in
teamverband. Er wordt een schoolzelfevaluatie opgesteld waarin resultaten geanalyseerd worden en
interventies te verbetering van het onderwijs worden opgesteld op groep- en schoolniveau.
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
enzovoort. 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 verdere 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 sociaalemotioneel 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
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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 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 degegeven adviezen. Het in 2004-2005 opgestarte BOVO-overleg
(basisschool envoortgezet onderwijs) 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.
Begeleiding naar SO en SBO
Ouders en leerlingen worden begeleid indien overstappen naar speciaal onderwijs (SO) of een speciale
school voorbasisonderwijs (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.

5.2

Eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.
Vorig schooljaar hebben de leerlingen van groep 8 het landelijk gemiddelde in relatie tot de Medio
groep 8 Cito gehaald. Dit in tegenstelling tot 2017-2018. Toen hadden we de norm ruimschoots behaald.
Het gemiddelde over de afgelopen jaren geeft een beter beeld waarbij meestal rond de norm werd
gescoord.
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Wat waren de gemiddelde scores op de
ROUTE 8 in de afgelopen jaren?

Wat waren de gemiddelde scores op de
Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in
eerdere jaren?

Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

5.3

Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b

5,6%

vmbo-b / vmbo-k

5,6%

vmbo-k / vmbo-(g)t

11,1%

vmbo-(g)t

11,1%

vmbo-(g)t / havo

16,7%

havo

16,7%

havo / vwo

5,6%

vwo

27,8%

5.4

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de
ontwikkeling van burgerschap.

32

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Veiligheid

Respect

Verantwoordelijkheid

'Voel je als een vis in het water': Welbevinden van leerlingen staat voorop. Dit is een belangrijke
voorwaarde om te komen tot sociale ontwikkeling en leren. Op onze school zorgen we ervoor dat alle
leerlingen zich als een vis in het water voelen middels School Wide Positive Behaviour Support (PBS).
Goed gedrag is te leren en positieve bekrachtiging van gewenst gedrag zorgt voor een veilig en sociaal
schoolklimaat. Door aandacht aan het gewenste gedrag te geven, neemt dit toe. We hebben een
vastgelegde reactieprocedure voor leerkrachten t.a.v. ongewenst gedrag.

Werkwijze Sociale opbrengsten
De werkwijze, kernwaarden en methode zijn allen gekozen op basis van onze visie, missie en lange
termijn ambities.
We gaan hierbij uit van de positieve psychologie en stimuleren betrokkenheid op alle niveaus in de
organisatie en bekrachtigen gewenst gedrag. Hierdoor ontstaat een positieve flow en een prettig
schoolklimaat. We dragen uit dat anders zijn gewoon is. Ieder van ons is uniek, mag er zijn en doet
ertoe!
De visie wordt dagelijks uitgedragen in ons doen en laten. Denk hierbij aan het investeren in de gouden
weken (groepsdynamiek), Kwink, burgerschap, kriebels in je buik en veerkracht.

5.5

Kwaliteitszorg

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
De kwaliteitszorg wordt vormgegeven middels het in kaart brengen van de werkprocessen van
INNOVO. In deze werkprocessen komt een breed scala aan bod zoals: kwaliteitszorg, leerstof,
effectieve leertijd, sociale en veilige omgeving, planmatig handelen, enz. In een cyclisch proces (van 4
jaar) komen de werkprocessen op teamniveau aan bod en zijn er proceseigenaren benoemd.
Alle leerkrachten hanteren het directe instructiemodel en differentiëren op 3 niveaus in uitleg en
verwerking. Deze didactiek krijgt uiting in een veilig en warm pedagogisch schoolklimaat, dat
vormgegeven wordt met PBS.
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Leerkrachten professionaliseren zich zowel in teamverband als individueel of in kleine groepjes. Deze
professionalisering is gebaseerd op schoolplan, schooljaarplan en persoonlijke ontwikkel plannen.
Verbeterthema's waar we mee aan de slag zijn/gaan: "veilig op weg naar veerkracht" (uitbouwen
aanbod sociaal-emotionele ontwikkeling middels extra aanbod en/of aanvullende werkwijze), gezonde
school, rekenonderwijs, begrijpend lezen, oriënteren op een andere wijze van rapporteren met een
portfolio/trotsmap, intrinsieke motivatie van leerlingen stimuleren door ze stapsgewijs en begeleid
eigen verantwoordelijkheid te laten nemen t.a.v. hun eigen leerproces het groepsproces en school
gebeuren (middels kindgesprekken, weektaken, leerlingenraad en onderwijs anders organiseren),
gedeeld leiderschap in een professionele cultuur.
Middels een interne audit hebben we feedback ontvangen op 4 werkprocessen, waaronder
kwaliteitszorg. Deze feedback is verwerkt in het school(jaar)plan.
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6

Schooltijden en opvang

De voor- en naschoolse opvang vindt plaats in hetzelfde gebouw, namelijk Brede School Treebeek. Dit
wordt georganiseerd door Kinderopvang Humankind.
We hanteren een inlooptijd. Dat wil zeggen dat alle leerlingen vanaf 8.20 uur kunnen binnenlopen en
we om 8.30 uur met de lessen starten. Ouders van leerlingen in unit 1 (groep 1 tot en met 3) mogen met
de kinderen mee naar binnen komen om de jas en tas op te hangen en hun kind over te dragen aan de
leerkracht.

6.1

Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

07:30 - 08:30

08:30 - 12:15

12:15 - 14:15

14:15 - 18:30

Dinsdag

07:30 - 08:30

08:30 - 12:15

12:15 - 14:15

14:15 - 18:30

Woensdag

07:30 - 08:30

08:30 - 12:15

12:15 - 14:15

14:15 - 18:30

Donderdag

07:30 - 08:30

08:30 - 12:15

12:15 - 14:15

14:15 - 18:30

Vrijdag

07:30 - 08:30

08:30 - 12:15

12:15 - 14:15

14:15 - 18:30

Opvang
Schooltijd

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

3 t/m 8

woendag

Gymnastiekles + ondersteuning

4 t/m 8

vrijdag

Gymnastiek

2 en 3

maandag

Gymnastiek, spel en beweging

1 en 2

dagelijks

Externe begeleiding

2

Donderdag

Zie website en klik op kalender voor actueel rooster en benodigdheden.
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6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Humanitas, in het schoolgebouw. Hier
zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, in en
buiten het schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Humankind, in het schoolgebouw. Hier zijn
kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2019-2020
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

12 oktober 2019

20 oktober 2019

Kerstvakantie

21 december 2019

05 januari 2020

Voorjaarsvakantie

22 februari 2020

01 maart 2020

Paasmaandag

13 april 2020

13 april 2020

Meivakantie

20 april 2020

03 mei 2020

Bevrijdingsdag

05 mei 2020

05 mei 2020

Hemelvaart

21 mei 2020

22 mei 2020

Pinkstermaandag

01 juni 2020

01 juni 2020

Zomervakantie

10 juli 2020

23 augustus 2020

De planning van onze studie(mid)dagen zijn terug te vinden in de schoolkalender.

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:
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Spreekuur

Dag(en)

Tijd(en)

niet

alle dagen

alle tijden

We hebben geen vaste spreekuren.
Contact met leerkrachten, intern begeleider en directeur:
Ouders kunnen elke dag binnen lopen voor en na lestijd voor korte mededelingen of om een afspraak te
maken. Een afspraak maken kan ook via de telefoon of mail. Zie schoolkalender of website voor alle
mailadressen.
De directeur is regelmatig buiten de schooldeuren aan het werk voor overleg en vergaderingen. Heeft u
de directie dringend nodig? Stuur een mail naar birgit.vrijman@innovo.nl. Dan neemt de directeur zo
spoedig mogelijk contact met u op.
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