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Schoolbestuur

Onderwijsstichting MOVARE
Onze school maakt deel uit van Onderwijsstichting MOVARE. Deze stichting telt
48 scholen, met in totaal 52 locaties, in de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade,
Landgraaf, Onderbanken, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein en Vaals. Dit zijn 44 ‘reguliere’
basisscholen, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor speciaal (voortgezet)
onderwijs, met in totaal ongeveer 11.711 leerlingen. MOVARE kent rooms-katholiek,
oecumenisch, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en openbaar onderwijs.
Missie
MOVARE staat voor onderwijs op maat voor elk kind. Dit gebeurt met autonomie,
authenticiteit en met respect. Zowel voor elkaar als voor de wereld waarin wij leven.
Bestuur
De stichting wordt bestuurd door het College van Bestuur. Het College is werkgever voor alle
medewerkers van MOVARE op de scholen en de medewerkers van het MOVARE-bureau.
Het College van Bestuur bestaat uit de heer drs. R.S.T. Kruszel (voorzitter) en mevrouw
J.P.G.M. Huijnen-Becks MLC (lid).

Bereikbaarheid MOVARE-bestuursbureau
Tel: 045-546 69 50
E-mail: info@movare.nl
Bezoekadres
Heyendallaan 55b
6460 AA Kerkrade
Postadres
Postbus 12
6460 AA Kerkrade
Voor actualiteiten en gegevens over de stichting verwijzen wij u naar de website
www.movare.nl.

4

Schoolgegevens
R.K. Basisschool Gerardus Majella
Hei-Grindelweg 88
6414 BT Heerlen
Telefoon (045) 5285960
Mobiel: 06-10493750
E-mail: info.rkbsgerardusmajella@movare.nl
Website: www.bsgerardusmajella.nl
Directie:

Marie-José Kollau

Aanspreekpunt bij afwezigheid directie
Intern begeleider:
Coördinatie VVE (groep 1 en 2):
Middenbouw coördinatie (groep 3,4 en 5):
Bovenbouw coördinatie (groep 6,7 en 8):

Wil Simons
Esther Hoyer-Haze
Mandy Jaspers
Fabien Jadoul

Contactpersonen in het kader van de wettelijke klachtenregeling:
Wil Simons (intern begeleider)
Renee van de Gaar (intern begeleider en leerkracht groep 6)
De namen en taken van de overige personeelsleden staan vermeld in bijlage 6.
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Voorwoord
Beste ouders, verzorgers,

De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er
diezelfde weg van huis naar school en weer terug. Wist u dat u in de loop van de jaren uw
kind ruim 7500 uur toevertrouwt aan de zorg van de juffen en meesters van de basisschool?
Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een school kies je dan ook met zorg.
Scholen verschillen in manier van werken, in sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit.
Dat maakt het kiezen niet eenvoudig. Wij hebben voor u deze gids samengesteld om u te
helpen bij het kiezen van een school voor uw kind. In de schoolgids beschrijven wij waarvoor
wij staan, welke uitgangspunten wij hanteren en hoe wij proberen de kwaliteit te verbeteren.
Natuurlijk is deze gids ook bedoeld voor ouders die nu kinderen op onze school hebben. Aan
hen leggen we verantwoording af over onze manier van werken en over de resultaten die we
op onze school halen.
U ontvangt automatisch een schoolgids bij de aanmelding van uw zoon of dochter op onze
school. De ouders/verzorgers, waarvan de kind(eren) de school reeds bezoeken ontvangen
jaarlijks op verzoek een vernieuwde versie. De schoolgids staat ook op de website van de
school: www.bsgerardusmajella.nl.
De informatie, die voor elk schooljaar van belang is, treft u jaarlijks aan in de schoolkalender,
die aan elk gezin uitgedeeld wordt.
Onze schoolgids is na instemming van de Medezeggenschapsraad vastgesteld door het
bevoegd gezag.
In onze schoolgids spreken we steeds over ouders. Met ouders bedoelen wij alle
volwassenen die de zorg voor onze leerlingen hebben.
We hopen dat u onze schoolgids met plezier leest.
Als u tijdens of na het lezen vragen, opmerkingen of suggesties heeft, laat het ons weten!
Laat het schooljaar 2017-2018 een fijn jaar worden voor u en uiteraard voor uw kinderen!
Met vriendelijke groeten,
Team Basisschool Gerardus Majella
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1. Een eerste kennismaking met onze school
1.1.Het schoolgebouw
Een stukje geschiedenis……..
In 1931 kreeg Giel Honée, in die tijd kapelaan te Heerlerheide, van bisschop Schrijnen de
opdracht om in de buurt van de Hessenberg (!) een nieuwe parochie te stichten.
Het eerste wat de bouwpastoor in 1932 deed, was het bouwen van een pastorie en een
school. In dit statige gebouw werden de meisjes op de begane grond gehuisvest en de
jongens op de eerste verdieping. En…. op de zolder van het schoolgebouw kwam de eerste
“kerk”, d.w.z. het was een soort noodkerk, totdat in 1937 de parochianen konden beschikken
over een nieuw, majestueus kerkgebouw. In het trapportaal van de school is een groot glasin-loodraam uit 1932, dat aan de kerk herinnert. Dit trappenhuis is geheel in de oude staat
teruggebracht in mei 2012. Na de oorlog groeide het kinderaantal in onze wijk dusdanig, dat
er niet alleen een nieuwe groen geverfde, L-vormige houten noodschool voor de jongens
gebouwd werd op de plaats waar nu het wijkgebouw ligt. Ook werd er een kleuterschool
gebouwd op de plaats waar nu het gemeenschapshuis ligt. De meisjes mochten in het oude
gebouw blijven, dat tot 1992 werd aangeduid als ‘de meisjesschool” ofwel de Gerardusschool.
De houten noodscholen werden door brand verwoest.
In 1964 werd aan de spoordijk (naast de huidige gymzaal) een nieuwe stenen school van
twee verdiepingen gebouwd voor de jongens. De school kreeg de naam St Gerardus Majellaschool. Door het dalende leerlingenaantal aan beide scholen zag het schoolbestuur zich,
onder druk van de gemeente, genoodzaakt tot het fuseren van beide scholen. Toen werd de
keuze gemaakt: het oorspronkelijke gebouw uit 1932 was groot genoeg om in 1992 alle
kinderen van beide scholen, inclusief de kleuters te huisvesten. Als “nieuwe naam” werd
gekozen voor R.K. Basisschool St. Gerardus Majella.
In de laatste jaren is het gebouw aangepast aan het hedendaags onderwijs. De kleuters
kunnen gebruik maken van een prachtige speelzaal. Voor alle kinderen is er een
computerlokaal tevens aula, waar de kinderen zowel zelfstandig als ook met anderen samen
kunnen leren. In de lokalen van groep 3 t/m 8 gebruiken de leerkrachten een Smartboard, de
nieuwste ontwikkeling op ICT/gebied. De kleuters gebruiken een verrijdbaar Smartboard.
Speelplaatsen:
Er zijn twee speelplaatsen: een aparte speelplaats voor de kleuters en de middenspeelplaats
voor de groepen 3 t/m 8. De groepen 3 t/m 5 en 6 t/m 8 hebben aparte speel- en pauzetijden.
1.2.De schoolbevolking
De meeste leerlingen zijn afkomstig uit de wijk Heksenberg. Onze wijk heeft een bloeiend
verenigingsleven (Carnavalsvereniging, voetbalvereniging). De school ondersteunt het
verenigingsleven, waar het kan. Veel ouders hebben zelf ook vroeger op onze school
gezeten. Veel kinderen hebben de peuterzaal bezocht, waar we een VVE-koppel mee
vormen en intensief mee samenwerken. Peuterzaal De Belhameltjes is gehuisvest bij ons op
school.
1.3.De schoolgrootte en organisatie van de school
Onze school heeft ongeveer 205 leerlingen. De leerlingen zijn verdeeld over 8 groepen.
Onze school is een klassikaal georganiseerde school. Kinderen van één zelfde leeftijd zitten
in dezelfde groep. De samenstelling van de groepen ziet er dit schooljaar als volgt uit: groep
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. In groep 1 (instroomgroep van juffrouw Esther en Marion starten alle
nieuwe kleuters, de 4 –jarigen. De groepen 1 en 2 worden ondersteund door juffrouw Jolanda
(onderwijsassistent). M.i.v. februari 2018 starten we met een derde kleutergroep.
Voor begrijpend lezen wordt een Schakelklas voor groep 6 gestart. Leerlingen die dat nodig
hebben, krijgen extra aandacht, leertijd en aanbod. Wil Simons (intern begeleider) is
verantwoordelijk voor de Schakelklas. De betreffende ouders ontvangen informatie over de
Schakelklas en werken intensief samen met school o.a. d.m.v. thuisopdrachten.
M.i.v. het schooljaar 2015-2016 zijn we gestart met groepsdoorbrekend rekenen.
Schoolgids 2017-2018 Basisschool Gerardus Majella
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1.4.Het schoolteam
Het team bestaat uit een directeur, intern begeleider, groepsleerkrachten, een vakleerkracht
muziek en onderwijsondersteunend personeel.
Het onderwijsondersteunend personeel bestaat uit een onderwijsassistent (tevens
administratie) en conciërge.
Sommige leerkrachten hebben een speciale taak en zijn gedeeltelijk vrij geroosterd van
lesgevende taken, namelijk de intern begeleider (begeleidt de groepsleerkracht bij extra hulp
aan kinderen en schakelklasleerkracht voor begrijpend lezen), ICT-coördinator, coördinatie
VVE (groep 1 en 2), de bouwcoördinatoren (midden- en bovenbouw), coördinatie meer-en
hoogbegaafdheid en de leescoördinator.
De muzieklessen worden op maandag door de vakleerkracht gegeven. De godsdienstlessen
worden door de eigen leerkrachten gegeven.
Als Opleidschool biedt onze school de mogelijkheid om stagiaires op te leiden. In het schooljaar 2017-2018 worden stagiaires van de PABO en stagiaires van de opleiding onderwijsassistent in de groepen ingezet. De groepsleerkracht blijft hierbij steeds eindverantwoordelijk.
1.5.De schooltijden
8.30 - 14.45 uur
Groep 1 t/m 8
Maandag
8.30 - 14.45 uur
Groep 1 t/m 8
Dinsdag
8.30 - 12.30 uur
Groep 1 t/m 8
Woensdag
8.30 – 14.45 uur
Groep 1 t/m 8
Donderdag
8.30 – 14.45 uur
Groep 3 t/m 8
*Vrijdag
* De kinderen van groep 1 en 2 hebben elke vrijdag vrij.
De kinderen van groep 3 en 4 hebben de hele week school.
1.6.Vakanties 2017-2018 en vrije (mid)dagen en belangrijke data:
Voor alle scholen van Onderwijsstichting MOVARE - dus ook voor onze school - geldt de
vakantieregeling Zuid- en Midden-Limburg, zoals deze is opgesteld door de regionale
Initiatiefgroep Vakantieregeling 2017-2018 en vastgesteld door het College van Bestuur na
verkregen positief advies van de GMR.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie:
Paasmaandag
Meivakantie
Hemelvaartsweekend
Pinkstermaandag
Zomervakantie

Maandag 16 oktober 2017 t/m vrijdag 20 oktober 2017
Maandag 25 december 2017 t/m vrijdag 5 januari 2018
maandag 12 februari 2018 t/m 16 februari 2018
Maandag 2 april 2018
Maandag 23 april 2018 t/m vrijdag 4 mei 2018
donderdag 10 mei 2018 en vrijdag 11 mei 2018
maandag 21 mei 2018
Maandag 9 juli 2018 t/m vrijdag 17 augustus 2018

Vrije (mid)dagen leerlingen:
22-12-2017 Vrijdag voor Kerstvakantie
Groep 1 t/m 8
08-02-2018: Groep 1 en 2 ’s middags vrij op (Carnavalsmiddag)
Groep 1 en 2
09-02-2018 Vrijdagmiddag voor Carnaval (v.a. 12.00 uur vrij)
Groep 3 t/m 8
30-03-2018 Goede Vrijdag vrij
Groep 3 t/m 8
18-06-2018: Groep 8 ’s middags vrij i.v.m. voorbereiding
Groep 8
schoolkamp
22-06-2018 Vrijdagmiddag vrij i.v.m. schoolkamp (v.a. 12.00 uur vrij) Groep 3 t/m 7
27-06-2018 Woensdag na schoolreisje
Groep 1 t/m 8
06-07-2018 Vrijdag voor zomervakantie
Groep 1 t/m 8
*Verantwoording onderwijstijd: er staat 4 maal een onvolledige schoolweek voor groep 3 t/m 8
op het programma (vrijdag voor Kerstvakantie, week met Goede Vrijdag, woensdag na het
schoolreisje en vrijdag voor de zomervakantie.).
Wij verzoeken u, bij het vaststellen van uw vakantie, rekening te houden met de
schoolvakanties en de in de schoolgids vernoemde schoolverlof / verzuimregeling.
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Afwijkingen brengen u en de school in verlegenheid. Wij willen hierbij nog eens benadrukken
dat er nooit vrij gegeven mag worden voor vakantieverlof of ter verlenging van de reguliere
vakanties.
De uitgebreide informatie vindt u in 9.22.Verzuim door ziekte, in Hoofdstuk 10 Leerplicht
en bijlage 4: Regelgeving VSV: Bureau Voortijdig School Verlaten Informatie voor

ouders en/of verzorgers over verzuim.
1.7. Belangrijke data voor Ouderbetrokkenheid:
12 september 2017
Informatieavond groep 5 t/m 8
13 september 2017
Informatieavond groep 1 t/m 4
31 oktober 2017
Inloopmiddag
20 november 2017
Start 1e ronde oudergesprekken groep 1 t/m 8
21 december 2017
1e Rapport
26 februari 2018
Start 2e ronde oudergesprekken groep 1 t/m 7
Vanaf 19 februari 2018
Adviesgesprekken groep 8
29 maart 2018
2e Rapport
29 mei 2018
Inloopmiddag
18 juni 2018
Start 3e ronde Oudergesprekken
e
5 juli 2018
3 rapport
1.8.Continu-rooster
Op school hebben we een continurooster. Dit betekent dat alle leerlingen op school blijven en
samen met de leerkracht in de klas eten. Het is de bedoeling dat de kinderen zelf eten en
drinken mee nemen. Aan dit overblijven zijn geen extra kosten verbonden.
1.9.Inlooptijd
We hanteren een inlooptijd van 10 minuten. Om 8.20 uur gaan de schooldeuren open en
kunnen de kinderen rustig naar binnen gaan. De les kan dan om 8.30 uur beginnen.
1.10.Op tijd komen / absentie
Wij verzoeken u om ervoor te zorgen dat uw kind(eren) op tijd aanwezig is. Te laat komen is
ongeoorloofd verzuim, storend voor andere kinderen en uw kind mist een gedeelte van de
les. Als uw kind te laat of ziek is, verzoeken we u om uw kind voor 8.30 uur telefonisch af te
melden. Bij afwezigheid zonder afmelding worden de ouders gebeld, indien we meer
informatie wensen.
1.11 Deurbeleid
I.v.m. de veiligheid houden we de buitendeuren onder schooltijd zo veel mogelijk gesloten.
Bent u later dan kunt u gebruik maken van de buitendeur op de middenspeelplaats
(bereikbaar via het Toon Dankerspad). Hier is sinds kort ook een bel. De conciërge of de
directie laat u dan binnen. Zo worden de lessen in groep 3, 4 en 5 niet verstoord.
Ook vinden we het belangrijk dat u als u tussendoor naar school komt om - uw kind op te
halen, of komt overblijven of komt meehelpen in een groep – even kenbaar maakt wie u bent
en om welke reden u komt. Het lukt ons niet altijd om alle ouders/ verzorgers of oppasouders
te kennen.
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2. Waar de school voor staat
2.1.Algemeen doel en de wettelijke voorschriften
De school heeft als algemene doelstelling het geven van goed onderwijs binnen het kader
van de richting van de school en de wettelijke voorschriften.
De wet bepaalt welke vakken in ieder geval op een Nederlandse school aan de orde moeten
komen. De vakken dienen in een doorgaande lijn aangeboden te worden, waardoor kinderen
zich ononderbroken kunnen ontwikkelen.
Bovendien zijn er voor elk vak kerndoelen geformuleerd. Kerndoelen bepalen voor elk vak de
einddoelstelling die na acht jaar basisonderwijs bereikt moeten zijn.
2.2.Richting
Onze basisschool is een Rooms-Katholieke basisschool.
Het Katholieke geloof - de verhalen van Jezus en andere verhalen uit de Bijbel inspireert ons
om uit de vele menselijke waarden, enkele waarden voorop te stellen. Zo willen wij in onze
school kiezen voor de menselijke waarde van "solidair zijn met de zwakkeren in onze
samenleving".
In ons onderwijsaanbod laten we de katholieke geloofstraditie klinken.
We vieren met de hele school de belangrijke kerkelijke feestdagen.
Het godsdienstonderwijs wordt benaderd als één van de vakken die op onze school aan de
orde komen. We gebruiken de methode Hemel en Aarde. De lessen worden gegeven door de
groepsleerkracht. Het doel van deze godsdienstlessen is niet wervend of overtuigend, maar
open.
Onze school staat open voor kinderen van alle gezindten. Open in de zin van waardering voor
andere opvattingen en ook open in de zin van eventuele keuzen die het kind later wil maken.
Die openheid komt ook tot uiting in het toelatingsbeleid dat we hanteren. Onze school biedt
plaats aan ieder kind, ongeacht de gelovige of niet-gelovige achtergrond. Bij de aanmelding
gaan wij er vanuit dat de katholieke grondslag van de school gerespecteerd wordt.
Deze Katholieke gerichtheid betekent niet dat de school in dienst staat van de kerk. We
verlenen loyale medewerking aan kerkelijke plechtigheden als Communie en Vormsel.
In groep 4 vindt de voorbereiding plaats op de Eerste Communie en de leerlingen van groep
8 krijgen elk jaar de gelegenheid om het H.Vormsel te ontvangen.
Op onze school heerst een gezellige en open cultuur. De kinderen kunnen altijd bij hun
leerkracht terecht om zaken te bespreken die voor hen belangrijk zijn. Wij bieden structuur,
zodat de kinderen rustig kunnen werken. Wij scheppen een ontspannen sfeer, waardoor de
kinderen tot betere prestaties komen.
Als ik iets goed zie, geef ik een compliment.
Als ik iets fouts zie, bied ik mijn hulp aan.(Nelson Mandela).
Met de inschrijving van de leerling op onze school, onderschrijven de ouders onze identiteit.
2.3. Onze missie en visie:
Het geven van goed onderwijs, een school waar ieder kind zich veilig voelt, met plezier
naar toe komt en vooral veel leert. Als het kind zich veilig voelt, kan het kind zich
ontwikkelen en leren.
Wij willen een school zijn met een fijne sfeer, een veilig schoolklimaat en aandacht voor
ieder kind.
In het schooljaar 2016-2017 zijn we gestart met PBS: Positive Behaviour Support
uitgaan van goed gedrag en positief gedrag belonen!!!
Onze kernwaarden zijn: respect, veiligheid en verantwoordelijkheid.
Voor een goede sfeer zijn er schoolregels nodig en maken we afspraken met de
kinderen. Geregeld praat het team over de regels. Zo zorgen we ervoor dat regels in
alle klassen hetzelfde zijn, natuurlijk aangepast aan de leeftijd van het kind.
We hechten veel waarde aan het naleven en begrijpen van de schoolregels.
We begeleiden de leerlingen in het hanteren van de schoolregels en we rekenen daarbij
op de hulp en ondersteuning van ouders.
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Taal en rekenen zijn belangrijk voor succes, maar ook sociale en emotionele
vaardigheden, de creatieve vakken, bewegingsonderwijs en wereldoriëntatie.
We vinden het belangrijk dat we kinderen helpen tot het vormen van een goed mens.
We willen bijdragen aan een samenleving, waarbij burgers zich verantwoordelijk
opstellen, die vaardig en vreedzaam om kunnen gaan met verschillen en conflicten. En
als school kunnen we er een begin mee maken. Onze school is gebaat bij actieve,
zorgzame, initiatiefrijke en verantwoordelijke leerlingen. Dit bevordert zowel het plezier
waarmee leerlingen en leerkrachten naar school gaan en zorgt voor een positief
werkklimaat en daarmee voor goede resultaten.
Kinderen voelen over het algemeen heel goed aan wanneer iets niet prettig is voor
zichzelf en voor een ander. Door gewenst en ongewenst gedrag te bespreken, leren de
kinderen wat wel en wat niet kan. Dit gebeurt wekelijks in de sociale kring.
De sociaal-emotionele ontwikkeling: zelfvertrouwen, zelfkennis, positief en respectvol
gedrag, samenwerken met anderen en het nemen van verantwoordelijkheid vinden we
erg belangrijk
In onze lessen komen we zo veel mogelijk tegemoet aan de drie basisbehoeften: relatie,
competentie en autonomie.
1. Relatie verwijst naar de behoefte om als persoon geaccepteerd en gewaardeerd
te worden, te voelen dat je er toe doet.
2. Competentie verwijst naar de behoefte om als persoon te ervaren dat je iets
kunt, dat dingen lukken.
3. Autonomie verwijst naar de behoefte om vrijheid te krijgen zaken zelfstandig te
kunnen uitvoeren
We maken gebruik van eigentijdse methoden. De lessen hebben een duidelijke opbouw
met een duidelijke uitleg van de leerstof en het uitvoeren van opdrachten. De leerstof
moet vooral concreet zijn en herkenbaar voor de leerling.
Vormen van samenwerkend leren, zelfstandig werken, verantwoordelijkheid nemen voor
de taak (dag- en weektaken, leren plannen en kiezen voor een taak) en het leren en
toepassen van leerstrategieën vinden we erg belangrijk.
Wij streven er naar ons onderwijs en de zorg af te stemmen op de onderwijsbehoeften
van het kind, uitgaande van de mogelijkheden, aanleg en talenten.
Kinderen ontwikkelen zich op verschillende manieren.
Wij vinden het belangrijk om zo goed mogelijk op de verschillen in te spelen. Dat doen
we vanaf het moment dat de nieuwe leerstof aangeboden wordt. Tijdens de instructie
houden we goed in de gaten welke kinderen de leerstof direct oppikken en welke
kinderen daar meer moeite mee hebben. In beide gevallen spelen we daarop in. Er
wordt in drie niveaus instructie gegeven. Deze niveaus worden bepaald n.a.v. de
groepsanalyses van de Cito-toetsen. Kinderen die geen moeite hebben met de nieuwe
stof, gaan vrij snel aan het werk. Kinderen krijgen, als ze daaraan toe zijn, extra leerstof
aangeboden. Kinderen die het allemaal niet zo snel begrijpen, krijgen uitleg en als het
nodig is, extra hulp.
Leren met plezier en met plezier naar school gaan: op die manier leert een kind
makkelijk en spontaan. Het stimuleren van de nieuwsgierigheid door o.a. het gebruik
van moderne lesmaterialen en het aanbod in de creatieve vakken.
Verder organiseren we gedurende het schooljaar een aantal activiteiten voor de
leerlingen die vooral leuk, gezellig en leerzaam zijn: zoals de sinterklaasviering,
kerstviering, carnavalsfeest, paasviering, koningsdag, sportdag, schoolreisje, de
natuureducatie, het jaarlijkse Cultuurprogramma en deelname aan sporttoernooien.
In het schooljaar 2017-2018 starten we met het techniekproject STEM II in groep 1 t/m 8
en start groep 7 met programmeren en coderen.
Schoolgids 2017-2018 Basisschool Gerardus Majella
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3. Wat leert mijn kind op school
Op onze school proberen we een goed evenwicht te vinden in het aanleren van kennis, het
stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en de begeleiding in de sociaal –emotionele
ontwikkeling. De basisvaardigheden rekenen, taal en lezen vormen de kern van ons
leerstofaanbod.
We houden bij ons onderwijs zoveel mogelijk rekening met de actualiteit. De leerstof ligt voor
een belangrijk deel vast in de methoden die we gebruiken.
De leerstof wordt zo gekozen, dat alle leerlingen dezelfde basisstof kunnen verwerken. Die
leerstof verwijst naar de kerndoelen in het basisonderwijs. Ze zijn opgesteld voor alle scholen
in ons land. Het kernprogramma is afgestemd op de gemiddelde leerling in een leerjaar. Het
streven is dat alle leerlingen de basisstof beheersen. In speciale gevallen wordt van de
gangbare basisstof afgeweken en een specifiek basisprogramma opgesteld. Naast de
basisstof bieden we herhalingsstof en verrijkingsstof.

3.1.Het onderwijsaanbod in de groepen 1 en 2
Het onderwijs aan kleuters kent een eigen benadering. De leerstof wordt niet verdeeld in
afzonderlijke vakken, maar wordt aangeboden in thema´s.
Deze thema´s zijn voor jonge kinderen interessant en sluiten aan op hun ervarings- en
belevingswereld.
De thema´s worden aangeboden door middel van allerlei doelgerichte activiteiten.
Deze activiteiten worden aangeboden in de kring of in kleine groepjes en zijn gericht op
uitbreiding van de woordenschat, leren lezen, beginnende geletterdheid, begrijpend luisteren,
voorbereidend schrijven, de reken- denkontwikkeling, werken met ontwikkelingsmateriaal,
gymnastiek, spel en muziek. Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. Het spel start bij het
manipuleren van voorwerpen en eindigt bij het realistisch rollenspel. Door te spelen
ontwikkelen kinderen zich, leren ze de wereld kennen en verwerven ze verschillende
vaardigheden. Wanneer kinderen spelen bijv. in het winkeltje zijn ze ook bezig met het tellen
van de producten en het betalen van de boodschappen. Daarnaast leren ze ook samen te
werken en vergroten ze hun woordenschat door te communiceren met elkaar. Het spel vindt
plaats binnen een betekenisvolle context, daardoor worden activiteiten begrijpelijk.
De leerkrachten spelen in op het spel door te zorgen dat het juiste materiaal aanwezig is en
er uitdagende hoeken zijn, waarvan kleuters kunnen leren. Ook spelen de leerkrachten met
de kinderen mee, op die manier worden vaardigheden vergroot en wordt er aangesloten bij
wat het kind nog net niet kan (zone van naaste ontwikkeling).
M.b.v. ontwikkelingsmateriaal leren de kinderen verschillende begrippen kennen, (links-rechts,
groot-klein, boven-onder, eerste-laatste), kleuren onderscheiden en benoemen, oefenen van
oog-handcoördinatie, tellen en onderscheiden van hoeveelheden.
We spreken met kinderen over allerlei onderwerpen, zodat ze veel woorden leren en goed
leren spreken.
Dagelijks gebruiken we prentenboeken en voorleesboeken. We lezen eruit voor en we
bekijken de prenten die erin staan. Een goede woordenschat is belangrijk bij het begrijpend
lezen. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van sociale
vaardigheden, het samen spelen en elkaar helpen. Zelfredzaamheid is belangrijk en wordt
dagelijks geoefend.
We gebruiken de methode Schatkist.
Schatkist biedt een beredeneerd aanbod en opbouw wat betreft taal/lezen en rekenen.
Met behulp van Schatkist wordt er doelgericht gewerkt aan de brede ontwikkeling van
kleuters. Van motoriek tot creativiteit, van taal tot sociale-emotionele ontwikkeling en van
rekenen tot wereldoriëntatie. De leerkrachten zorgen ervoor dat dit allemaal aan bod komt in
een spelende en betekenisvolle context. Schatkist vormt de basis van een doorgaande leerlijn
voor taal/lezen, die in groep 3 wordt voortgezet door de methode Veilig leren Lezen.
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Een goede leesstart…………kleuters aan de slag met klanken met letters.
In groep 1 en 2 wordt de basis voor een goede leesstart gelegd en fonemisch bewustzijn is
daarvan een belangrijk onderdeel. We gebruiken hiervoor de methode Fonemisch bewustzijn;
een gestructureerd en didactisch verantwoord aanbod dat wordt geïntegreerd in de thema’s
van Schatkist. Fonemisch bewustzijn staat voor het bewustzijn van klanken in woorden. Dit is
een belangrijk onderdeel van beginnende geletterdheid (herkennen en benoemen van
letters), die bijdraagt aan een goede leesstart in groep 3.
Belangrijk om te weten over een goede leesstart
 Regelmatig voorlezen helpt enorm!
 Beginnende geletterdheid begint al veel eerder: kinderen bekijken plaatjes, spelen met
boekjes en bladeren die door, beleven plezier aan voorlezen, ontdekken spelenderwijs
letters van hun naam.
3.2.De overgang van groep 2 naar groep 3
Na twee jaar kleuteronderwijs gaan de kleuters naar groep 3 (start nieuwe schooljaar).
Kinderen, die geboren zijn in de maanden oktober, november en december kunnen korter
verblijven in de kleuterbouw. Uitgangspunt bij de doorstroom is dat het ontwikkelingsproces
niet verstoord mag worden door kalenderleeftijd, maar ook dat de kleuter geen stappen moet
overslaan. Het besluit over een doorstroming van groep 2 naar groep 3 of een verlenging van
de kleutertijd wordt gemaakt op basis van de individuele ontwikkeling van de kinderen.
Daarbij kijken we niet alleen naar de verstandelijke ontwikkeling maar ook naar het
welbevinden, de motivatie, de zelfstandigheid, de taakgerichtheid, het zelfvertrouwen, de
concentratie, de sociale vaardigheden en de motoriek.
Het “langer kleuteren”, beschouwen we niet als zitten blijven of als een achterstand. We
willen hierdoor kinderen de kans geven om zich in hun eigen tempo verder te ontwikkelen.
Het besluit over doorstroom of verlengde kleuterperiode wordt in overleg met de ouders
genomen. De school maakt een verslag over de motieven en slaat dit op in het leerlingdossier.
3.3.Kleutervolgsysteem
Voor het volgen van de totale ontwikkeling van de kinderen gebruiken wij een aantal toetsen.
Daarnaast observeert de leerkracht dagelijks de kinderen om na te gaan hoe ze spelen,
werken en leren. Deze bevindingen worden genoteerd.
Alle observatiegegevens, toetsgegevens en logopedische gegevens maken deel uit van het
leerlingvolgsysteem.
3.4.VVE-koppel: samenwerking met de peuterzaal in de voorschoolse periode
De ontwikkeling van kinderen begint niet op de dag dat ze vier jaar worden en onze
basisschool binnenstappen. Vóór die tijd gebeurt er is al heel veel thuis en ook op de
peuterspeelzaal. Uit allerlei publicaties blijkt hoe belangrijk de voorschoolse periode is.
Onderwijs in een doorgaande lijn vraagt ook een nauwe samenwerking tussen de
peuterspeelzaal en de basisschool. We werken intensief samen met de Peuterspeelzaal De
Belhameltjes in het VVE project geïnitieerd door de gemeente Heerlen.
Het doel van VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) is om de doorstroom van leerlingen nog
kindgerichter te laten verlopen, het vergroten van de woordenschat, een goede
taalstimulering en alle kinderen optimale kansen te bieden voor een goede start in groep 3.
Sinds 2009 vormt onze school samen met de peuterzaal een VVE-koppel. De
peuterspeelzaal is vanaf 7 september 2015 gehuisvest in onze school.
Binnen het VVE-koppel wordt er naar gestreefd een doorgaande lijn van ontwikkeling van het
kind te waarborgen. Zo worden er afspraken gemaakt over de inhouden van projecten en
regelmatig vindt er overleg plaats over de voortgang van de ontwikkeling van de kinderen.
Het jaarplan 2017-2018 ligt op school ter inzage. Juffrouw Esther is de VVE-coördinator.
M.i.v. het schooljaar 2015-2016 zijn we gestart met VVE-thuis.
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3.5.Het onderwijsaanbod in de groepen 3 tot en met 8
Het onderwijsprogramma van de groepen 3 tot en met 8 wordt voornamelijk bepaald door de
methodes. Deze zijn gericht op het bereiken van de kerndoelen en vormen daarbij de leidraad
voor elke leerkracht. Uiteraard zorgen wij ervoor dat de methodes up-to-date gehouden
worden.
3.5.1.Lezen
In groep 3 start het leesproces. We hanteren daarvoor de methode `Veilig leren lezen`. Op
gestructureerde wijze leren de kinderen lezen. Vanaf groep 4 krijgen ook andere leesvormen
zoals begrijpend en studerend lezen de aandacht.
M.i.v. het schooljaar 2012-2013 gebruiken we in groep 4 t/m 8 de methode Estafette voor
technisch lezen.
Sinds het schooljaar 2011-2012 gebruiken we vanaf groep 4 de methode Nieuwsbegrip XL.
Een uitdagende methode voor begrijpend lezen. Nieuwsbegrip XL biedt wekelijks lesmateriaal
aan de hand van onderwerpen uit het nieuws. De teksten sluiten daardoor aan bij de
actualiteit en de belevingswereld van leerlingen en dat vergroot hun leesplezier.
Vanaf het schooljaar 2012-2013 maken we in de groepen 7 en 8 gebruik van de methode
Blits. Deze methode leert de kinderen studievaardigheden aan. Dit nieuwe vak bereidt de
leerlingen voor op het middelbaar onderwijs, de Cito toetsen en de rest van hun carrière. Een
belangrijk vak, dat zich snel ontwikkelt. Het omgaan met informatiebronnen (o.a. internet) en
leren studeren is ontzettend belangrijk voor de kinderen van deze tijd.
Vanaf schooljaar 2013-2014 wordt de methode Blits ook in groep 5 en 6 gebruikt.
We leren de kinderen niet alleen technisch en begrijpend lezen, we brengen ze ook interesse
voor boeken bij. Leesbevordering vinden we erg belangrijk.
Vanaf groep 5 vinden boekbesprekingen plaats. De kinderen lezen boeken op hun eigen
niveau; dit niveau wordt 2x per jaar via een toets vastgesteld.
Onze school heeft een groot leesaanbod. Elke groep heeft leesboeken in de groep en in de
aula hebben we een eigen schoolbibliotheek.
Iedere groep gaat wekelijks naar de schoolbibliotheek om boeken te lenen voor de stilleesles.
Regelmatig lezen is zeer belangrijk voor de taalontwikkeling van uw kind. We vinden het
belangrijk dat u uw kind voorleest of dat u aandacht heeft voor de boeken, die uw kind heeft
geleend. De leescoördinator op onze school is Annemarie van Son.
Belangrijk om te weten: Kinderen tot 13 jaar kunnen gratis gebruik maken van de bibliotheek.
Meer informatie: www.bibliotheekheerlen.nl.
3.5.2.Taal
Taal is op onze school erg belangrijk. Het is immers de hoeksteen voor alle andere
vakgebieden. Het overgrote deel van de communicatie tussen mensen geschiedt door middel
van taal. In groep 4 t/m 8 werken we met de methode Taalactief. De methode Taal actief
bestaat uit de leerlijnen spelling, taal en woordenschat.
In een vaste volgorde komen de volgende taalaspecten aan de orde: luisteren, spreken,
gesprek, stellen, taalbeschouwing en het gebruik van informatiemiddelen.
Enkele belangrijke uitgangspunten van Taalactief:
 Betekenisvol leren: leren moet voor kinderen betekenis hebben en functioneel zijn
voor de praktijk van alledag
 Samenwerkend leren: kinderen leren veel van interactie met elkaar, vooral als ze
verschillen in kennis, vaardigheden en ervaring. Ze leren door naar elkaar te luisteren,
met elkaar te spreken, samen teksten te schrijven en door samen te reflecteren op
hun taalgedrag.
 De methode is zo opgezet dat ook het zelfstandig werken wordt bevorderd, waardoor
er ruimte ontstaat om in een kleine groep extra instructie te geven aan leerlingen die
dat nodig hebben. Doordat de methode veel differentiatiemogelijkheden biedt, kunnen
ook snelle leerlingen doorwerken aan extra opdrachten.

14



De inzet van de computer is een belangrijk instrument binnen Taalactief om
taalonderwijs op maat te bieden.
M.i.v. het schooljaar 2016-2017 zijn we gestart met de nieuwste versie van Taalactief.
3.5.3.Rekenen en wiskunde
M.i.v. schooljaar 2014-2015 gebruiken we de nieuwste methode Pluspunt.
De lesstof van Pluspunt is verwerkt in duidelijke, kleine stappen. Gedurende 2 blokken
oefenen de kinderen met een rekenonderwerp, daarna wordt het getoetst.
Het resultaat van de toets bepaalt of het kind gaat remediëren, herhalen of verrijken.
Er is veel aandacht voor oefenen, herhalen en automatiseren. Cijferen krijgt veel aandacht,
en wordt geleidelijk opgebouwd tot uiteindelijk de klassieke staartdeling.
Rekenzwakke kinderen krijgen één oplossingsstrategie aangeboden. De opdrachten van het
zelfstandig werken zijn zo opgebouwd dat elk kind op zijn eigen niveau kan werken.
In alle jaargroepen wordt op 3 niveaus gedifferentieerd.
Voor rekensterke kinderen is er een compacting-route en er is een minimumroute voor
kinderen die veel moeite hebben met rekenen.
3.5.4.Schrijven
Voor het schrijfonderwijs maken we gebruik van de methode Pennenstreken met de
bedoeling: teksten kunnen schrijven in een acceptabel tempo en in een goed leesbaar
handschrift. Een methode met een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8. Het kleuterdeel, voor
groep 1 en 2 stimuleert het beginnend schrijven. In groep 3 en 4 wordt gestart met het
aanvankelijk schrijven. Hier staat het aanleren van de schrijfletters in kleine en hoofdletters
centraal. In de groepen 5 tot en met 8 wordt het schrijven verder geautomatiseerd, waarbij
vanaf groep 6 ook het schrijven op tempo aan bod komt.
3.5.5.Wereldoriëntatie
Op school praten we op heel veel momenten met de kinderen over de wereld om ons heen.
We brengen hen kennis bij over het heden en het verleden van de aarde. Het gaat hierbij niet
alleen om feitenkennis maar veel meer om het aanleren van een juiste houding ten opzichte
van de natuur, volkeren in andere landen en onze voorouders. Soms gebeurt dit in aparte
vakken aan de hand van een methode, maar vaak ook door middel van klassengesprekken,
spreekbeurten, schooltelevisie, werkstukjes enzovoort. De volgende methoden zijn op onze
school in gebruik:





Aardrijkskunde: Wereld van verschil vanaf groep 5
Geschiedenis: Bij de tijd vanaf groep 5
Biologie en techniek: Natuniek vanaf groep 4
STEM II (techniek m.i.v. 2017-2018 voor groep 1 t/m 8)

Wereldoriëntatie wordt in de overige groepen in projectvorm of met behulp van de
schooltelevisie aangeboden. Programma’s zoals Koekeloere, Huisje boompje beestje, Nieuws
uit de natuur en TV weekjournaal vormen een vast onderdeel van ons leerstofaanbod.
De kinderen van groep 5 t/m 8 bereiden elk jaar een spreekbeurt voor over een zelfgekozen
onderwerp.

3.5.6 Wetenschap en Techniek: Project S.T.E.M. en O&O leren
(Science Technology Engineering Math. en Onderzoekend & Ontwerpend leren)
Onze maatschappij verandert met de dag. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in
razend tempo op en kennis veroudert snel. Dat vraagt om onderwijs dat ook specifieke
vaardigheden bij leerlingen ontwikkelt. Competenties die hen helpen bij te blijven en nieuwe
informatie snel op te nemen.
De zogenoemde 21st century skills zoals creativiteit, probleemoplossend vermogen,
samenwerken, communiceren en kritisch denken. Wetenschap & Techniek-onderwijs
gebaseerd op O&O-leren biedt tal van aanknopingspunten om deze vaardigheden en
talenten bij kinderen naar boven te halen. Het prikkelt hun natuurlijke nieuwsgierigheid en
nodigt hen uit zich onderzoekend op te stellen en hun creativiteit te gebruiken. Zo zetten ze
de eerste stap op weg naar de baan van de toekomst.
Schoolgids 2017-2018 Basisschool Gerardus Majella
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In het project STEM-II werken scholen van verschillende schoolbesturen samen aan het
ontwikkelen van wetenschaps- en technologieonderwijs. Het doel daarvan is de
nieuwsgierigheid van kinderen te behouden en te stimuleren. Het project start met het
invullen van wetenschaps- en technologieles ‘voorgedaan’ door externe lesaanbieders.
Leerkrachten krijgen hulp om zelf ook deze lessen te geven en leerkrachten gaan zich
professionaliseren. Het is de bedoeling dat wetenschaps- en technologie-onderwijs wordt
geïntegreerd in het onderwijsaanbod. In 2017-2018 starten we met het thema: constructies.
3.5.7.Engels
In groep 7 en 8 wordt Engels gegeven met behulp van de methode The Team.
Kinderen leren eenvoudige gesprekjes te voeren over allerlei dagelijkse onderwerpen. De
luistervaardigheid en het praten met elkaar vormen belangrijke onderdelen van de methode.
3.5.8.Bewegingsonderwijs en lichamelijke opvoeding
Dagelijks staat spel en beweging voor groep 1/2 op het rooster. De speelzaal of de
speelplaats wordt gebruikt voor een spelles of vrij spel. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen 2
keer per week gymles op dinsdag en donderdag, gegeven door de eigen leerkracht. We
hanteren de methode Basislessen bewegingsonderwijs.
3.5.9.Verkeer
M.i.v. het schooljaar 2013-2014 maken we gebruik van de methode: “Wijzer door het
verkeer”. Deze verkeersmethode is ontwikkeld in samenwerking met Veilig Verkeer
Nederland. De methode is actueel door het toevoegen van meer realisme, motiverende
opdrachten en flexibele praktijklessen.
We maken gebruiken van het Bronnenboek Praktische Verkeerseducatie voor groep 1/2,
groep 3/4 , groep 5/6 en groep 7/8.
Tevens gebruiken we de verkeerskalender in de groepen 1, 2 en 3.
Groep 4 t/m 6 is vooral bezig met de veiligheid van de leerlingen: School-thuis route, Laat je
zien, de fiets. In groep 7 doen de leerlingen mee aan het verkeersexamen, zowel theoretisch
als praktisch. Hiervoor gebruiken de leerlingen de verkeersoefentoetsen. Tevens vindt er een
fietskeuring plaats. Daaraan voorafgaand worden alle leerlingen terdege voorbereid op alle
verkeersregels. In groep 8 wordt aandacht besteed aan de toekomstige school-thuisroute.
3.5.10.Catechese
We gebruiken de methode Hemel en Aarde. In Hemel en Aarde staat de ontwikkeling van
spirituele vaardigheden bij kinderen centraal. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan de
katholieke en joods-christelijke traditie.
De methode gaat uit van de ervaringswereld van de kinderen. In deze lessen werken we met
de kinderen rond thema’s, die voor kinderen herkenbaar zijn. Deze thema’s worden
verbonden met de Christelijke levensvisie, vaak ook met andere levensbeschouwingen en
worden waar mogelijk gekoppeld aan Bijbelverhalen. Hemel en Aarde heeft een open
houding naar andere godsdiensten. Bij elk thema worden elementen uit niet-christelijke,
religieuze tradities aan kinderen gepresenteerd. Er komen verhalen en gebruiken uit andere
tradities aan de orde, islamitisch, boeddhistisch, verhalen uit het oude Griekenland of
Aziatische rituelen. De bedoeling hiervan is dat het bijdraagt aan de algemeen godsdienstige
ontwikkeling van kinderen.
3.5.11.ICT
Onze school beschikt over een modern computernetwerk, waarop 40 computers zijn
aangesloten. Leerlingen kunnen gebruik maken van educatieve software en internet.
Uiteraard houdt de leerkracht toezicht op het computergebruik. Tweemaal per week staat het
gebruik van de aula op het rooster, waarbij gebruik kan worden gemaakt van de computers.
Onze school werkt met een ICT-protocol. Hierin zijn regels en afspraken vastgelegd m.b.t.
computergebruik (hoe gaan we ermee om) en internet gebruik (bijvoorbeeld het gebruik van
sociale media op school). De ICT-coördinator is Mandy Jaspers.
Educatieve software:
De inzet van computers is geen doel op zich, maar een (hulp)middel.
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Onze methodes verwijzen regelmatig naar oefeningen die op de computer worden
uitgevoerd. Hierbij kunt u denken aan de volgende zaken:
 Veilig leren lezen
 Estafette
 Pluspunt/ Rekentuin/Hoofdwerk rekenen: oefenen van tafeltjes, breuken, procenten
 Taalactief oefenen van woordenschat en werkwoordspelling
 Leren omgaan met tekstverwerking en digitale presentaties.
 Schatkist (groep 1 en 2)
 Vanaf schooljaar 2017-2018: Programmeren en coderen in groep 7.
Smartboard:
De lokalen van de groepen 3 t/m 8 zijn voorzien van een Smartboard, een digitaal
schoolbord. Het Smartboard is verbonden met een computer. Hierdoor wordt het bijvoorbeeld
mogelijk om aantekeningen op te slaan en internet de klas binnen te halen. Het smartboard
heeft een touch screen, waarop de leerkracht niet alleen teksten kan schrijven, maar ook
webpagina’s kan bewerken, landkaarten of afbeeldingen kan laten zien of dvd’s kan
vertonen.
Het smartboard wordt voor de volgende zaken gebruikt:
 We projecteren bepaalde leerstof op het bord, waardoor de uitleg beter gevolgd kan
worden.
 Wekelijks worden de schooltelevisie uitzendingen bekeken: o.a. Koekeloere, Huisje,
Boompje Beestje, Nieuws uit de Natuur, TV-Weekjournaal.
 Leerlingen verzorgen digitale presentaties aan klasgenoten of zetten het bord in bij
spreekbeurten.
 Leerkrachten zetten bepaalde websites in bij wereldoriëntatie of andere vakken.
 Landkaarten en Google Earth worden op het Smartboard bekeken.
 Projecteren van educatieve software.
Bij de kleutergroepen is een verrijdbaar Smartboard. Het wordt gebruikt bij de methode
Schatkist.
3.5.12.Creatieve vakken
Tot de creatieve vakken worden gerekend: tekenen, handvaardigheid, dans, drama en
muziek. Deze vakken brengen evenwicht in het lesprogramma; niet alleen het leren heeft
nadruk, ook de creatieve vorming.
Tekenen en handvaardigheid wordt door de eigen leerkracht gegeven.
Bij de vakken tekenen en handvaardigheid wordt gestimuleerd, dat naast het aanleren van
technieken en door het ontwikkelen van een eigen visie en stijl, elk kind op den duur in
uitbeelding en/of vormgeving iets “persoonlijks” presenteert. In de hal of in de klas kunt u de
werkstukken bewonderen.
Ons streefdoel is de kinderen zo te begeleiden, dat zij zich in diverse situaties op een
persoonlijke manier kunnen uiten.
Kinderen bedenken samen met de leerkracht een “attentie” rondom een feestelijke
gebeurtenis in het eigen gezin (Moederdag, Vaderdag, verjaardag). Alle groepen leveren een
bijdrage aan vieringen (Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Crea-dag i.h.k.v
Pasen en de eindmusical).
De vakleerkracht muziek verzorgt de muzieklessen in de groepen 1 t/m 8.
3.5.13. Cultuureducatie:
De leerlingen zullen tijdens hun schoolloopbaan meerdere malen in aanraking komen met
een aantal kunstdisciplines. We verstaan hieronder dat leerlingen uitingen van professionele
kunst meemaken, dus voorstellingen, concerten en tentoonstellingen.
Voor het onderdeel Cultuur nemen we deel aan het Kunstmenu (georganiseerd door de Vrije
Academie Zuid Oostelijke Mijnstreek). Alle leerlingen hebben na 8 jaar zeker twee keer elk
kunstonderdeel bezocht (drama, dans, beeldend kunstenaar in de klas en muziek, cultureel
Schoolgids 2017-2018 Basisschool Gerardus Majella
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erfgoed). Alle kinderen nemen deel aan deze activiteiten, er zijn voor ouders geen kosten aan
verbonden.
Programma Kunstmenu 2017-2018
Groep 1 en 2: Aidan, de Ierse kabouter en de schat
Groep 3 en 4: Lejo Philharmonie Zuid Nederland
Groep 5 en 6: Acteren net als in de film
Groep 7 en 8: Ontdek de geschiedenis van Schutterspark in de pompgebouwen
3.5.14. Natuureducatie:
Voor het onderdeel Natuureducatie bezoeken we het CNME Parkstad Limburg.
CNME verzorgt educatie inzake natuur-, milieu- en duurzaamheidsthema’s.
We vinden het belangrijk om onze leerlingen in contact te brengen met de waarden van
natuur en milieu, opdat zij zich mede verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en zo
bijdragen aan een duurzame samenleving.Vanaf schooljaar 2017-2018 nemen verschillende
groepen deel aan de Boerderijeducatie. Boerderijeducatie betekent beleven, leren en
ontdekken waar ons voedsel vandaan komt.
Programma Natuureducatie 2017-2018
Groep 1:Volg het pad van Kasper de Kabouter
Groep 2: Horen, zien en voelen in de natuur
Groep 3: Herfst in heksenland
Groep 4: Wat vliegt, kruipt of zwemt daar?
Groep 5 en 6: Boerderijeducatie
Groep 7: Zoek de verschillen
Groep 8: Boerderijeducatie

3.6.Sociale en emotionele vaardigheden (zie hoofdstuk 11 Pedagogische aanpak)
Taal en rekenen zijn belangrijk voor succes, maar ook sociale en emotionele vaardigheden.
Als school vinden we het belangrijk dat we kinderen helpen tot het vormen van een goed
mens. We willen bijdragen aan een samenleving, waarbij burgers zich verantwoordelijk
opstellen, die vaardig en vreedzaam om kunnen gaan met verschillen en conflicten. En als
school kunnen we er een begin mee maken. Onze school is gebaat bij actieve, zorgzame,
initiatiefrijke en verantwoordelijke leerlingen. Dit bevordert zowel het plezier waarmee
leerlingen en leerkrachten naar school gaan en zorgt voor een positief werkklimaat en
daarmee voor goede resultaten.
3.6.1.Actief burgerschap en sociale integratie
Burgerschapsvorming brengt jonge burgers (want dat zijn onze leerlingen immers!) de
basiskennis, vaardigheden en houdingen bij die nodig zijn om een actieve rol te kunnen
spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving. Wij vinden dat als school belangrijk
omdat het onze leerlingen een kans op een goede toekomst biedt.
We richten ons op het bijbrengen van kennis (weten), vaardigheden (kunnen) en houdingen
(willen) en op het opdoen van ervaringen (actief burgerschap).
Er zijn 3 gebieden waarop wij ons richten, nl. democratie, participatie en identiteit.





Het aanbod is verweven in ons totale onderwijs.
In groep 1 t/m 8 onze aanpak m.b.t. de sociaal-emotionele ontwikkeling, de sociale
kring en de SOEMO-kaarten.
In groep 6,7 en 8 met de methode geschiedenis Bij de Tijd, de catechesemethode
Hemel en Aarde
Groep 7 doet mee aan het GIPS project. Stichting GIPS Spelen & Leren bezoekt
groep 7 met als doel het wegnemen van vooroordelen die kinderen hebben over
mensen met een beperking. Dit wordt bereikt doordat gehandicapte vrijwilligers de
kinderen bezoeken en actief met hen in gesprek gaan. Met een interactief spel laten
zij de kinderen ervaren hoe het is om een handicap te hebben. En door het stellen van
vragen laten zij de kinderen erover nadenken.
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Het resultaat is dat de kinderen na een bezoek van Stichting GIPS niet meer vreemd
staan tegenover mensen met een beperking. Zo wordt bij kinderen gewerkt aan een
reële beeldvorming over gehandicapten bij kinderen.
De wereld is groter dan onze school. Er zijn mensen die onze hulp goed kunnen gebruiken.
We doen mee aan de jaarlijkse Vastenaktie van de parochie (groep 1 t/m 5) en Wandelen
voor Water in groep 6,7 en 8.
3.6.2.De sociale kring
Kinderen voelen over het algemeen heel goed aan wanneer iets niet prettig is voor zichzelf
en voor een ander. Door ongewenst gedrag te bespreken, leren de kinderen wat wel en wat
niet kan. Dit gebeurt wekelijks in alle groepen in de sociale kring. In de sociale kring komt aan
de orde:
1. de SOEMO kaarten
SOEMO is de afkorting van Sociaal Emotionele Ontwikkeling.
Deze doorgaande leerlijn voor de sociaal-emotionele vaardigheden helpt leerlingen bij
hun sociale weerbaarheid en emotionele ontwikkeling.
Anderzijds leren leerlingen zich ‘te gedragen’: welk gedrag past bij welke situatie? Welk
gedrag kan door anderen als hinderlijk en kwetsend worden ervaren? Ook op die
ondersteuning mogen kinderen rekenen. Het draagt bij aan een veilig leefklimaat en het
kerndoel burgerschap.
2. de schoolregels en de schoolafspraken: zie bijlage 5
3. de effectieve conflicthantering, meer informatie zie hoofdstuk 11 Schoolregels en
afspraken.
4. Aandacht voor het pestprotocol (zie hoofdstuk 11.2).
5. De PBS-lessen
3.7.Overige activiteiten
Jaarlijks zijn er allerlei vieringen en activiteiten, die bedoeld zijn om te leren en om de goede
sfeer op school te bevorderen. Deze activiteiten maken deel van ons lesprogramma en dus
verwachten wij dat alle leerlingen deelnemen aan deze activiteiten.
Ook nemen we elk jaar, tijdens het Carnaval, deel aan de kinderoptocht van de Heksenberg.
Onze school doet mee aan jaarlijkse sportevenementen waaronder het schoolvoetbaltoernooi
en straatvoetbaltoernooi Heerlerheide. De begeleiding berust bij leerkrachten. Ouders zijn van
harte welkom bij alle evenementen, zowel als toeschouwers als om de kinderen te
begeleiden.
3.7.1.Voorlopig programma van activiteiten/ vieringen
Start 4 oktober 2017 einde 15
oktober 2017
Vrijdag 6 oktober 2017
Woensdag 11 oktober 2017
Woensdag 8 november 2017
Vrijdag 10 november 2017
Zaterdag 25 november om
19.00 uur (Kerk St Gerardus
Majella-Heksenberg)
Maandag 4 december 2017
Donderdag 21 december 2017
Zondag 3 februari 2018
Donderdag 8 februari 2018
Vrijdag 9 februari 2018
Woensdag 21 maart 2018
Woensdag 28 maart 2018
Donderdag 29 maart 2018

Kinderboekenweek Thema Griezelen
Herfstwandeling
Schoolvoetbal
Nationaal Schoolontbijt
Schoolprins en prinses uitroepen
H.Vormsel. Vormheer:Rector Lambert
Hendriks van Rolduc.

Groep 1 t/m 8

Groep 8

(of 18 november om 19.00 uur in de Corneliuskerk afhankelijk
van deelname)

Sinterklaas
Kerstviering op donderdag (hele dag)
Kinderoptocht
Kleutercarnaval: kleuters ’s middags vrij
Carnavalsviering / groep 3/8 ’s middags vrij
Gipsproject/spel
Gipsproject/gesprek
Paasviering
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Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8
Groep 1 en 2
Groep 3 t/m 8
Groep 7
Groep 7
Groep 1 t/m 8
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Donderdag 5 april 2018
Donderdag 19 april 2018
Vrijdag 20 april 2018
Donderdag 10 mei 2018
Dinsdag 26 juni 2018
Dinsdag 19 juni t/m vrijdag 22
juni 2018
Vrijdag 29 juni 2018
Woensdag 4 juli 2018
Donderdag 5 juli 2018

Theoretisch verkeersexamen
Koningsdag kleuters (hele dag school)
Koningsdag groep 3 t/m 8 (hele dag
school)
Communie
Schoolreisje
Schoolkamp

Groep 7
Groep 1 en 2
Groep 3 t/m 8

Musical
Speeltuindag voor groep 1 en 2
Sportdag voor groep 3 t/m 8
Schoolfeest

Groep 8
Groep 1 t/m 8

Groep 4
Groep 3 t/m 7
Groep 8

Groep 1 t/m 8

3.8.Het aantal uren dat uw kind op school doorbrengt.
De overheid bepaalt hoeveel uren de leerlingen per jaar ten minste naar school moeten. De
wettelijke eisen zijn:
 Minimale onderwijstijd onderbouw:
3520 uur
 Minimale onderwijstijd bovenbouw
3760 uur
 Minimale onderwijstijd hele schoolperiode: 7520 uur
Wij kiezen als school voor een geleidelijke opbouw van uren.
De jongere kinderen komen minder naar school dan de oudere kinderen.
De kinderen van groep 1 en 2 hebben iedere vrijdag vrij.
De kinderen van groep 3 t/m 8 komen de hele week naar school.
Alle groepen voldoen aan de verplichte onderwijstijd.
In het urenoverzicht is dit te zien.
Groep 1:
797,5 uur
Groep 2:
797,5 uur
Groep 3:
993,5 uur
Groep 4:
993,5 uur
Totaal
3582 uur

Groep 5:
Groep 6:
Groep 7:
Groep 8:
Totaal

993,5 uur
993,5 uur
993,5 uur
993,5 uur
3974 uur

Totale onderwijstijd groep 1 t/m 8 in het schooljaar 2017-2018: 7556 uur
Leerlingen krijgen in acht schooljaren de vereiste 7520 uren onderwijs. Om zo weinig mogelijk
onderwijstijd verloren te laten gaan, wordt er 10 minuten voor aanvang van de lessen gebeld
(inlooptijd).
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4. Passend Onderwijs en Toelating, schorsing, verwijdering van leerlingen
4.1.Passend onderwijs
Schoolbesturen voor primair onderwijs hebben met ingang van schooljaar 2014-2015 de
opdracht om voor alle leerlingen passend onderwijs te organiseren. De schoolbesturen
werken samen om invulling te geven aan de 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 Heerlen eo:
Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth,
Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal.
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
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.
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 basisondersteuning (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 van de school.
Aanmelding, zorgplicht en toelaatbaarheid tot speciaal (basis) onderwijs
Ouders melden hun kind schriftelijk, minimaal 10 weken voorafgaand aan de gewenste
plaatsing, aan bij de school van voorkeur. Meestal is dat een school in de buurt, maar dat
hoeft niet. Als daartoe redenen zijn, mag dit ook een SBO-school zijn of een school die wat
verder weg ligt. De verantwoordelijkheid voor tijdig plaatsen begint op het moment dat de
leerling schriftelijk wordt aangemeld bij een school in het samenwerkingsverband.
Aanmelding betekent 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
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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.
Er is geen voorgeschreven of uniform aanmeld-/inschrijfformulier vanuit het
samenwerkingsverband. Besturen en scholen gebruiken hun eigen formulieren voor
aanmelding. Deze aanmeldformulieren staan altijd op de website van de school. Aan een
verzoek tot aanmelding geeft een school gehoor, waarbij de afspraak geldt dat niet mondeling
wordt doorverwezen.
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 binnen de basisondersteuning, 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 terugplaatsing of overplaatsing van
leerlingen voor wie de periode waarop de toelaatbaarheidsverklaring betrekking heeft, is
verstreken. Meer informatie over de toelaatbaarheid tot speciaal (basis)onderwijs kunt u terug
vinden op de website www.passendonderwijszuid.nl
Contactinformatie
Samenwerkingsverband Heerlen en omstreken
Adres:
Nieuw Eyckholt 290E
6419 DJ Heerlen
Directeur:
Doreen Kersemakers
Telefoon:
085 - 488 12 80
E-mail:
info-po@swvzl.nl
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
Meer informatie
Voor meer informatie over Passend Onderwijs kunt u contact opnemen met de directie en of
interne begeleider van de school. Het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband
Passend Onderwijs staat op de website van het schoolbestuur. Algemene informatie over
passend onderwijs kunt u vinden op de site www.passendonderwijs.nl
4.2 Toelating, schorsing, verwijdering van leerlingen
Voor de volledige procedure verwijzen wij u naar de website van Onderwijsstichting MOVARE:
www.movare.nl (de procedure Toelating, schorsing, verwijdering van leerlingen is hier te vinden onder
Documenten Vastgesteld beleid)

Toelating en verwijdering (artikel 40 WPO)
Het College van Bestuur besluit over de toelating en de verwijdering van leerlingen. De
toelating mag niet afhankelijk worden gesteld van een geldelijke bijdrage van de ouders. Het
schoolbestuur heeft met ingang van 1 augustus 2014 een zorgplicht om voor alle leerlingen
die worden aangemeld en die extra ondersteuning nodig hebben, of staan ingeschreven, een
zo passend mogelijk onderwijsaanbod te doen.
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
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de aanmelding aan bij welke school of scholen eveneens om toelating is verzocht. De school
die het aanmeldformulier ontvangt, moet een zo passend mogelijk aanbod doen. Dat moet
een plek op een school zijn waar de leerling ook daadwerkelijk geplaatst kan worden.
De schooldirectie beoordeelt of de aanmelding een kind betreft dat extra ondersteuning
behoeft. Het College van Bestuur/schooldirectie moet altijd een oordeel vellen over de
ondersteuningsbehoefte van de aangemelde leerling. De schooldirectie kan daarom de
ouders via een vragenlijst verzoeken gegevens te overleggen betreffende stoornissen of
handicaps van het kind of beperkingen in de onderwijsparticipatie. Op grond van de ingevulde
vragenlijst kan de schooldirectie besluiten om meer gegevens met betrekking tot de
ondersteuningsbehoefte van een leerling bij de ouders op te vragen.
De school waar toelating verzocht is, relateert de vastgestelde ondersteuningsbehoefte aan
het schoolondersteuningsprofiel en het niveau van de basisondersteuning zoals vastgesteld
door het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Het schoolondersteuningsprofiel is
beschikbaar op de website van de school.
De school waar een leerling wordt aangemeld, hoeft niet alle leerlingen op de eigen school te
plaatsen. Net als in de huidige situatie, moet de school eerst onderzoeken of zij de leerling
een passend onderwijsprogramma kan bieden. Als blijkt dat plaatsing een onevenredige
belasting is voor de school, dan moet de schooldirectie een andere school vinden die een
passend onderwijsaanbod kan bieden en waar het kind ook kan worden geplaatst.
Toelating weigeren bij leerling met extra ondersteuning
Indien de toelating van een leerling die extra ondersteuning behoeft wordt geweigerd, vindt
de weigering pas plaats nadat de schooldirectie 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. Dit is een resultaatsverplichting. Onder
andere school kan ook worden verstaan een school voor speciaal onderwijs, een school voor
speciaal en vso of een instelling voor speciaal en vso.
De schooldirectie neemt de beslissing over toelating van een leerling zo spoedig mogelijk
doch uiterlijk 6 weken na ontvangst van de aanmelding. Indien de beslissing niet binnen 6
weken kan worden gegeven, deelt de schooldirectie dit aan de ouders mee en noemt het
daarbij een zo kort mogelijke termijn waarbinnen de beslissing wel tegemoet kan worden
gezien (uiterlijk 4 weken later).
Schorsing
De schooldirectie kan, namens het bevoegd gezag, met opgave van redenen een leerling
voor een periode van ten hoogste één week schorsen. Het besluit tot schorsing wordt
schriftelijk aan de ouders bekendgemaakt. Het College van Bestuur stelt de inspectie van een
schorsing voor een periode langer dan één dag schriftelijk en met opgave van redenen in
kennis.
Verwijderen
Voordat wordt besloten tot verwijdering hoort het College van Bestuur de betrokken
groepsleraar. Definitieve verwijdering van een leerling vindt pas plaats nadat het College van
Bestuur ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten.
Onder andere school kan ook worden verstaan een speciale school voor basisonderwijs
(SBO) of school voor speciaal onderwijs (SO).
Met ingang van 1 augustus 2014 is nieuw de tijdelijke geschillencommissie toelating en
verwijdering/geschillencommissie Passend Onderwijs, ook wel de geschillencommissie
passend Onderwijs genoemd (artikel 43 WPO). Aan deze commissie kunnen door ouders
onder andere geschillen worden voorgelegd over:
 de aanmelding van een kind dat extra ondersteuning behoeft;
 de toelating van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben;
 over de verwijdering van leerlingen
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De commissie bestaat uit deskundigen en doet binnen 10 weken uitspraak als een geschil
wordt voorgelegd. Bij haar oordeel houdt ze rekening met het schoolondersteuningsprofiel en
het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs.
Anders dan bij de regeling Bezwaar geeft bij deze procedure een onafhankelijke externe
instantie een oordeel over het bestreden besluit. Indien de bezwaarprocedure en de
geschillenprocedure bij de Tijdelijke geschillencommissie toelating en verwijdering
tegelijkertijd lopen, neemt het bevoegd gezag pas een beslissing over het bezwaar nadat de
Tijdelijke geschillencommissie haar oordeel heeft gegeven. Overigens is sinds 13 juni 2014
de mogelijkheid geopend al voor 1 augustus geschillen voor te leggen.
College voor de rechten van de mens
Als ouders vinden dat rond het besluit over toelating en verwijdering sprake is van
discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte, kunnen zij het College voor de
rechten van de mens vragen een oordeel te geven. Deze procedure staat los van de andere
hier genoemde procedures. Indien er een oordeel van het College ligt, zal de rechter dat in
zijn oordeel betrekken.
4.3. Schoolondersteuningsprofiel van onze school (gedeelte)
We streven om ons onderwijs en de zorg af te stemmen op de onderwijsbehoeften van het
kind, uitgaande van de mogelijkheden, aanleg en talenten. Samenwerking met ouders is voor
ons essentieel. We willen zoveel mogelijk leerlingen thuisnabij onderwijs bieden, maar
mogelijke plaatsing heeft te maken met groepsgrootte, groepssamenstelling, aantal kinderen
dat extra ondersteuning en zorg nodig heeft, extra handen in de groep. Elk kind is uniek en er
zal individueel bekeken worden of we als school de juiste zorg en ondersteuning kunnen
bieden. Comorbiditeit (combinatie van beperkingen) is hierbij een belangrijk aandachtspunt.
Het team geeft aan geen goede ondersteuning te kunnen bieden aan kinderen met een licht
verstandelijke beperking 50<IQ<70, zwaar visueel gehandicapt, zwaar lichamelijke beperking,
dagelijkse lichamelijke zorg. Psychiatrische problemen: ODD, Gedragsproblemen:
externaliserend gedrag.
Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is een onderdeel van de schoolgids en het
schoolplan, staat op onze website en ligt op school ter inzage.
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5.Leerlingenzorg
5.1.Leerlingvolgsysteem
Kinderen ontwikkelen zich op verschillende manieren. De resultaten die onze kinderen
behalen zijn dan ook heel verschillend.
Wij vinden het belangrijk om zo goed mogelijk op de verschillen in te spelen. Dat doen we al
vanaf het moment dat nieuwe leerstof aangeboden wordt. Tijdens het uitleggen houden we
goed in de gaten welke kinderen de leerstof direct oppikken en welke kinderen daar meer
moeite mee hebben. In beide gevallen spelen we daarop in. Kinderen die geen moeite
hebben met de nieuwe leerstof, gaan vrij snel aan het werk. Kinderen krijgen, als ze daaraan
toe zijn, extra leerstof aangeboden. Kinderen die het allemaal niet zo snel begrijpen, krijgen
extra uitleg en als het nodig is, extra hulp.
We nemen voor de vakken technisch lezen, taal / spellen en rekenen na elk blok de toets af.
De toetsen horen bij de methoden die we op school gebruiken. Zo worden wij tijdig
geïnformeerd als kinderen achterop dreigen te raken.
Naar aanleiding van zo’n toets maakt de leerkracht een groepsoverzicht om goed te kunnen
bekijken, welke kinderen gewoon verder kunnen, welke kinderen extra hulp nodig hebben en
welke kinderen best wat extra’s aankunnen. Als extra hulp nodig is, bespreken we dat altijd
met de ouders. Zo blijft u op de hoogte welke weg we willen inslaan.
Steeds vaker zullen we vragen of u thuis ook meehelpt. Samen bereiken we het beste voor
uw kind.
Voor lezen, begrijpend lezen, rekenen, spelling en woordenschat nemen we ook nog de
toetsen af van het Cito leerlingvolgsysteem. Ook bij de kleuters worden toetsen afgenomen
o.a. taal voor kleuters en rekenen voor kleuters. Met deze toetsen wordt zo objectief mogelijk
vastgesteld hoe ver alle kinderen zijn op het gebied van lezen, woordenschat, spelling en
rekenen. We kunnen onze kinderen (en groepen) dan ook vergelijken met het landelijk
gemiddelde en weten of we als school nog steeds op de goede weg zijn.
Van iedere leerling wordt een “dossier” bijgehouden. Hierin worden alle resultaten van de
toetsen opgenomen, maar ook de verslagen van observaties, gesprekken met ouders en de
schoolverslagen. Dit dossier is opgeslagen in ons administratieprogramma Parnassys. Hierin
komen alle gegevens terecht en hieruit komt dan ook het nieuwe rapport tot stand. Het is van
groot belang dat het programma up-to-date is en daarvoor wordt wel eens wat extra
informatie van u verwacht.
5.2.Als kinderen extra zorg nodig hebben
Wij willen als team samen de verantwoordelijkheid dragen voor het welzijn van de kinderen bij
ons op school. Wij doen ons uiterste best elk kind zoveel mogelijk de zorg te geven die het
nodig heeft. Dit geldt voor alle kinderen: kinderen die lekker meedraaien, kinderen die extra
zorg nodig hebben en kinderen die iets extra’s aankunnen.
Binnen onze school heeft de intern begeleider zich extra geschoold om collega’s te kunnen
helpen bij het begeleiden van kinderen die extra aandacht vragen. Als er extra tijden
beschikbaar zijn, wordt de intern begeleider ook ingeschakeld om de kinderen te helpen.
De groepsleerkracht is er voor de kinderen en de ouders van de kinderen. Als er problemen
zijn, kunnen ouders altijd aan de bel trekken bij de groepsleerkracht.
Problemen waar de groepsleerkracht niet alleen uitkomt, worden besproken in speciale
teamvergaderingen. Verder bespreekt de intern begeleider op gezette tijden de resultaten
met de groepsleerkracht. De intern begeleider bewaakt de afspraken, die er gemaakt worden
en bespreekt deze met de directie.
Vaak is de intern begeleider er ook bij als er met ouders gesproken wordt over extra hulp aan
kinderen.
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Op school hebben we verschillende mogelijkheden om kinderen extra te helpen.
Eerst proberen we met extra uitleg, hulp en oefening de kinderen zolang mogelijk binnen het
groepsprogramma te houden.
Als dat niet lukt, overlegt de leerkracht met de intern begeleider. Samen bespreken ze hoe
verder gegaan zal worden, een observatie, een onderzoekje door de intern begeleider,
bespreking in het team, het inzetten van andere materialen, zoals de computer, of extra hulp
buiten de groep door de intern begeleider of een door school aangewezen persoon van
buitenaf.
De extra begeleiding van zorgleerlingen geschiedt vaak aan de hand van een
handelingsplan. Ouders worden hierover geïnformeerd, want zij dienen op de hoogte te zijn
om mede steun te kunnen geven.
Ontwikkelingsperspectief (OPP)
Ofschoon we voor elk kind streven naar een doorgaande lijn, wordt er soms gekozen voor
een ontwikkelingsperspectief (OPP). Als uit een psychologisch onderzoek en meerdere
scores van het leerlingvolgsysteem duidelijk wordt dat het niveau van een leerling in een
bepaald vak, of meerdere vakken, duidelijk onder het groepsniveau ligt (bijvoorbeeld één of
meer leerjaren), passen we na overleg met de ouders, de spreekuurhouder en leerling de
leerweg van het kind aan, zodat het niveau van de leerstof in overeenstemming is met de
mogelijkheden van het kind. Zo voelt ook een kind met minder mogelijkheden zich competent.
Indien een kind ondanks alle (interne) hulp buiten onze zorgbreedte valt, zal eerst hulp
gevraagd worden bij het expertisecentrum van Movare. Deze kan het kind verder testen en
bekijken welke mogelijkheden er nog zijn binnen het reguliere onderwijs voor de betreffende
leerling.
Als we hulp van anderen buiten de school inschakelen of als het kind voor extra hulp uit de
groep gehaald wordt, overleggen we altijd vooraf met de ouders en vragen toestemming voor
een onderzoek.
Voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoefte: zie hoofdstuk 4
5.3.De hoogbegaafde / meer begaafde leerling
Ook leerlingen die extra goed kunnen leren, krijgen speciale aandacht op onze school.
Binnen de methoden is extra oefenstof aangegeven die deze leerlingen kunnen maken en
gebruiken we voor deze leerlingen speciale leerstof waaraan ze zelfstandig werken.
In uitzonderlijke gevallen stromen leerlingen versneld door.
5.4.Ook bij langdurige ziekte kan het onderwijs worden voortgezet
Wanneer een leerling ziek is dient dit door de ouders/verzorgers bij de school te worden
gemeld. Het is daarbij belangrijk om aan te geven hoe lang de ziekte waarschijnlijk gaat
duren. Het is de verantwoordelijkheid van ouders en school samen om te zorgen dat de
leerling ook tijdens de ziekte het onderwijsproces zoveel mogelijk blijft volgen. Het
continueren van het onderwijs, aangepast aan de problematiek, is belangrijk om
leerachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en sociale contacten in stand te houden. De
intern begeleider is op onze school de coördinator en neemt contact op met de consulent van
de IJsselgroep. Meer informatie op het landelijk netwerk Ziek Zijn en Onderwijs
www.ziezon.nl.
5.5.Jeugdconsulent
Aan onze school is een Jeugdconsulent verbonden. Door de inzet van de Jeugdconsulent
proberen we problemen te voorkomen door signalen in een vroeg stadium op te pakken.
Deze signalen kunnen komen van leerkrachten, intern begeleider of van u als ouder.
Binnen onze school hebben we ook een kinderspreekuur, een spreekuur waarbij kinderen
vrijblijvend een gesprek kunnen hebben met de Jeugdconsulent.
Binnen onze school hebben we ook een ouderspreekuur, een spreekuur waarbij u als ouder
vrijblijvend een gesprek kunt hebben met de Jeugdconsulent.
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De Jeugdconsulent is er niet alleen voor de grote problemen, maar ook voor de kleine vragen
en twijfels.
U kunt als ouder/opvoeder terecht voor advies, ondersteuning, kortdurende hulpverlening of
een verwijzing naar een andere instelling.
Onze schoolmaatschappelijk werkster: Wendy Wiertz is maandelijks op school.
Wilt u gebruik maken van het spreekuur op school, dan kunt u het beste contact opnemen
met de intern begeleider (045-5285960), die u dan kan inplannen in het eerstvolgende
spreekuur.
5.6.Zorgadviesteam
De intern begeleider participeert in het Zorgadviesteam (ZAT). Het ZAT is samengesteld uit
mensen die dagelijks met kinderen en hun ouders werken. Samen bespreken zij ingebrachte
signalen over problemen bij kinderen. Het is belangrijk om problemen van kinderen zo vroeg
mogelijk te signaleren en daar waar nodig is hulpverlening in te schakelen. Samenwerking is
daarbij van groot belang. De deelnemers van het ZAT-team zijn: de Jeugdarts, de
Jeugdconsulent en de intern begeleider.
De privacy van de kinderen is gewaarborgd, omdat de kinderen alleen met naam besproken
worden als er schriftelijke toestemming is van de ouders.
5.7.Sociale buurtteams
Voor burgers die problemen hebben in de persoonlijke sfeer en professionele ondersteuning
nodig hebben, is er laagdrempelige hulpverlening in de buurt in de vorm van het Sociaal
Buurtteam. In de 19 buurten van Heerlen zijn er in totaal 13 Buurtteams aanwezig. Een team
bestaat uit een wijkverpleegkundige, een maatschappelijk werker en een medewerker Jeugd.
Het sociaal buurtteam is het boegbeeld van de buurt en helpt burgers om hun
zelfredzaamheid te vergroten, is gericht op het voorkomen van problematiek en levert (lichte)
vormen van ondersteuning.
Het Sociaal Buurtteam werkt nauw samen met onder meer huisartsen, scholen, wijkagenten,
woningbouwverenigingen en maatschappelijke instellingen. Het team vervult een belangrijke
rol in het verbinden en optimaliseren van de hulpverlening en de ondersteuning in de buurt.
Als het Sociaal Buurtteam overvraagd is, kan om advies en ondersteuning verzocht worden
bij het Expertiseteam.
U bereikt het Sociaal Buurtteam via 045-5604004 of info@sociaalbuurtteamheerlen.nl.
5.8. Centrum Jeugd en Gezin
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: het
Centrum Jeugd en Gezin (CJG).
Wie kan bij het CJG terecht?
Het Centrum Jeugd en Gezin is er voor: (aanstaande) ouders en verzorgers van kinderen,
jeugd en jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar, professionals die met kinderen, jeugdigen
en hun ouders werken en vrijwilligers die met kinderen/jeugdigen werken (sport en vrije tijd).
Partners
Onder de paraplu van het Centrum Jeugd en Gezin vallen verschillende organisaties,
zogenaamde ketenpartners. Samen met deze partners zorgt het Centrum Jeugd en Gezin
voor de juiste informatie of hulp. Ook worden er activiteiten en cursussen georganiseerd. De
partners van het Centrum Jeugd en Gezin zijn onder andere alle onderwijsstichtingen,
organisaties in de jeugdgezondheidszorg, alle welzijnsorganisaties, peuterspeelzalen en
kinderopvang.
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Meer informatie?
Voor de regio Parkstad Limburg (Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Onderbanken,
Nuth, Simpelveld, Voerendaal) verwijzen we naar de website: www.cjgparkstadlimburg.nl.
Buiten deze regio kunt u voor verdere informatie terecht bij de betreffende gemeente.
5.9.Vroeg samenwerken in Parkstad Limburg (VIP)
Samenwerken vindt plaats via een internetapplicatie waarmee professionals kinderen en
jongeren van 0 tot 23 jaar vroegtijdig kunnen signaleren. Dit wordt gedaan als er extra zorg
voor een kind of jongere nodig is op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding
of veiligheid. Er kunnen allerlei redenen zijn voor een professional om een signaal af te geven
in de VIP.
De VIP 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 VIP wil de overheid meerdere professionals, die
zich om het kind of de jongere ontfermen, snel tot elkaar brengen. De VIP is onderdeel van
het gemeentelijk jeugdbeleid.
Registratie
Alleen algemene gegevens, zoals het Burgerservicenummer, naam, adres en geboortedatum
worden in de VIP opgenomen. De reden van registratie wordt niet vermeld.
Als de school uw kind wil registreren in de VIP wordt u vooraf geïnformeerd. Samen met u en
uw kind wordt dan bekeken welke hulp en ondersteuning het beste is.
Wat zijn uw rechten?
Over de registratie in de VIP 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.
Meer informatie?
Voor de regio Parkstad Limburg (Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Onderbanken,
Nuth, Simpelveld, Voerendaal) verwijzen we naar de website: www.verwijsindex-parkstad.nl
Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten m.b.t. de registratie van persoonsgegevens
in de VIP. Buiten deze regio kunt u voor verdere informatie over de VIP terecht bij de
betreffende gemeente.
5.10.Huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis)
Sinds 2013 is de wet ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ van toepassing. Als
wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk te maken heeft met huiselijk
geweld en/of kindermishandeling, dan zijn wij verplicht de volgende stappen te zetten:
 We brengen de signalen in kaart;
 We hebben collegiaal overleg of raadplegen ‘Veilig Thuis’;
 Afhankelijk van de situatie praat de school of ‘Veilig Thuis’ met ouders en/of kind.
Hierna wordt besloten of er hulp nodig is en op welke wijze. Voor de meldcode en meer
informatie over dit onderwerp verwijzen wij u naar: www.movare.nl  Documenten
5.11. Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Limburg
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg volgt de lichamelijke, geestelijke
en sociale ontwikkeling van alle kinderen van 4 tot 19 jaar. Wij nodigen uw kind regelmatig uit
voor een gezondheidsonderzoek of een inenting. Ook met vragen over opgroeien en
opvoeden of zorgen om uw kind kunt u altijd bij ons terecht. Het team JGZ werkt nauw
samen met school en andere organisaties in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
Gezondheidsonderzoek
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Uw kind wordt uitgenodigd voor een onderzoek rond de leeftijd van 5 en 10 jaar. Tijdens het
onderzoek kijken we bijvoorbeeld naar groei, motoriek, spraak en sociaal-emotionele
ontwikkeling. Door uw kind goed te volgen probeert de GGD eventuele problemen op tijd op
te sporen en te helpen voorkomen. Als blijkt dat uw kind extra hulp of zorg nodig heeft, kijken
we samen wat daarvoor nodig is. We werken hierin nauw samen met andere organisaties
binnen het CJG.
De onderzoeken vinden plaats in het CJG, op school of bij de GGD Zuid Limburg.
Uw informatie is erg belangrijk
U als ouder/verzorger kent uw kind vaak het beste. Om te weten of er dingen zijn waar we
extra op moeten letten, vragen we u om van tevoren een vragenlijst in te vullen. Hierin komen
allerlei gezondheidsaspecten aan bod.
Uiteraard gaan we zorgvuldig om met alle persoonsgegevens van u en uw kind.
Inentingen
In het kalenderjaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt het de laatste twee inentingen tegen DTP
(difterie, tetanus, polio) en BMR (bof, mazelen, rodehond). Meisjes krijgen in het jaar dat ze
13 jaar worden bovendien de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker.
U ontvangt een oproep voor de gratis prikken. Deelname is niet verplicht.
Vragen of zorgen?
Heeft u vragen over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind. Is er sprake van
leerproblemen of andere problemen. Maakt u zich zorgen? Neem dan contact op met het
Team JGZ. Wij helpen u graag!
Aanwezig op: maandag t/m vrijdag
E: Info-mailadres unit: infoJGZ.ParkstadWest@ggdzl.nl
T: 045-8506266
www.ggdzl.nl/burgers/jeugd-en-gezin/jeugdgezondheidszorg
5.12. Regionaal onderzoek UM/ KAANS
Sinds enkele jaren voert de Universiteit Maastricht (de onderzoeksgroep KAANS) regionale
onderzoeken uit in peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, basisscholen en in het voortgezet
onderwijs. Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door subsidies van (regionale) overheden,
schoolbesturen en de Universiteit Maastricht en is ingebed in convenanten van alle betrokken
besturen en de 18 Zuid-Limburgse gemeenten.
Hoofdvraag is wat de onderwijskansen zijn voor Zuid-Limburgse leerlingen. In de loop van het
onderzoek is steeds duidelijker geworden hoe het met verschillende categorieën leerlingen
gaat in de opeenvolgende onderwijsfasen en schooltypen. Ook wordt helder wat daarin de
betekenis is van enerzijds de achtergrond van die leerlingen en anderzijds de schoolkeuze.
Vergroten van kansen
De onderzoeken richten zich er primair op dat onderwijsinstellingen een beter beeld krijgen
van hun opbrengsten. Daarnaast moeten ze meer kennis opleveren over schooleffectiviteit.
Op deze wijze worden de kansen van alle categorieën leerlingen vergroot.
Dieper inzicht
De onderwijsinstellingen krijgen vertrouwelijk informatie terug waarin hun opbrengsten worden
vergeleken met die van hun collega’s. Diverse samenwerkingsverbanden (o.a. met de
Inspectie van het Onderwijs) en de inzet van promovendi moeten daarnaast resulteren in
dieper inzicht in onderwijsprocessen.
Inzet ouders
Om deze onderzoeken mogelijk te maken is met enige regelmaat ook de inzet nodig van
ouders. Zij ontvangen (meestal korte) vragenlijstjes die o.a. een beeld opleveren van hun
ervaringen met het onderwijs en de ontwikkeling van hun kinderen. Hoe meer ouders
meewerken, hoe vollediger ook de informatie die het onderzoek oplevert.
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Vertrouwelijk/anoniem
Uiteraard wordt ook persoonlijke en dus vertrouwelijke informatie verzameld door de
onderzoekers waarbij vertrouwelijkheid en anonimiteit worden gegarandeerd.
Persoonsgegevens worden verwijderd vóórdat de gegevens worden geanalyseerd en er
wordt nooit herkenbaar gerapporteerd.
Als ouders desondanks niet willen dat gegevens van hun kinderen meegaan in het
onderzoek, krijgen zij jaarlijks de kans om die gegevens te laten schrappen. Dat geldt ook
voor gegevens die de onderwijsinstellingen aandragen om het onderzoek mogelijk te maken.
Informatie
Meer informatie over het onderzoek is te vinden op de site www.kaans.nl. Voor vragen kunt u
contact opnemen met de coördinatrice van de dataverzamelingen, mevr. Jacqueline Haze:
j.haze@maastrichtuniversity.nl
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6. Onze school, voortdurend in ontwikkeling …………………….
…………………….en steeds op zoek naar kwaliteitsverbetering.
6.1.Schoolbegeleiding
Onze school is voortdurend in ontwikkeling. Bij sommige aspecten van deze ontwikkeling
laten we ons ondersteunen door experts van buiten de school, zoals orthopedagogen,
psychologen, logopedisten, psychologisch assistenten en onderwijsbegeleiders. Zij helpen
ons bij vragen die te maken hebben met de zorg voor individuele leerlingen (consultatie en
diagnostiek), het verder ontwikkelen van de zorgstructuur en het versterken van de kwaliteit
van het onderwijs in de groepen (passend en opbrengstgericht onderwijs). Logopedisten
worden ingeschakeld bij taal- en/of spraakproblemen van leerlingen en spelen een rol binnen
de ontwikkeling van het taalonderwijs. Deskundigen op het gebied van ICT ondersteunen bij
het effectief leren omgaan met bijvoorbeeld digitale schoolborden etc. Indien nodig maken we
gebruik van andere deskundigen.
Vanaf het schooljaar 2011-2012 maken we gebruik van Bureau Wolters om ons verder te
professionaliseren in de analyse van de Cito-toetsen met de bedoeling de resultaten van ons
onderwijs te verbeteren.
6.2.Kwaliteitsverbetering door het invoeren van nieuwe methodes.
In onze school geven we les met behulp van methoden die gebaseerd zijn op de
uitgangspunten van de school. De methoden bieden basisstof voor leerlingen van de school.
Die basisstof bevat haalbare doelen voor de leerlingen. Die doelen zijn afgestemd op de
landelijke normen. De methode reikt handvatten aan voor leerlingen die extra aandacht nodig
hebben. Dat zijn oefen- en herhalingstaken voor leerlingen die dat nodig hebben. Andere
leerlingen bieden we verdiepingsopdrachten aan.
In het schooljaar 2014-2015 hebben we voor groep 3 t/m 8 de nieuwe rekenmethode
Pluspunt aangeschaft. Het computerprogramma Rekentuin wordt op maat ingezet.
We hebben het leesaanbod uitgebreid in de schoolbibliotheek en in de groepen met o.a.
Toneellezen, Serie Spannend en Samenleesboeken.
De ABCDE Cito-training voor Begrijpend lezen voor groep 3 t/m 8 is aangeschaft.
Voor woordenschat wordt gewerkt met Draaitaal Woordenschat (cito groep 3 t/m 8).
In het schooljaar 2015-2016 hebben we de Lego-techniek leerlijn aangeschaft.
In het schooljaar 2016-2017 zijn we gestart met de nieuwe taalmethode Taalactief.
In het schooljaar 2017-2018 starten we met STEM II: Techniek voor groep 1 t/m 8 en groep 7
start met Programmeren en Coderen.
6.3.Kwaliteitsverbetering door scholing van het personeel
Nog belangrijker dan de methoden die een school gebruikt, zijn de mensen die er werken.
Aan hen heeft u uw kind toevertrouwd. Zij zorgen ervoor dat de materialen en de lesboeken
zinvol gebruikt worden. De leerkrachten werken niet op eigen houtje, maar besteden veel tijd
aan samenwerking en overleg.
De maatschappij verandert voortdurend en dus ook het onderwijs. Nieuwe ontwikkelingen
volgen we op de voet. Daarom zijn er elk schooljaar studie(mid)dagen, regelmatig
vergaderingen voor de leerkrachten en volgen leerkrachten nascholingscursussen om hun
taak beter te kunnen verrichten.
Een hulpmiddel bij professionalisering is om video-opnames te maken. Soms ook in de
groep. Deze video-opnames zijn voor intern gebruik. Leerkrachten gebruiken deze opnames
om successen te delen en van aandachtspunten te leren.
Mocht u om de een of andere reden bezwaar hebben dat er van uw kind in de groep een
opname wordt gemaakt, laat het ons dan even weten. Mocht u hierover vragen hebben dan
kunt u altijd terecht bij de eigen leerkracht of bij de directie.
De scholing in 2016-2017 was gericht op
 Het hele team heeft deelgenomen aan de opleiding “Gedrag beter leren begrijpen”.
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Doel van deze nieuwe opleiding is het beter leren begrijpen van gedrag van onze
leerlingen om zo op een adequate en verantwoorde manier af te kunnen stemmen op
ondersteuningsbehoeften van de leerling.
Teamprofessionalisering. Opbrengst- en handelingsgericht werken: afstemmen op
ontwikkelings- en ondersteuningsbehoefte van de leerlingen door Bureau Wolters.
Het hele team is gestart met de scholing PBS.
Het hele team heeft deelgenomen aan de cursus: Code Meldpunt Kindermishandeling.
De intern begeleiders hebben deelgenomen aan de uitgebreide cursus: Code
Meldpunt.
De BHV-ers volgden de jaarlijkse herhalingscursus
De leesspecialist nam deel aan het netwerk leesspecialisten, georganiseerd door
Movare.
De directie en de VVE- coördinator namen deel aan het netwerk VVE.
De directie en de intern begeleider namen deel aan de clusterbijeenkomsten van
Passend Onderwijs.
De leerkracht van groep 8 heeft deelgenomen aan het Innovatieteam Movare (Gideon
Bende).
De directie heeft deel genomen aan de Innovatiegroep van Movare en heeft scholen
bezocht met een nieuw concept.
Verschillende teamleden hebben de NOT (Nationale Onderwijs Beurs) bezocht.
Twee leerkrachten hebben workshops “Maakkunde” gevolgd bij NEMO in Amsterdam
i.h k.v. techniekonderwijs.
Een leerkracht behaalde de gymbevoegdheid.
Een leerkracht startte met de Master EN Jonge Kind. De afronding vindt plaats in het
nieuwe schooljaar.

6.4.Kwaliteitsverbetering door het schoolplan en jaarplan
Iedere basisschool is in het bezit van het schoolplan. Daarin staan de doelstellingen van de
school, de werkwijze, de wijze waarop het onderwijs is georganiseerd en nog veel meer.
Kortom: een soort draaiboek van de school.
Het team heeft gezamenlijk aan dit schoolplan gewerkt. Het schoolplan 2015-2019 en de
jaarplanning liggen ter inzage op school.
In het nieuwe schoolplan hebben we ons o.a. tot doel gesteld:
e
 Een start te maken met de met de 21 eeuwse vaardigheden (creativiteit, kritisch
denken, probleemoplosvaardigheden, communiceren, samenwerken, digitale
geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden en zelfregulering).
 Wetenschap en Techniek onderwijs (STEM II) m.i.v. 2017-2018
(Science Technology Engineering Math. en Onderzoekend & Ontwerpend leren)
 Programmeren en coderen (groep 7) m.i.v. 2017-2018.
 Verdere professionalisering i.h.k.v. Passend Onderwijs
 Oriëntatie op aanpak wereld oriënterende vakken
 Verdere professionalisering i.h.k.v. PBS ( Positive Behaviour Support uitgaan van
goed gedrag en positief gedrag belonen met als doel het versterken van het
Pedagogisch klimaat en aanpak pesten.
Het uitgebreide pestprotocol staat vermeld op de website van de school.
 Vasthouden waar we trots op zijn.
De aanbevelingen en adviezen van de inspectie (maart 2015) hebben we opgenomen in het
nieuwe schoolplan.
6.5.Kwaliteitsverbetering door het leerling- en onderwijsvolgsysteem
Om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en verder te verhogen, werken we met toetsen.
Om onze leerlingen acht jaar lang zo goed mogelijk te kunnen volgen in hun ontwikkeling
maken we gebruik van een leerling- en onderwijsvolgsysteem. Het LOVS levert waardevolle
informatie op over een leerling en de groep. Het laat zien hoeveel een kind of de groep in een
bepaalde periode heeft bijgeleerd. De vakken rekenen, lezen (technisch en begrijpend),
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spelling en de woordenschat worden getoetst. De Cito-toetsen worden in alle groepen
afgenomen in januari/februari en juni. De resultaten van de toetsen worden op de “tienminutengesprekken” met u doorgesproken. Intern bespreken we ook de resultaten en
verbinden er verbeteracties aan. Mogelijk betekent dat uitbreiding van leertijd voor een groep
of leerling of dat er aanvullende lesstof gegeven moet worden. Deze gegevens zorgen ervoor
dat we adequate hulp en ondersteuning kunnen geven aan de leerlingen die dat nodig
hebben.
Via uitbreiding en analyse van het leerlingvolgsysteem hopen wij nog beter op maat
gesneden onderwijs te kunnen bieden.
In het schooljaar 2014-2015 hebben we deelgenomen aan de Pilot Viseon (groep 3 t/m 8) en
Pilot Spelling en Begrijpend Lezen (groep 6). Groep 3 heeft de nieuwe versie van Cito 3.0
gebruikt voor Rekenen en Wiskunde, Spelling en Begrijpend Lezen. De resultaten van Viseon
worden gebruikt voor een diepere analyse. In 2014-2015 hebben we de nieuwe normen van
Cito gehanteerd. In 2016-2017 gebruikt groep 5 de nieuwe Cito 3.0 toetsen.
6.6.Kwaliteitsmeting door de inspectie
Op 16 en 17 maart 2015 werd de school bezocht door de inspectie. Het bezoek werd
afgelegd vanwege de verplichting van de inspectie om scholen voor primair onderwijs
tenminste eenmaal per vier jaar te bezoeken. Tijdens het onderzoek heeft de inspectie de
kwaliteit van het onderwijs op verschillende onderdelen beoordeeld. De inspectie concludeert
dat de onderwijskwaliteit op de onderzochte onderdelen grotendeels op orde is. De
aanbevelingen van de inspectie zijn opgenomen als verbeterpunten in het jaarplan 20152019. Het uitgebreide rapport is na te lezen op www.onderwijsinspectie.nl
We zijn super trots op het oordeel van de inspectie.
Resultaten in de kernvakken.
De leerlingen behalen cognitieve leerresultaten in kernvakken die gezien
kenmerken en beginniveau van de leerlingen ten minste in overeenstemming
zijn met de gestelde norm.
Aanbod.
Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving.
Zicht op ontwikkeling.
De leraren volgen en analyseren de ontwikkeling van alle leerlingen met als
doel het onderwijs voor hen vorm te geven.
Didactisch handelen.
Het didactisch handelen van de leraren stelt de leerlingen in staat tot leren en
ontwikkeling.
Ondersteuning.
Leerlingen die dat nodig hebben ontvangen extra aanbod, ondersteuning en
begeleiding.
Schoolklimaat.
De school kent een ambitieus en stimulerend klimaat.
Veiligheid.
Schoolleiding en leraren waarborgen een veilige, respectvolle en betrokken
omgeving voor leerlingen en leraren.
Evaluatie en verbetering.
De school heeft vanuit haar maatschappelijke opdracht ambities en doelen
geformuleerd, evalueert regelmatig de realisatie en verbetert op basis
daarvan planmatig haar onderwijs.
Kwaliteitscultuur.
De school kent een professionele kwaliteitscultuur en functioneert
transparant en integer.
Verantwoording en dialoog.
De school legt toegankelijk verantwoording af over ambities, doelen en
resultaten en voert daarover een actieve dialoog met haar omgeving.
Schoolgids 2017-2018 Basisschool Gerardus Majella
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VVE-koppel inspectie: Bs Gerardus Majella en Peuterzaal De Belhameltjes.
In maart 2016 bezocht de onderwijsinspectie onze school in het kader van VVE.
Naast een bezoek in de kleutergroepen werd er gesproken met ouders, de directie, de interne
begeleiders over de kwaliteitszorg en de opbrengsten.
Conclusie: De Inspectie van Onderwijs constateert dat de kwaliteit van de voor- en
vroegschoolse educatie grotendeels op orde is. Uit het onderzoek is gebleken dat de vvelocatie op die gebieden weinig verbeterpunten kent.
Op enkele onderdelen kregen we handreikingen die wij het schooljaar 2016-2017 hebben
oogenomen in de beleidsstukken.

6.7.Verslag van de verbeteractiviteiten in het schooljaar 2016-2017
en voornemens in het schooljaar 2017-2018
De schoolontwikkeling heeft afgelopen schooljaar vooral in het teken gestaan van de vraag
”Wat heeft dit kind nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen?”
Deze ontwikkeling heeft zich vertaald in acties richting leerling, leerkracht en ouders.
Tevens is de vraag :”Wat heeft dit kind nodig? “ de leidraad geweest bij gesprekken met
externen.
Het Leesverbetertraject (verbeterplan vorige schoolplanperiode 2011-2015) is succesvol
geweest. De resultaten zijn verbeterd en als team hebben we veel geleerd.
Het leesverbetertraject is gekoppeld aan het verbeteren van het begrijpend lezen, dat als één
van de voorwaarden voor de verbetering van de kwaliteit van alle leeropbrengsten op de
basisschool wordt beschouwd. Begrijpend lezen behoort tot de 21-eeuwse vaardigheden.

Jaarverslag van de verbeteractiviteiten in het schooljaar 2016-2017
Schoolontwikkeling
1.Tijdens interne studiedagen werd evenals vorig schooljaren het team begeleid door Bureau
Wolters. We blijven investeren in opbrengstgericht werken, door het analyseren van de Cito
toetsen kunnen we het onderwijs nog beter afstemmen op de ontwikkeling van de leerling.
De koppeling met VISEON helpt ons om de pedagogische behoeften van de kinderen te
kunnen afstemmen. Leerkrachten krijgen een beter zicht op het welbevinden en de sociale
vaardigheden van het kind; heeft het kind voldoende zelfvertrouwen, is het kind voldoende
geconcentreerd, hoe is de werkhouding?
Het hele team neemt deel aan casusbesprekingen en intervisie: een krachtige ontwikkeling
die zeker gecontinueerd moet worden.
2.Het hele team heeft deelgenomen aan de opleiding “Gedrag beter leren begrijpen”. Doel
van deze nieuwe opleiding is het beter leren begrijpen van gedrag van onze leerlingen om zo
op een adequate en verantwoorde manier af te kunnen stemmen op
ondersteuningsbehoeften van de leerling. De inhouden waren o.a. observeren en kijken naar
gedrag, de pedagogische voorkeursstijl, groepsdynamische processen, duiden van cognitieve
ontwikkeling, gespreksvoering met kinderen, de interactiewijzer.
In het nieuwe schooljaar ronden we de cursus af.
3.In de kleutergroepen is er veel kennis en ideeën opgedaan door de opleidng Master EN
Jonge Kind. Er is o.a. gewerkt met het Letterwinkeltje.
4. Het hele team is gestart met de professionalisering i.h.k.v. PBS (Positive Behaviour
Support: uitgaan van goed gedrag en positief gedrag belonen met als doel het versterken van
het Pedagogisch klimaat en aanpak pesten. We hebben een positieve start gemaakt. Een
leuke opening en een leuk programma met proefjes in alle groepen met hulp van groep 8.
Leerkrachten zien al veel positieve veranderingen in de school en ook nog mogelijkheden tot
meer verbeteringen.
5.De leerkracht van groep 8 heeft deelgenomen aan het Innovatieteam Movare (Gideon
Bende). Op deze manier leren scholen van elkaar om een start te maken met de 21-eewse
vaardigheden en de aanpak van de wereldoriënterende vakken.
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6.We hebben de nieuwste versie van Taalactief ingevoerd in groep 4 t/m 8 als nieuwe
taalmethode. De leerkrachten zijn zeer positief over deze nieuwe methode. Deze methode is
leuk, biedt pittige stof en pittige toetsen.De methode is completer. Er wordt meer nadruk
gelegd op ontleden en woordbenoemen. Dit sluit beter aan op het voorgezet onderwijs.
7.In groep 5 t/m 8 hebben we gewerkt met groepsdoorbrekend rekenen. Dit wordt in het
nieuwe schooljaar gecontinueerd.
8.De poster “mindmap visie 15-19” en “waar zijn we trots op” hangt op in de personeelskamer.

VVE thuis 2016-2017
In het schooljaar 2015-2016 zijn we gestart met VVE-thuis. Een leuk en leerzaam programma
voor ouders in de kleutergroepen om thuis met hun kind leerzame activiteiten te doen. Met
name gericht op taal, maar ook de andere ontwikkelingsgebieden komen aan bod.
De activiteiten lopen uiteen van voorlezen, spelletjes doen en knutselen tot leuke
buitenactiviteiten.
De ouders die mee willen doen melden zich aan voor alle 8 de bijeenkomsten. Zij krijgen hier
een werkboek, voorleesboekjes en spellen en sluiten het jaar af met een diploma voor
deelname. Wilt u graag deelnemen, neem dan contact op met juf Esther of juf Maud.

De schakelklas.
In de schakelklas krijgt een vooraf geselecteerd groepje leerlingen enkele dagdelen (onder
schooltijd) extra ondersteuning bij begrijpend lezen.
Omdat goed technisch lezen en een goede woordenschat een voorwaarde zijn voor
begrijpend lezen krijgen deze 2 vakken ook extra aandacht.
Het doel is om de leerlingen bij begrijpend lezen 1 niveau te laten stijgen bij Cito Begrijpend
Lezen. Dus van E naar D en van D naar C.
We zetten hiervoor de Pravoo-klapper begrijpend lezen in, waarbij we rekening houden met
het AVI-niveau.
De ontwikkeling van de leerlingen wordt gevolg aan de hand van het LOVS Cito en de
methodegebonden toetsen.
Bij thuisopdrachten hebben de leerlingen vooral in het begin de steun van ouders nodig. We
denken hierbij aan het samen oefenen van de actuele woordenschatlijst en het samen praten
over de tekst.
Iets verder in het traject, na geleide inoefening in de schakelklas, gaan de leerlingen thuis
aan de slag met het verwerken van de info van een zelf gekozen tekst middels: moeilijke
woorden opzoeken, belangrijke woorden onderstrepen, samenvatten, mindmap en woordspin
maken.
Periodiek (voor of na de vakantieperiode) krijgen de leerlingen de reeds geoefende
woordrijen en teksten uit de Pravoo-klapper AVI/DMT mee naar huis om te herhalen, zodat
het technische lezen extra aandacht krijgt.
Voor deelname aan de schakelklas en het akkoord gaan met de hierboven omschreven
aanpak wordt aan de ouders vooraf schriftelijk toestemming gevraagd.

Leerlingenraad groep 5 t/m 8.
Alle leerlingen van groep 5 t/m 8 kunnen zich kandidaat stellen voor de leerlingenraad.
Daarna worden er individuele stemlijsten samengesteld. Elke leerling mag een stem
uitbrengen op een jongen en een meisje uit de groep. Zo wordt iedere groep
vertegenwoordigd door een jongen en een meisje.
De zittingsduur is 1 jaar en daarna vinden er nieuwe verkiezingen plaats.
Een keer per maand wordt er vergaderd.
De doelen van de raad zijn:
- Vasthouden waar we trots op zijn!
- Aangeven wat nog beter zou kunnen.
- Nieuwe uitvoerbare ideeën aandragen.
Na elke leerlingenraadvergadering wordt het besprokene teruggekoppeld naar het team.
Schoolgids 2017-2018 Basisschool Gerardus Majella

35

In elke vergadering wordt gekeken naar de opgestelde “actielijst” en worden opmerkingen en
aanvullingen meegenomen.
De leerlingenraad geeft een positieve bijdrage aan het schoolwelbevinden en laat zien dat
leerlingen “full-partners” kunnen zijn.

Waar zijn we trots op, de goede en ………………………ook nog leuke dingen!!
De juffen van de kleuters zijn trots op de groei van elke kleuter.
De activiteit: “Lammetjes kijken” paste goed bij het Lente-thema. De activiteiten van de
Peuterzaal en groep 1 waren een succes.
De kinderen van groep 1 t/m 3 hebben genoten van het gezellige schoolreisje naar Pee Wee.
Het uitstapje naar de Lammetjes met groep 3 was eg leuk
De kinderen van groep 3 hebben goed leren lezen.
De kinderen van groep 4 hebben hard gewerkt. Ze zijn goed vooruit gegaan met technisch
lezen, werken geconcentreerd en hebben zich goed ontwikkeld.
De Communicanten hadden prachtig gezongen en super gelezen tijdens alle vieringen.
De jufforuw van groep 5 is erg trots op de vooruitgang bij spelling en rekenen.
En natuurlijk op de hele groep, die zo goed doelen kan stellen en zo fijn kan samenwerken.
De juffen van groep 6: Wat hebben we weer een leuk schooljaar gehad samen. We hebben
geleerd van elkaar en met elkaar en wat deden de kinderen dat goed! De ene keer was het
heel makkelijk, de andere keer wat moeilijker. Maar met de inzet die deze kinderen toonden
hebben ze eruit proberen te halen wat er in ze zat. De juffen zijn dan ook ontzettend trots op
deze kids!
Naast al dat harde werken hebben we ook ontzettend leuke dingen samen gedaan. De
spettermiddag, koningsspelen, het project: ik eet het beter, het bezoek aan kasteel
Hoensbroek, het gezellige schoolreisje en niet te vergeten onze favoriete Energizer: levend
memorie. Kortom, hard werken, maar ook tijd gemaakt voor plezier!
De juf van groep 7: Trots op de resultaten van de Entreetoets, de resultaten lagen in de lijn
van de verwachtingen.De kinderen van groep 7 hebben veel geleerd van het GIPS project.
Het uitstapje naar de hei was leuk en leerzaam, de eind BBQ was een succes en………….
de ouders hebben heel veel geholpen.
En dan groep 8:
De leerlingen kunnen bijna allemaal naar de school die ze in het begin van groep 8 voor ogen
hadden!
De afsluiting van het schooljaar was ook heel erg mooi. Op de eerste plaats hebben we een
geweldig kamp gehad; genoten van het lekkere weer, eten, uitstapjes en gezelligheid. Op de
tweede plaats hebben we een te gekke musical mogen aanschouwen. De leerlingen hebben
thuis én op school goed geoefend en heel hard hun best gedaan om een mooi decor neer te
zetten! Op de laatste plaats: een gezellig klassenuitje naar Otterveurdt!
En…………………








De superleuke opening van de Kinderboekenweek met allemaal verklede opa’s en
oma’s;
In november deden alle groepen mee aan het Nationaal Schoolontbijt;
Vanaf november tot Pasen hadden we iedere week Schoolfruiten;
Op 11 november hadden we een nieuwe Prins en Prinses: Prins Sigi en Prinses
Renske;
Sinterklaas bezocht onze school en er stond een caravan op de speelplaats.
SPANNEND!!!
De Kerstmarkt op school werd druk bezocht;
Op Kerstavond verzorgden de kinderen van onze school het kerstspel in de kerk;
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In januari starten we een nieuwe kleutergroep en juf Maud is de nieuwe juf.
Samen met d’r Heksenbergse Vastenloavends Verein vierden we Carnaval.
Ons prinsenpaar zag er stralend uit op de mooie prinsenwagen. De muziek op de
prinsenwagen werd verzorgd door DJ Jessin. Op de wagen was er een supergoede
sfeer en er werd goed gedanst. De grote groep in het thema: “Op Sjpasseberg sjtroale
de sjterre roeët, geejl en greun” was supermooi. Met dank aan alle knutselhulp op
woensdag 15 februari j.l. en alle ouders en kinderen die zo veel werk hadden gemaakt
van de “pekskes”. We kregen complimenten van d’r Heksenbergse Vastenloavends
Verein. Dankjewel.
Op woensdag 10 mei werd het startschot voor PBS gegeven.
Juffrouw Roos (groep 4) vierde haar 40 jarig onderwijsjubileum en Juffrouw Yvon
(groep 2) vierde haar 25 jarig bestuursjubileum.
De Paasviering was weer gezellig, het Paasverhaal, het traditionele “eiertietsjen” en
gezellige activiteiten: een film kijken, gezelschapsspellen spelen en knutselen… en de
Paashaas was erbij.
Op 6 april hadden we onze open middag voor peuters en kleuters die onze
basisschool nog niet bezoeken.
De kinderen van groep 1 t/m 5 deden mee aan de Vastenactie van ons Bisdom.
De vastenactie van onze school heeft in totaal € 250,70 opgebracht. Een mooi
bedrag. De parochie maakt dit bedrag over op de vastenactie van het bisdom
Roermond, naar het project in Nepal in het dorpje Thali. Hier wordt een school
gebouwd.
De kinderen van groep 6,7 en 8 deden mee met “Wandelen voor Water” en liepen
€ 1920,35 bij elkaar. Dit betekent dat we 192 kinderen van schoon drinkwater kunnen
voorzien!
Onze schoolvoetbalteams hebben het weer goed gedaan tijdens het school- en
straatvoetbal!!!
Op Hemelvaartsdag hebben onze communicanten de E. H. Communie in onze
parochie ontvangen. De kinderen kregen van Harmonie St Gerardus een blokfluit en
blokfluitlessen cadeau.
De mooie afsluiting op woensdagmiddag 5 juli van het muziekproject DOOR i.s.m. de
Harmonie en Schunck.
We willen de opa van Damian heel hartelijk bedanken voor de fijne speelplaatsen.
Dag in, dag uit zorgt hij ervoor dat alle speelplaatsen van onze school er netjes uit
zien.
Juf Esther kreeg een zoon en hij heet Nando
Juf Mandy kreeg een zoon en hij heet Ties
Het team had op 28 juni j.l. een geweldige teamdag in Posterholt.
Juf Yvon ging op dinsdag 11 juli j.l. met pensioen.

Veel ouders bezochten de inloopmiddagen, de ouderavonden en de speciale ouderavonden.
De leden van de Ouderraad regelden samen met het team fijne vieringen.
Bedankt allemaal voor het fijne schooljaar.

Onze voornemens in het nieuwe schooljaar: 2017-2018








Wetenschap en Techniek onderwijs (STEM II) m.i.v. 2017-2018 in groep 1 t/m 8
(Science Technology Engineering Math. en Onderzoekend & Ontwerpend leren).
Programmeren en coderen (groep 7) m.i.v. 2017-2018.
Oriëntatie op aanpak wereldoriënterende vakken.
Verdere professionalisering i.h.k.v. PBS (Positive Behaviour Support) met als doel het
versterken van het Pedagogisch klimaat: PBS en aanpak pesten.
Het uitgebreide pestprotocol staat vermeld op de website van de school.
Vasthouden waar we trots op zijn.
Verder met de coöperatieve werkvormen.
Voortzetten van het effectief leesonderwijs: woordenschat en begrijpend lezen.
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Schakelklas 2017-2018.
Continueren van handelingsgericht- en opbrengstgericht werken onder begeleiding
van Bureau Wolters tijdens studiedagen.
Continueren van de opleiding: Gedrag beter begrijpen.
Invoering passend onderwijs.
Nieuwe Cito toetsen in groep 7.

6.8.De resultaten van ons onderwijs
In groep 1 en 2 maken de kinderen de Citotoetsen ‘Taal voor kleuters’ en “Rekenen”.
Vanaf groep 3 worden afgenomen de methode gebonden toetsen en de Citotoetsen: de DMT
en AVI toetsen (technisch lezen), Begrijpend leestoetsen, de toetsen Rekenen en Wiskunde,
Spelling, Woordenschat, Entreetoets (groep 7) en de Verplichte eindtoets in groep 8: Route
8.
6.8.1.Resultaten Eindtoets Route 8
We hebben voor de “Eindtoets Route 8” gekozen. Sinds het schooljaar 2016-2017 nemen we
deze eindtoets af. Het is een digitale én adaptieve toets. We hebben voor deze toets
gekozen omdat deze toets het best laat zien wat onze leerlingen wél kunnen. Daarnaast is
deze toets qua omvang heel prettig; leerlingen werken tussen 2 uur en 4 uur aan de
computer om de toets te volbrengen.
Het is een landelijk genormeerde toets. Hiermee krijgen we een beeld van de prestaties van
onze leerlingen en van de school als geheel. Deze toets speelt allereerst een rol bij de
schoolkeuze na de basisschool. We houden bij naar welke scholen voor Voortgezet
Onderwijs onze kinderen gaan.
De 'Eindtoets Route 8”' is voor onze school een moment van bezinning; hoe doen wij het als
school, vergeleken met het landelijk gemiddelde?

2016-2017: Eindtoets Route 8: 203,7
De eerste afname van de eindtoets "Route 8" verliep vlekkeloos, mede door de inbreng van
leerlingen, team en een kritische blik van de MR. De score van deze eindtoets was naar
tevredenheid. Het gemiddelde lag ruim boven het landelijk gemiddelde!
Hoe zijn we te werk gegaan? Alle onderdelen van de entreetoets worden kritisch tegen het
licht gehouden: welke leerlingen scoren hoog bij bepaalde onderdelen en welke leerlingen
scoren minder hoog bij bepaalde onderdelen. Aan de hand van deze gegevens gaan wij als
team aan de slag met analyseren en vooruitkijken naar het aansluitende leerjaar: groep 8.
Conclusie 2016-2017: Na de Entree-toets van eind groep 7, is er hard gewerkt aan diverse
onderdelen. We hebben afgelopen schooljaar vooral aandacht geschonken aan Begrijpend
lezen (leren om samenvattingen te maken en te bestuderen, het kiezen van eigen teksten en
deze teksten samenvatten, vragen stellen etc.). Dit was het onderdeel waar de meeste
zorgsignalen vandaan kwamen bij het analyseren van de Entreetoets. Daardoor zijn we
minder bezig geweest met het Technisch Lezen (Methode Estafette).
De score van Eindtoets "Route 8" is naar verwachting in vergelijking met de uitslag van de
Entreetoets in groep 7. Enkele leerlingen hebben hoger gescoord en enkele leerlingen lager
dan verwacht/ hun advies.
Aantal lln:
28 v.d. 28
25 v.d.28

Schoolgroep
15
15

Ondergrens
193,8
193,8

Gemiddelde
schoolgroep
201,8
201,8

Bovengrens
209,8
209,8

Route 8
196,8
203,7

In deze groep zijn 3 leerlingen bij wie wij de "ADIT" hebben afgenomen en deze leerlingen
zijn niet meegeteld in de eindscore. ADIT is een Adaptieve Digitale intelligentietest. Deze drie
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leerlingen mogen wij uitsluiten in het berekenen van het gemiddelde van de eindtoets "Route
8". Ze hebben de eindtoets wel gemaakt en ze hebben naar verwachting gescoord.
We zijn trots op deze goede opbrengsten, zeker omdat we "Route 8" voor de eerste keer
hebben afgenomen. De leerlingen waren ook positief over de afname van deze toets. Het
gemiddelde van onze leerlingen ligt boven het gemiddelde en onder de bovengrens. Onze
school hanteert de inspectienorm en we streven naar bovengemiddelde resultaten.
6.8.2 Resultaten van de Cito & Centrale –eindtoets in de afgelopen jaren

2016
2015
2014
2013
2012

Cito
eindtoets

Aantal lln:

535,4

26 v.d. 32
21 v.d. 24
23 v.d.26
28
22

537,3
533,6
539,6
534,2

Schoolgroep
16
18
18
16
15

Ondergrens
532,8
532,4
532,4
532,8
532,9

Gemiddelde
schoolgroep
544,8
534,4
534,4
534,8
534,9

Bovengrens
536,8
536,4
536,4
536,8
536,9

We zijn trots op deze goede opbrengsten. Onze school hanteert de inspectienorm en we
streven naar bovengemiddelde resultaten.
6.8.3.Uitstroomgegevens/ adviezen 2016-2017
30 leerlingen (waaronder 2 lln. van groep 7)
Praktijk:
3 lln 10 %
VMBO B:
1 lln
3%
VMBO K:
3 lln 10 %
VMBO G:
3 lln 10 %
VMBO T:
9 lln 30 %
HAVO :
4 lln 13 %
VWO:
7 lln 22 %
Als een kind de school verlaat, wordt er een onderwijskundig rapport opgesteld voor de
school waar het kind naar toe gaat. Tenslotte gaan we elk jaar na hoe de resultaten van onze
leerlingen zijn na één jaar Voortgezet Onderwijs.
Onze leerlingen doen het over het algemeen goed en blijken goed 'op hun plaats' te zijn in
het Voortgezet Onderwijs dit blijkt uit de gesprekken met vertegenwoordigers van het
Voortgezet Onderwijs die wij jaarlijks houden.
6.8.4.Uitstroomgegevens voorafgaande jaren
2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015
4% (1 lln.)
8% (2 lln.)

2015-2016
34 lln. (w.o. 2 lln. gr.7)

Praktijk
VMBO
Basis/kader
VMBO
Gemengd/Theorie
HAVO
VWO

18% (4 lln.)

11% (3 lln.)

29% (7 lln.)

50% (11
lln.)
23% (5 lln.)
9% (2 lln.)

33% (9 lln.)

41% (10
lln.)
17% (4 lln.)
13% (3 lln.)

19% (6 lln.)
37% (10
lln)

42% (10 lln.)

0% (0 lln.)
Basis:11,7% (4 llin.)
Kader:17,6% (6 lln.)
VMBO-T: 29,4 (10 lln.)

25% (6 lln.)
21% (5 lln.)

26,4% (9 lln.)
20,5% (7 lln.)

6.8.5.Doorverwijzing van leerlingen naar het speciaal basisonderwijs (gr.3 t/m 8)
De afgelopen drie jaar was de doorverwijzing naar het speciaal basisonderwijs als volgt:
2010-2011
1 ln.

20112012
0 lln.

2012-2013
1 lln.

2013-2014
0 lln.
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20142015
1

2015-2016

2016-2017

1

0
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Met deze aantallen blijven we ruim onder de door het samenwerkingsverband gestelde grens.
Onze doorverwijzing is miniem en alleen die leerlingen worden doorverwezen waar wij na
intensief volgen en bespreken geen opvangmogelijkheid meer voor zien binnen onze school.
Bovenstaand heeft natuurlijk wel gevolgen voor de verwijzing naar het voortgezet onderwijs.
Nu steeds meer leerlingen het basisonderwijs gewoon blijven volgen en niet naar een
speciale basisschool worden doorverwezen is de kans op uitstroom naar het LWOO en PO
(Praktijkonderwijs) steeds groter.
6.8.6. De ouderenquête 2014-2015
In het schooljaar 2014-2015 hebben we de ouderenquete gehouden.
Er zijn 153 lijsten uitgedeeld en 66 lijsten kwamen retour:
Het deelnamepercentage was 43%.
Onderwerpen: Schoolgebouw, Communicatie, Ouderparticipatie, Schoolklimaat (interactie
met ouders, interactie met kinderen), Zorg en begeleiding, Onderwijs en leren (aanbod,
onderwijsproces, leereffect). De resultaten zijn besproken in het team en in de MR.

Beoordeling door ouders
25
20
15
10
5
0

23

13

14
9

6
1

0

Verbeterpunten en aandachtspunten zijn verwerkt in het schoolplan 2015-2019.
De ouderenquête ligt op school ter inzage.
6.8.7.Leerlingenenquête 2016-2017: groep 6
In februari 2017 heeft W. Simons (intern begeleider) een leerlingenenquête afgenomen in
groep 6. Deelname in groep 6: alle kinderen.
Tijdens de teamcursus: Gedrag beter leren begrijpen, door Bureau Wolters, werd het boek:
de Ringaanpak aanbevolen als een goed handboek voor het bevorderen van de
groepsdynamiek en het bevorderen van het sociale gedrag.
Uit bovengenoemd boek is deze enquete en afgenomen bij 12 jongens en 11 meisjes van
groep 6 met de volgende resultaten, conclusies en opmerkingen:
1. Hoe ik mijn klas zou omschrijven? Er hangt een redelijk vriendelijk sfeertje.
2. Hoe we met elkaar omgaan. Een groot deel is altijd aardig en vriendelijk. Er zijn ook
enkele kinderen die wel eens onaardig tegen me doen.
3. Wie er werken aan een leuke, goede sfeer. De meeste kinderen doen hun best voor een
goede sfeer.
4. Over meedoen en buitensluiten. De meeste jongens antwoorden dat er clubjes zijn,
maar dat ze vaak meedoen. De meeste meisjes geven aan dat er clubjes zijn en dat je soms
wel en soms niet mee mag doen.
5.Over pesten en plagen. Meer dan de helft geeft aan niet gepest of geplaagd te worden.
Een op de drie geeft aan dat ze niet gepest worden, maar wel eens geplaagd op een
grappige manier. Twee leerlingen geven aan wel eens gepest te worden of geplaagd op een
niet grappige manier. Een leerling voelt zich gepest en getreiterd.
6. Hoe ik me voel in deze klas.De helft van de groep geeft aan dat ze zich 100% fijn voelen
in de klas. Een op de drie voelt zich redelijk fijn. Een op de zeven kan niet echt zeggen dat
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hij zich fijn voelt in de klas.
Opmerkingen/suggesties van leerlingen:
 Bij ruzie zeg ik dat ze moeten stoppen!
 Bij plagen zeg ik dat ze het moeten melden.
 Ik ben blij dat ik zoveel gesteund wordt dat helpt ook best wel.(overlijden van moeder)
 Niet op elkaar reageren!
 Clasdojo werkt!
 Zorgen dat er minder gepest wordt!
 Hardere regels: meer straf schrijven in de pauze.
 Zeggen wie kwetsbaar kan zijn. (zij-instromer, die op andere school gepest werd).
6.8.8.Leerlingenenquête 2016-2017 in groep 7 en 8
 Vragenlijst van Scholen op de Kaart.
 Onderzoek naar de tevredenheid van leerlingen:
 Afname in week 16
De sfeer op school
Hoe graag ga je naar school?
Hoe veilig voel je je op school?
Hoe duidelijk vind je de regels op school?
Heb je het naar je zin in je groep?
Hoe tevreden ben je over de omgang met je
medeleerlingen
De lessen op school
Hoe tevreden ben je over wat je leert op deze school?
Hoe tevreden ben je over de uitleg van je juf of meester?
Hoe duidelijk vertelt je juf of meester wat je goed of fout
doet?
Heb goed helpt je juf of meester als het nodig is?
De veiligheid op school
Ik word op school gepest door andere kinderen
Ik word online gepest door andere kinderen
Andere kinderen doen mij expres pijn
Ik ben bang voor andere kinderen
Mijn juf of meester helpt bij het oplossen van ruzies tussen
leerlingen
Welk rapportcijfer geef je de school

helemaal
niet
1
0
0
3
2

niet

wel

heel erg

6
4
7
6
5

42
36
28
27
27

11
20
25
24
26

helemaal
niet
0
0
1

niet

wel

heel erg

3
0
2

35
28
30

21
31
26

1

3

25

29

soms
11
2
18
9
2

vaak
3
0
2
0
26

altijd
0
0
1
1
27

nooit
46
58
39
50
5

7,25

In bijlage 1 de resultaten van de leerlingenquete weergegeven in grafieken.
We zijn best tevreden met de resultaten. Maar het kan altijd beter. We zijn na de meivakantie
2017 gestart met PBS met als doel het versterken van het Pedagogisch klimaat: gedrag en
aanpak pesten.
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7 En dan ……naar het voortgezet onderwijs
Welke vorm van voortgezet onderwijs voor uw kind haalbaar is, hangt niet alleen af van de
kwaliteit van de basisschool, maar ook van de interesse, motivatie en aanleg van uw kind.
Met onderwijs op maat proberen we samen met u het maximale uit uw kind te halen. Samen
met u te zorgen, dat uw kind in de meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs terecht
komt, opdat het zich in het vervolgonderwijs op een goede manier verder ontwikkelt.
7.1.De specifieke voorbereiding op het voortgezet onderwijs gebeurt in groep 8.
Activiteiten in groep 8 m.b.t. het Voortgezet Onderwijs
Een overzicht van de activiteiten die we in groep 8 uitvoeren om leerlingen voor te bereiden
op het Voortgezet Onderwijs. Achter de activiteit staat vermeld wanneer deze activiteit
plaatsvindt.
Activiteit
Mindmapping
Agenda invullen
Dag- en weektaak
Studieplanner
Lessenmiddagen

Open dagen,
infoavonden
V.O.-week

Projecten

Uitleg
Wereldoriëntatie-vakken: Aardrijkskunde,
Geschiedenis, Natuur.
Leren plannen m.b.t. huiswerk, toetsen en
gebeurtenissen.
Samen taken per dag/ week leren plannen en
uitvoeren. Aan het eind leren evalueren.
Leren plannen van huiswerk en andere taken in
een studieplanner.
Planning samen bekijken, inschrijven en
wanneer mogelijk: samen een lessenmiddag
bezoeken.
Doornemen planning.
-Ervaren hoe een lesrooster werkt
-Ervaren hoe leswisselingen verlopen
-Ervaren hoe het is om een leerkracht aan te
spreken
-Ervaren hoe het is om op één dag les te krijgen
van meerdere leerkrachten
-Ervaren hoe het is om uit boeken van het V.O.
te werken
-Ervaren hoe het is om met een zware
boekentas te fietsen.
Bizworld:
Project waarbij kinderen leren om een fictief
bedrijf op te richten. Samenwerking, rekenen,
communicatie, creativiteit én het ontdekken/
benutten van talenten komen hier aan bod. Dit
sluit enigszins aan op het “Technasium” in het
V.O.

Tijdstip
Gehele schooljaar
Gehele schooljaar
Gehele schooljaar
Vanaf maart
Vanaf januari t/m
maart
Vanaf januari t/m
maart
Mei

Mei

De leerlingen krijgen van de leerkrachten informatie over de verschillende mogelijkheden die
er zijn en ze bezoeken zelf een aantal scholen. Het voorgezet onderwijs organiseert
informatieavonden en open dagen. Hier krijgen de ouders en kinderen informatie over het
voorgezet onderwijs en wordt de aanmeldingsprocedure uitgelegd. De kinderen kunnen bij
verschillende scholen proeflessen bijwonen.
De basisschool stuurt het onderwijskundig rapport en het advies naar de school van het
voortgezet onderwijs.
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7.2.Belangrijke punten bij de schoolkeuze
De schoolkeuze voortgezet onderwijs is onder andere afhankelijk van de volgende
elementen: het advies van de school, het LOVS en (in mindere mate) de verplichte Eindtoets.
Vanaf het schooljaar 2014-2015 vindt deze toets namelijk plaats in april i.p.v. in februari.
Hieronder staat uitgelegd welke consequenties deze verandering heeft.
Advies van de school
Het advies van de groepsleerkracht is belangrijk bij de schoolkeuze. De groepsleerkracht
heeft meestal een goed inzicht in de mogelijkheden waarover een kind beschikt. Daarbij zijn
niet alleen de leerprestaties belangrijk, maar ook gegevens over de belangstelling van het
kind, de motivatie om te studeren, de wil om zich ergens voor in te zetten en de behoefte aan
hobby's en vrije tijd. Dit advies bespreken we met u en uw kind. Het advies van de school
krijgt u vóór 1 maart. Dit advies is leidend bij de plaatsing van leerlingen in het Voortgezet
Onderwijs.
Keuze mogelijkheden na de basisschool:
 Praktijkonderwijs
 VMBO- LWOO *
 VMBO- Basisberoepsgerichte leerweg
 VMBO -Kaderberoepsgerichte leerweg
 VMBO - Gemengde leerweg
 VMBO-T (theoretische leerweg=MAVO)
 HAVO
 VWO
 Gymnasium
*LWOO betekent Leerweg Ondersteunend Onderwijs en is bedoeld voor leerlingen die in het
vmbo in principe wel een leerweg aankunnen, maar die daarbij extra ondersteuning en
begeleiding nodig hebben. Vaak gaat het om extra hulp bij de vakken en extra begeleiding bij
problemen die leerlingen met zichzelf of met hun omgeving hebben. Zij volgen de lessen in
kleine groepjes van ongeveer 12-15 leerlingen. Mede door de kleinschaligheid is het mogelijk
om de aandacht voor en de begeleiding van de individuele leerling te vergroten.
De regionale verwijzingscommissie beslist wie in aanmerking komt voor
leerwegondersteunend onderwijs. Het voortgezet onderwijs draagt deze leerlingen voor, op
grond van een advies van de toeleverende school, op verzoek van de ouders en op basis van
een test bij de toelating. Het is de regionale verwijzingscommissie die uiteindelijk beslist.
7.3.Verplichte eindtoets basisonderwijs
In het reguliere basisonderwijs zijn scholen verplicht een eindtoets af te nemen. Alle
leerlingen van groep 8 maken de toets. Deze eindtoets meet de kennis die leerlingen hebben
van taal en rekenen. Taal en rekenen zijn verplichte onderdelen van de eindtoets.
Reden invoering verplichte eindtoets
De eindtoets laat zien in welke mate leerlingen de referentieniveaus voor taal en rekenen
beheersen. Ook toont de eindtoets aan welk type vervolgonderwijs bij een leerling past. De
eindtoets is dus een hulpmiddel om vast te stellen of het basisonderwijs en het voortgezet
onderwijs goed op elkaar aansluiten. De eindtoets is geen examen. Leerlingen kunnen niet
slagen of zakken voor de toets.
Voordelen eindtoets later in het jaar
De Eindtoets vond altijd plaats in februari. Nu de eindtoetsen later in het jaar plaatsvinden,
kunnen scholen:
 de onderwijstijd in groep 8 zo goed mogelijk benutten. Daardoor hebben leerlingen
meer tijd om bezig te zijn met taal en rekenen (inclusief studievaardigheden);
 de meest recente gegevens over het taal- en rekenniveau van leerlingen aan de
school voor voortgezet onderwijs geven.
Schoolgids 2017-2018 Basisschool Gerardus Majella
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We kiezen als school voor de adaptieve toets: Route 8.
De kinderen beantwoorden allerlei vragen op het gebied van rekenen, taal en begrijpend
lezen. Deze toets wordt op de computer gemaakt.
Samen met onze MR hebben we de voordelen van deze toets uitvoerig besproken.
De ouders van groep 8 krijgen tijdens de informatieavond alle informatie.
Met deze eindtoets toetsen we de gebieden taal, rekenen, informatieverwerking en begrijpend
lezen. De bedoeling ervan is vooral om een bevestiging te krijgen van het advies dat de
school heeft gegeven. Dit is anders dan in voorgaande jaren, omdat de eindtoets verschoven
is naar april.
De uitslag van de eindtoets wordt op school uitgedeeld en nemen de leerlingen mee naar
huis. De leerkracht kan dan aangeven dat een gesprek noodzakelijk is of niet. Een gesprek
kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn wanneer een advies naar boven aangepast kan worden. Dit
wordt door de leerkrachten bepaald. Het kan ook zo zijn dat ouders vragen hebben na het
zien van de uitslag. Wanneer dit laatste het geval is, maken ouders zelf een afspraak met de
leerkracht van groep 8.
7.4.Toelating vervolgonderwijs
Is het advies van de basisschool en het LOVS positief, dan wordt het kind zonder meer
toegelaten op de school van uw keuze.
Indien het schooladvies afwijkt van de wens van de ouders en hierover twijfel ontstaat, neemt
het vervolgonderwijs een toets af. De toelatingscommissie weegt de beschikbare gegevens
zorgvuldig tegen elkaar af om tot een beslissing te komen. Er kan daarbij overleg gepleegd
worden met de basisschool.
Contact basisonderwijs/voortgezet onderwijs
Met de scholen van het voortgezet onderwijs bestaat een goed contact. Onze school
informeert de nieuwe school over haar toekomstige leerlingen. In het eerste schooljaar vindt
er een terugkoppeling plaats met de coördinator van de brugklas. Van elke oud-leerling van
de basisschool worden de rapporten, vorderingen en gedrag bekeken.
ADIT: De Adaptieve Digitale Intelligentietest
Een leerling is meer dan alleen taal en rekenen. Denk bijvoorbeeld aan de talenten en
capaciteiten van een leerling.
De ADIT geeft een betrouwbare onderbouwing voor schooladvies van de leerling. Met de
ADIT worden de cognitieve capaciteiten van een leerling in groep 8 van het basisonderwijs
gemeten. Deze test geeft naast de verbale- en non-verbale intelligentie ook een advies voor
het voortgezet onderwijs.
De ADIT geeft een goede inschatting van de mogelijkheden van de leerling Het is bij de
onderbouwing van het schooladvies en bij het indiceren van de ondersteuningsbehoefte
(LWOO/PRO) niet alleen belangrijk om te kijken naar de didactische en sociaal- emotionele
ontwikkeling, maar ook naar de capaciteiten van een leerling, dat wat een leerling in huis
heeft. De eindtoets ROUTE 8 geeft weer wat de leerling tot zover geleerd heeft op de
basisschool. De ADIT geeft daarnaast een indicatie van de mogelijkheden van een leerling.
Deze capaciteiten dragen bij aan het inzichtelijk maken van het vermogen van een leerling.
Een goede inschatting van de mogelijkheden van de leerling draagt rechtstreeks bij aan een
passend advies en vergroot daardoor de kans dat de leerling zijn schoolloopbaan met succes
doorloopt.
Deze test wordt niet bij alle leerlingen afgenomen. We kiezen ervoor om deze test af te
nemen wanneer we twijfelen over het niveau van de leerling. Dit wordt uiteraard eerst
overlegd met de ouder(s)/ verzorger(s).
.
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8. Onze school en de ouders / verzorgers
8.1.Het belang van de betrokkenheid van ouders
Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. U bent als ouder welkom en we
nemen u serieus. We informeren u niet alleen over alle belangrijke gebeurtenissen op school,
maar ook over het wel en wee van uw kind. Wij van onze kant stellen het op prijs als u ons
van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt.
Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van uw kind.
Betrokkenheid van de ouders bij de voortgang van hun kinderen op school bevordert een
optimaal leerproces.
Vertrouwen hebben in de school is, voor u en voor ons, erg belangrijk. Het beïnvloedt de
prestaties van uw kind in positieve zin. Vertrouwen krijgt u als u weet wat erop school zoal
gebeurt, wat er leeft en wat er met uw kind(eren) gebeurt. Daarom is goede en regelmatige
informatie over de voortgang van uw kind voor ons belangrijk.
Ondersteuning is ook belangrijk:
Ouders kunnen ons helpen door belangstelling te tonen voor wat er op school gebeurt,
samen te praten over wat kinderen leren, door voor te lezen of te helpen bij het huiswerk.
De leerkrachten willen dit graag met u bespreken en een afspraak is snel gemaakt.
8.1.1.Samenwerkingsovereenkomst (Bijlage 2).
Een van de aandachtspunten van het schoolplan 2015-2019 is het vergroten van de
ouderbetrokkenheid.
Het team heeft samen met de MR een Samenwerkingsovereenkomst opgesteld met als doel:
Wat kunt u van de school verwachten en wat mag de school van de ouders verwachten?
M.i.v. 1 maart 2017 hebben alle nieuwe ouders deze overeenkomst gezien en getekend.
8.2.Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school
8.2.1.Schoolgids
Bij de aanmelding van uw zoon of dochter ontvangt u een schoolgids van onze school. Aan
het begin van het schooljaar wordt de schoolgids op verzoek aan ieder gezin uitgereikt. De
actuele schoolgids staat vermeld op de website van de school (www.bsgerardusmajella.nl) .
8.2.2.Schoolkalender
Ieder gezin ontvangt in de eerste week van het nieuwe schooljaar de schoolkalender. In deze
kalender staan o.a. de vakanties, vrije dagen, de data van rapporten, inloopmiddagen,
oudergesprekken, schoolreis en vieringen.
Het is belangrijk dat u deze kalender goed bewaart.
Indien er zich wijzigingen voordoen, dan wordt u hiervan tijdig op de hoogte gesteld.
8.2.3.Informatie- en nieuwsbrieven
Door het jaar heen krijgen de (oudste) kinderen regelmatig de Nieuwsbrief met actuele
informatie mee naar huis. De Nieuwsbrief staat ook op de website van de school
www.bsgerardusmajella.nl
8.2.4.Isy
In het schooljaar 2013-2014 hebben ouders kennis kunnen maken met ISY, het digitale
communicatiesysteem voor o.a. nieuwsbrieven en weblogs. U kunt zich nog steeds
aanmelden. Heeft u geen registratiecode (meer) vraag ernaar bij juf Mandy (e-mail:
mandy.jaspers@movare.nl ). In het nieuwe schooljaar ontvangt u informatie over het vervolg
van Isy. Ouders die geen gebruik willen maken van Isy, ontvangen de nieuwsbrieven op
papier.
8.2.5.Website: www.bsgerardusmajella.nl met de actuele fotoverslagen, de nieuwsbrieven,
de activiteitenkalender, de schoolgids, het schoolondersteuningsprofiel en overige informatie.

Schoolgids 2017-2018 Basisschool Gerardus Majella

45

Staat er iets op de website van uw kind dat u liever niet heeft (foto’s of werkstukken) laat het
ons even weten via mail: directie.rkbsgerardusmajella@movare.nl. of aan de
groepsleerkracht.
8.2.6.Informatieavond
In de eerste weken van het nieuwe schooljaar nodigen wij u uit voor de informatieavond. U
maakt dan kennis met de groepsleerkracht. Hij/zij zal u uitleg geven over het lesprogramma
van het nieuwe schooljaar, het huiswerk, de schoolregels, ouderhulp en andere schoolse
zaken. Ook kunt u de leermethoden inkijken en hierover vragen stellen. Natuurlijk kunt u ook
vragen stellen over andere schoolse zaken.
8.2.7.Ouderavonden
Jaarlijks organiseren we verschillende ouderavonden. Soms voor alle ouders, soms voor een
deel van de ouders. Er vinden in de loop van het schooljaar één of meer ouderavonden
plaats rond een bepaald thema.
 Informatieavonden VVE-thuis
 Informatieavonden voor de Communievoorbereiding
 Informatieavond voor groep 8
8.2.8.”Tien-minuten” gesprekken en rapporten
De kleuters krijgen nog geen schriftelijk schoolrapport. De leerkracht vult gedurende het
schooljaar een observatielijst over uw kind in. De ouders worden twee keer per jaar op school
uitgenodigd om de gegevens te bespreken.
De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen drie maal per jaar een rapport mee naar huis.
De onderdelen lezen, spellen en rekenen worden met een cijfer beoordeeld.
Andere zaken zoals inzet, gedrag en motivatie worden beoordeeld middels een beschrijving
zoals goed, voldoende, onvoldoende.
In de periode voor het uitreiken van de rapporten vinden de “tien-minuten” gesprekken plaats.
De ouders krijgen dan de gelegenheid om met de groepsleerkrachten de vorderingen te
bespreken. Als er meer tijd nodig is, dan wordt er een extra afspraak gemaakt.
Er zijn 2 keer per jaar (november en februari/maart) oudergesprekken voor alle ouders. De
derde keer (juli) heeft er een oudergesprek plaats, indien de leerkracht en/ of de ouder dit
noodzakelijk vinden.
8.2.9.Een afspraak tussendoor………….
Als ouders behoefte hebben aan extra informatie zijn ze altijd welkom op school. Het is wel
verstandig om even een afspraak te maken met de leerkracht.
Na schooltijd is dit bijna altijd mogelijk. De inlooptijd is hiervoor niet zo geschikt. De leerkracht
moet dan de aandacht verdelen over alle leerlingen.
8.2.10.Inloopmiddagen
De ouders van groep 1 t/m 8 kunnen zich enkele keren per jaar tijdens de inloopmiddagen op
de hoogte stellen van de vorderingen van hun kind. Na schooltijd van 14.45 tot 15.15 uur kunt
u samen met uw kind de werkjes, schriften en werkboekjes in de klas komen bekijken. Alles
ligt klaar en u bent van harte welkom.
Uiteraard kunt u aan de leerkracht vragen stellen over het werk. Omwille van de privacy van
uw kind lijkt het ons niet verstandig om tijdens de inloopmiddag uitgebreid over de
vorderingen van uw kind te praten. Mocht u meer informatie willen, dan kunt u een aparte
afspraak met de leerkracht maken. De data van de inloopmiddagen staan vermeld op de
schoolkalender. Mocht u verhinderd zijn en toch graag de werkjes van uw kind willen zien,
dan kunt u in overleg met de leerkracht bekijken of een ander tijdstip uitkomt.
8.3.Informatie aan gescheiden ouders
Als ouders gescheiden zijn, zijn ze in de meeste gevallen samen verantwoordelijk voor de
opvoeding van hun kind(eren). De ouders maken meestal afspraken over de contacten met
de leerkrachten. Ouders informeren elkaar over bijv. de oudergesprekken. We gaan er vanuit
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dat de betreffende ouders het oudergesprek (indien beide ouders aan het gesprek wensen
deel te nemen) gezamenlijk bezoeken. Het komt wel eens voor, dat beide ouders
afzonderlijke gesprekken willen voeren met de leerkracht over de vorderingen van hun
kind(eren). Alleen in bijzondere gevallen geven wij gehoor aan dit verzoek.
Schooldocumenten worden verstrekt aan de ouder bij wie het kind staat ingeschreven, het
verblijfadres. De andere ouder is zelf verantwoordelijk voor de informatievoorziening. De
kalender, de schoolgids, de nieuwsbrieven e.d. kunnen op school worden opgehaald.
8.4.Gesprek met directie
De directie heeft geen officieel spreekuur. U kunt haar altijd aanspreken. Als het nodig is,
wordt er snel een afspraak met u gemaakt.
Het mailadres is directie.rkbsgerardusmajella@movare.nl.
8.5.Als uw kind niet graag naar school gaat..
Als uw kind niet graag naar school gaat, willen we graag met u praten om er achter te komen
wat de reden daarvan is. Misschien kunnen we op school maatregelen treffen ter verbetering.
Graag naar school gaan is de basis van al het leren. Wij merken dat praten met elkaar leidt
tot het maken van goede afspraken die op de lange duur tot oplossingen kunnen leiden.
8.6.Ouderhulp op school
Voor buitenschoolse activiteiten en activiteiten binnen schooltijd zijn ouders onmisbaar. Op
onze school zet een aantal ouders zich in voor een veelvoud van activiteiten: leesouders,
knutselouders, overblijfouders, de bibliotheek, de vieringen, de communie, de musical,
vervoer naar kinderboerderij enz.
Verder zijn er ook ouders nodig die zich willen inzetten voor de Ouderraad en de
Medezeggenschapsraad.
Regels voor ondersteunende werkzaamheden van ouders:
 De ouders die ondersteunende werkzaamheden verrichten, werken onder
verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht;
 De hulpouders worden op geen enkele wijze betrokken bij het geven van een
waardering voor het werk van de leerlingen
 Het werk van de werkgroepen wordt regelmatig geëvalueerd;
 Ouders die ondersteunende werkzaamheden verrichten zijn via het schoolbestuur
verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid.
8.7.Vervoer door ouders
Als u voor ons kinderen vervoert naar de kinderboerderij, het schoolkamp of………..iets
anders gezelligs, dan is het belangrijk om te weten:
 Er mogen niet meer kinderen in een personenauto vervoerd worden dan dat er
autogordels aanwezig zijn. Voor normale auto’s betekent dit dat er op de achterbank
niet meer dan drie kinderen mogen zitten
 Het is belangrijk dat ouders die kinderen vervoeren bij schoolactiviteiten een
inzittendenverzekering hebben
Op de website van de ANWB vindt u meer informatie (ANWB rechtshulp) over het gebruik
van kinderzitjes.
8.8.Medezeggenschap op school
Elke school heeft een MR. Op 1 januari 2007 is de wet medezeggenschap op scholen (WMS)
ingevoerd. Deze komt in de plaats van de wet medezeggenschap onderwijs (WMO) uit 1992.
In het MR-reglement worden de taken en de bevoegdheden van de MR aangegeven. De MR
geeft advies dan wel instemming bij allerhande zaken de school betreffende. De ouder- en
personeelsgeleding moeten beide instemmen met het schoolplan, schoolformatieplan,
schooltijden, schoolgids en zorgplan.
Onderwerpen die ook besproken worden: de jaarlijkse begroting, Arbo-wetgeving, de
Bedrijfsgezondheidsdienst, Personeelsbeleid en de relatie met de Ouderraad.
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In onze situatie bestaat de MR uit drie ouders en drie personeelsleden. Het aantal is
afhankelijk van het totaal aantal leerlingen op een school. De directie neemt deel aan de MRvergaderingen als adviseur en voert namens het schoolbestuur overleg met de MR. In
bijzondere gevallen zal het College van Bestuur in gesprek gaan met de MR.
De complete wettekst van de WMS kunt u terugvinden op:
www.infowms.nl/medezeggenschap/wettekst.
Samenstelling van de MR:
Onze MR uit 6 personen, 3 ouders (oudergeleding) en 3 personeelsleden
(personeelsgeleding). Momenteel hebben de volgende personen zitting in de MR:
 Richard Erven (voorzitter) vader van Renske groep 8
 John Kuijpers, vader van Paul groep 8
 Bianca Bakker, moeder van Jesper groep 6
 Desiree Vromen, leerkracht groep 2
 Fabien Jadoul, leerkracht groep 8
 Vacature leerkracht
 Marie-José Kollau, directie / adviserend lid.
8.9.Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
MOVARE heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze geeft advies
of verleent instemming over schooloverstijgende zaken (aangelegenheden die van
gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen) met
als doel de beleidsontwikkeling mede vorm te geven. Medezeggenschapszaken met
betrekking tot individuele scholen worden behartigd door de Medezeggenschapsraden (MRen) van de afzonderlijke scholen. De leden van de GMR hoeven geen lid te zijn van een
Medezeggenschapsraad (MR), wel wordt van hen enige binding met een school uit de
betreffende regio verwacht.
Voor het GMR-reglement en de samenstelling van de GMR, zie www.movare.nl > GMR.
8.10.De ouderraad/Ouderbijdrage
De ouderraad is samengesteld uit actieve ouders, die in nauwe samenwerking met het team
tijd, energie en creativiteit steekt in het organiseren van leuke en geschikte activiteiten voor
de leerlingen, o.a. de Sinterklaas-, Kerst, Carnavals- en Paasviering, sportdag,
herfstwandeling, kerstmarkt, schoolreisje, de musical.
Om deze activiteiten te kunnen organiseren vraagt de ouderraad een ouderbijdrage van
€ 15,00 per kind per schooljaar van alle ouders, want zonder geld is het niet mogelijk om
Sinterklaas zijn groepscadeaus te laten uitdelen en…………. is er bij de overige activiteiten
geen ruimte voor iets lekkers of een extraatje.
En verder………..:
 Het beheer van de ouderbijdrage;
 Vrijwilligerswerk van ouders op school bevorderen;
 De contacten tussen ouders en team bevorderen;
 indien nodig, de belangen van kinderen en ouders behartigen.
Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Onze school vraagt van de ouders/verzorgers een
bijdrage van € 15,00 per kind per schooljaar voor de volgende activiteiten:
De kosten zullen dan als volgt verdeeld gaan worden:





Sinterklaas
Kerst
Carnaval
Pasen

€5,00
€2,00
€2,50
€1,50
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Sportdag
Bibliotheek
Diversen

€1,50
€0,50
€2,00 (attentie voor Communie en
aanvulling als een activiteit duurder is dan gepland.)

De ouderraad houdt rekening met kinderen met allergieën.
Verder worden er ook kosten gemaakt zoals de zaalhuur voor de Carnavalsviering, kosten
i.v.m. aanwezigheid Sint en Pieten, het groepscadeau van Sinterklaas aan elke groep, een
cadeautje voor de Communicanten. Ook wordt € 0,50 van de ouderbijdrage besteed aan de
uitbreiding en verbetering van de schoolbibliotheek.
De ouderbijdrage wordt beheerd door de ouderraad. De penningmeester legt jaarlijks
verantwoording af aan de oudergeleding van de MR. De oudergeleding van de MR heeft
instemmingsrecht bij vaststelling of wijziging van de hoogte van de ouderbijdrage.
De ouderbijdrage € 15,00 kan in twee termijnen worden betaald, door middel van een
handmatige overboeking.
Het rekeningnummer dat hiervoor openstaat is: IBAN nummer NL60INGB0001100278 t.n.v.
OR BS Gerardus Majella. Vermeld daarbij a.u.b. de naam en groep van uw kind(eren).
De eerste betaling dient te geschieden in september 2017 en de tweede uiterlijk in
februari 2018.
Leerlingen die vanaf januari 2018 instromen betalen € 10,00 en leerlingen die vanaf april
2017 instromen € 7,50. We gaan ervan uit dat u de vrijwillige ouderbijdrage betaalt.
U kunt het geld ook contant op school bij de directie of de administratie (juf Jolanda) betalen.
Als u de vrijwillige ouderbijdrage niet (meteen) kunt betalen …is het belangrijk dat we dit
weten!!
U kunt dit bespreken met de leerkracht, de intern begeleider of de directie (Marie-José Kollau
06 10493750). Gezinnen met meer dan drie kinderen kunnen (in overleg) in aanmerking
komen voor betaling in meerdere termijnen of een reductie- of kwijtscheldingsregeling kan
besproken worden.
Stichting Leergeld Parkstad (tel.045-5743636 op werkdagen van 10.00-15.00 uur /
http://parkstad.leergeld.nl.) kan helpen als de kosten voor de ouderbijdrage, schoolreis of
schoolkamp een probleem zijn. De aanvraag bij Stichting Leergeld (ouderbijdrage,
schoolreisje of schoolkamp) moet voor 1 oktober 2017 geregeld zijn. U moet zelf de
aanvraag verzorgen. Voor meer informatie en een factuur kunt u ook terecht bij de directie of
de administratie.
Als u de ouderbijdrage niet wenst te betalen ………is het belangrijk dat we dit weten!!
U kunt dit bespreken met de leerkracht, de intern begeleider of de directie.
Als u de ouderbijdrage niet voor 15 november 2017 betaalt, kan dit m.i.v. het schooljaar 20172018 betekenen dat uw kind geen extra’s ontvangt: traktaties bij de Sinterklaasviering, de
lunch bij de Kerstviering, drankjes en een versnapering bij de Carnavalsviering, een paasei en
lunch bij de Paasviering en drinken bij de sportdag. U dient dan zelf voor eten en drinken te
zorgen.
Uw kind doet uiteraard mee aan de vieringen en de activiteiten. Deze vieringen en activiteiten
zijn onderdeel van het lesprogramma en dus verplichte schooldagen.
NB:
Het geld voor het schoolreisje en de bijdrage voor het schoolkamp moeten apart betaald
worden en zijn geen onderdeel van de ouderbijdrage.
U ontvangt hierover informatie in het nieuwe schooljaar (verder informatie hoofdstuk 8.11. en
8.12).De kinderen die niet deelnemen aan het schoolreisje of het schoolkamp moeten
gewoon op school zijn. Dit zijn reguliere lesdagen.
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8.11.Klachtenregeling
Op grond van de Kwaliteitswet die in werking is getreden op 1 augustus 1998 zijn de
schoolbesturen verplicht een klachtenregeling te hebben. Het klachtrecht heeft een
belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Door de
klachtenregeling ontvangen het bevoegd gezag 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 een zorgvuldige behandeling van klachten beoogd,
waarmee het belang van de betrokkenen wordt gediend, maar ook het belang van de school
(een veilig schoolklimaat). 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, kan men
een beroep doen op deze klachtenregeling.
U kunt de klachtenregeling downloaden via de website www.movare.nl. Klik in het menu op
documenten en vervolgens op regelingen.
Procedure bij klachten
1.Intern
klager
klacht over
leerling
andere leerling
eigen leerkracht
andere leerkracht

ouder

personeelslid

schoolse zaken
machtsmisbruik, agressie,
pesten, seksuele intimidatie
andere leerling
leerkracht eigen kind
schoolse zaken
schooldirecteur
machtsmisbruik, agressie,
pesten, seksuele intimidatie
leerling
ouder
collega
schooldirecteur
schoolse zaken
machtsmisbruik, agressie,
pesten, seksuele intimidatie

klagen bij
eigen leerkracht
eigen leerkracht, schooldirecteur
eigen leerkracht, andere leerkracht,
schooldirecteur
eigen leerkracht, schooldirecteur
leerkracht, schooldirecteur,
schoolcontactpersoon
leerkracht
leerkracht, schooldirecteur
leerkracht, schooldirecteur, College
van Bestuur
schooldirecteur
leerkracht, schooldirecteur,
schoolcontactpersoon
ouder
ouder, schooldirecteur
collega, schooldirecteur
schooldirecteur, College van Bestuur
Schooldirecteur,
College van Bestuur
st
schooldirecteur, schoolcontactpersoon
bestuur
persoon

Het staat de klager altijd vrij als eerste stap de klacht neer te leggen bij de op school
aangestelde schoolcontactpersoon. Wordt de klacht op school bij iemand anders ingediend,
dan wijst deze de klager op de mogelijkheid de schoolcontactpersoon in te schakelen. De
interne procedure kan ertoe leiden, dat de externe procedure gestart wordt.
2. Extern
Klager of aangeklaagde neemt contact op met:
1. Schoolcontactpersoon van de school die kan doorverwijzen naar
2. De externe vertrouwenspersoon, die verder adviseert, waarbij
a. Het bevoegd gezag de klacht zelf afhandelt
b. Doorverwijzing naar de klachtencommissie plaatsvindt.
3. Klachtencommissie.
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Stappenplan klachtbehandeling
Het stappenplan is de route die bij voorkeur wordt gevolgd bij de behandeling van een klacht
opdat deze zo zorgvuldig en efficiënt mogelijk wordt opgelost. Degene tot wie u zich met een
klacht wendt, zal u op dit stappenplan wijzen.
Stap 1
De klager bespreekt zijn klacht zo mogelijk met degene tegen wie de klacht gericht is (bijv.
een leerkracht). De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 2.
Stap 2
De klager bespreekt zijn klacht met (een lid van) de schoolleiding. De klacht is afgehandeld
indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 3.
Stap 3
De klager wendt zich, via de schoolleiding of de schoolcontactpersoon, tot een van de
vertrouwenspersonen. Deze gaat na of de klacht door bemiddeling tot een oplossing kan
worden gebracht dan wel aanleiding geeft tot het indienen van een klacht hetzij bij het
bevoegd gezag hetzij bij de klachtencommissie. In het laatste geval, volg stap 4a
respectievelijk 4b.
Stap 4a
De klager dient, al dan niet bijgestaan door een vertrouwenspersoon, een klacht in bij het
College van Bestuur. Het College van Bestuur neemt de klacht in behandeling. De klacht is
afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 4b
Stap 4b
De klager dient, al dan niet bijgestaan door een gemachtigde, een klacht in bij de landelijke
klachtencommissie. Deze onafhankelijke klachtencommissie onderzoekt de klacht en
adviseert het bevoegd gezag hierover. De klachtencommissie geeft advies over:
a. het wel of niet ontvankelijk zijn van klager;
b. het wel of niet gegrond zijn van de klacht;
c. het nemen van maatregelen;
d. overige door het bevoegd gezag te nemen besluiten.
Stap 5
Binnen 4 weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie zal het bevoegd
gezag het besluit hierop kenbaar maken aan:
a. de klager
b. de aangeklaagde
c. de klachtencommissie
d. de schooldirecteur
e. de medezeggenschapsraad van de school
f. de schoolcontactpersoon
g. de vertrouwenspersonen
Schoolcontactpersonen
Indien u een klacht heeft, kunt u dit melden bij onze schoolcontactpersonen:
Wil Simons (intern begeleider)
Renee van de Gaar (leerkracht groep 6 en intern begeleider)
De schoolcontactpersoon zal aan de hand van het hierboven toegelichte stappenplan samen
met u tot een oplossing proberen te komen.
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Vertrouwenspersoon
MOVARE beschikt over twee externe vertrouwenspersonen. Mocht u naar aanleiding van een
klacht niet tot een adequate oplossing komen met de schoolcontactpersoon dan zal deze u
doorverwijzen naar de onderstaande vertrouwenspersonen, die verbonden zijn aan BCO
Onderwijsadvies.
Mevr. drs. Ine Segers
tel: 06-17864691
e-mail: inesegers@bco-onderwijsadvies.nl
Mevr. Martine Laudy
tel: 06-17864747
e-mail: martinelaudy@bco-onderwijsadvies.nl
Landelijke klachtencommissie
Alle MOVARE-scholen zijn op basis van hun identiteit (denominatie) aangesloten bij een
landelijke klachtencommissie. Onze school is aangesloten bij de onderstaande
klachtencommissie. Het is van belang dat u eerst kennis neemt van de inhoud van de
regeling klachtbehandeling, voordat u zich tot een landelijke klachtencommissie wendt.
Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs, het katholiek
onderwijs en het protestants-christelijk onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Tel. 070 – 3861697
Fax: 070-3020836
E-mail: info@gcbo.nl
Website: www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl
Termijn indienen klacht
De klacht dient binnen een jaar na de gedraging of beslissing te worden ingediend. De
klachtencommissie kan beslissen niet-ontvankelijkheid vanwege termijnoverschrijding
achterwege te laten indien zij van oordeel is dat, alle omstandigheden van het geval
meewegend, de klager de klacht zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs van hem verlangd kan
worden, heeft ingediend.
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9. Praktische punten van A tot Z
9.1.Aanmelden nieuwe leerlingen
Net als voor u is dit voor ons een belangrijk moment. We besteden daar zorg en aandacht
aan. Kinderen mogen wettelijk worden aangemeld op de dag dat ze vier jaar worden en zijn
leerplichtig zodra ze de leeftijd van vijf jaar hebben bereikt. De aanmeldprocedure begint met
een kennismakingsgesprek met de directie (tel.06-10493750).
Tijdens dit gesprek komen de volgende onderwerpen aan de orde:
 Onderwijskundige uitgangspunten van de school
 Schoolgids en schoolkalender van de school
 Vragen van de ouders en eventueel van het kind
 Samenwerkingsovereenkomst (bijlage 2)
Ook wordt een algemene rondleiding door het schoolgebouw gemaakt om “de sfeer van de
school te proeven” en ontvangen de ouders informatie over de school en de
aanmeldprocedure.
Het beleid inzake de toelating en aanmelding staat beschreven in
Hoofdstuk 4 Passend onderwijs
Toelating, schorsing, verwijdering van leerlingen.
De kinderen die in de periode tot 1 oktober vier jaar zijn of worden, zijn vanaf de eerste
schooldag na de zomervakantie welkom.
Kinderen die daarna 4 jaar worden, moeten nog even wachten. Hun officiële eerste
schooldag is de eerste schooldag op of na hun verjaardag.
Nieuwe leerlingen kunnen kort voor hun vierde verjaardag 5 dagdelen komen wennen. Dit
gebeurt in overleg met de leerkracht van groep 1. De ouders van het ingeschreven kind
ontvangen hiervoor een uitnodigingskaart. De leerkrachten van de kleutergroepen besteden
ruim tijd aan deze nieuwkomers om hen zo snel mogelijk aan het schoolgaan te laten
wennen.
Bij nieuwe leerlingen afkomstig van een andere school wordt bovenstaande procedure
(Passend onderwijs hoofdstuk 4) gehanteerd. Er wordt altijd informatie ingewonnen op de
vorige school.
9.2.Actueel houden van telefoonnummers…………….
Heeft u een nieuw telefoonnummer geeft u dit dan door aan de leerkracht. We kunnen u dan
altijd bereiken als er iets met uw kind is. U kunt de (06) nummers (ook van uw werk of oppas)
op school doorgeven via e-mail: info.rkbsgerardusmajella@movare.nl.
9.3.Afmelding van leerling: verhuizing of andere basisschool
Als uw kind wegens verhuizing of anderszins onze basisschool gaat verlaten, stellen wij het
zeer op prijs, dat deze afmelding persoonlijk plaatsvindt. De administratieve afwikkeling wordt
op deze manier zeer bespoedigd.
De leerkracht vult voor de nieuwe school een onderwijskundig rapport in zodat de nieuwe
school weet hoever de leerling met de leerstof is en/of hoe ver de leerling in zijn ontwikkeling
is. Binnen ons bestuur is de afspraak gemaakt dat directeuren altijd contact met elkaar
opnemen als een leerling wisselt van school.
9.4.Bibliotheek op school
De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan wekelijks met de hele groep naar de bieb in de aula.
De kinderen zoeken hier een boek uit op hun eigen leesniveau.
De leerkracht (of een hulpouder) noteert welk kind welk boek mee neemt naar de klas. Dit
boek mag in de klas tijdens de stilleesles of vrije momenten gelezen worden. Deze boeken
gaan niet mee naar huis.
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9.5.Continu-rooster / overblijfouders en afspraken betreffende eten en drinken
Op school hebben we een continurooster. Aan dit overblijven, zijn geen extra kosten
verbonden. Dit betekent dat alle leerlingen op school blijven en samen met de leerkracht in de
klas eten.
9.5.1.Overblijfouders
Wij zijn steeds op zoek naar ouders die samen met de leerkrachten het overblijven van uw
kinderen willen verzorgen. De taak van de overblijfouders is helpen surveilleren op het
schoolplein en bij slecht weer in de klas. U kunt zich aanmelden bij de leerkracht van uw kind.
9.5.2 Afspraken betreffende eten en drinken
 Alle kinderen dienen zelf voor een lunchpakket te zorgen (brood en drank).
 Niet toegestaan zijn: blikjes, glazen flesjes, energiedranken (zoals Red Bull),
koolzuurhoudende dranken (cola / sinas etc.)
 Wij proberen een positieve bijdrage te leveren aan het milieu. In verband met de
hoeveelheid afval geven we de voorkeur aan bekers i.p.v. pakjes drinken.
 We adviseren om geen snoep mee te geven. Tijdens de lessen mag er uiteraard
niet gesnoept worden.
 Lege plastic flesjes en pakjes worden mee terug naar huis genomen.
Tips voor de kleuters: eten tijdens de ochtendpauze
's Morgens kunt u uw kind(eren) schoongemaakt fruit, een boterham, drinken (bij voorkeur
een beker) mee naar school geven. Echter géén snoepgoed. Geef niet teveel mee.
9.6. Foto’s en films en internet: afspraken
Het kan zijn dat u tijdens een activiteit of viering van school een foto van uw kind maakt.
Staan er andere kinderen of de foto of op het filmpje dan is het niet toegestaan om de foto of
film te plaatsen op internet.
9.7.Gymnastieklessen
De kinderen van groep 1 en 2 maken gebruik van de speelzaal in onze school.
Belangrijk is dat de kleuters hun gymschoenen zelf aan en uit kunnen doen, liefst met
klittenband.
De kinderen van groep 3 tot en met 8 maken op dinsdag en donderdag gebruik van de
gymzaal aan de Bruinkoolweg.
Belangrijk is dat u zorgt voor geschikte gymkleding en schoeisel.
Hierover wordt u door de groepsleerkracht geïnformeerd.
9.8.Hoofdluis
Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar
komen kan besmetting gemakkelijk van de een naar de ander overgebracht worden. Elke
school is (ongewild) zo’n plaats.
Wij zijn van mening dat zowel school als ouders een stuk verantwoordelijkheid dragen met
betrekking tot de bestrijding van hoofdluis. De school neemt daarom een aantal
voorzorgsmaatregelen om de verspreiding zoveel mogelijk te beperken.
 Elk kind krijgt een eigen luizenzak
 Na iedere vakantie is er een luizencontrole
 Als er in de groep hoofdluis geconstateerd is, krijgen alle kinderen een brief mee naar
huis.
 Vanuit school wordt er telefonisch contact opgenomen met de ouders van het kind dat
hoofdluis heeft.
Daarnaast is het de verantwoordelijkheid van de ouders om hun kind regelmatig te
controleren, zonodig te behandelen en te melden bij de groepsleerkracht als uw kind luizen
heeft.
Om het hoofdluisprobleem systematisch aan te pakken heeft de ouderraad in overleg met het
team besloten om een ouderwerkgroep in het leven te roepen. Deze werkgroep heeft als
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taak om op een aantal vaste tijdstippen, zo’n 5 keer per jaar, meestal na de vakanties, alle
leerlingen te controleren op hoofdluis. Ouders die in deze werkgroep zitten krijgen instructie
en ondersteuning van de GGD.
9.9.Huiswerk
In de groepen 1 t/m 5 kan het gebeuren dat kinderen opdrachtjes krijgen om thuis te maken
of om thuis voor te bereiden, bijv. iets meenemen van thuis voor een thema dat in de groep
wordt behandeld.
Vanaf groep 6 krijgen de leerlingen huiswerk mee naar huis.
Tijdens de informatieavonden wordt u hierover door de groepsleerkracht geïnformeerd.
Verder kan het noodzakelijk zijn dat er specifiek huiswerk gegeven wordt om een tijdelijke
achterstand in te halen of huiswerk als gevolg van een uit te voeren handelingsplan.
9.10.Mobiele telefoons zijn niet toegestaan op school.
Soms is het noodzakelijk om een uitzondering te maken. Neem in dat geval contact op met
de groepsleerkracht van uw kind.
9.11.”Pad-verzoek” …………..en halen / brengen kinderen
 Soms willen ouders/ verzorgers roken op het pad. Een vriendelijk verzoek om de
sigarettenpeuken niet achter te laten op het pad.
 Soms nemen ouders/verzorgers de hond mee bij het ophalen van de kinderen. Een
vriendelijk verzoek om de honden aangelijnd te houden.

Soms parkeren ouders/ verzorgers de auto op een onhandige plaats bij het halen en
brengen. Een vriendelijk verzoek om de verkeersborden op te volgen wat mag en wat
niet mag.
9.12.Rookverbod.
Er geldt een rookverbod voor iedereen in het gehele schoolgebouw en op het schoolplein.
9.13.Schoolkamp
Ieder jaar gaat groep 8 aan het einde van het schooljaar op kamp. Voor deze activiteit wordt
een aparte bijdrage gevraagd aan de ouders van deze groep. Het gespaarde geld (onderdeel
van ouderbijdrage t/m schooljaar 2012-2013) wordt in mindering gebracht op de kosten. De
kinderen die niet deelnemen aan het schoolkamp moeten gewoon op school zijn. Dit zijn
reguliere lesdagen.
9.14.Schoolreis
Ieder jaar gaan alle groepen op schoolreis. Om deze traditie te kunnen handhaven, wordt er
van de ouders voor het schoolreisje een aparte bijdrage gevraagd.
De groepen 1, 2 en 3 bezoeken PeeWee (overdekte) speeltuin in Posterholt. De groepen 4
t/m 7 bezoeken Toverland in Sevenum.
De kinderen die niet deelnemen aan het schoolreisje moeten gewoon op school zijn. Dit zijn
reguliere lesdagen.
9.15.Stagiaires
Als school vinden wij dat onze toekomstige collega’s de mogelijkheid moeten krijgen
praktijkervaring op te doen.
Onze school wordt bezocht door stagiaires van de PABO die voor kortere of langere tijd op
onze school meedraaien en lessen verzorgen. De stagiaires worden in principe begeleid door
de groepsleerkracht bij wie ze geplaatst zijn. Naast de 1e, 2e en 3e jaars studenten zullen de
zogenaamde LIO’s ( leerkrachten in opleiding) ook op onze school hun opleiding afsluiten.
Verder zijn er in onze school stagiaires van de opleiding SPW (klassenassistenten).
Verder zullen er door leerlingen uit het voorgezet onderwijs de zogenaamde snuffelstage
gevolgd worden. Zij assisteren de leerkracht en proberen gedurende een week een beeld te
krijgen van een werkplek in het onderwijs.
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9.16.Veiligheid: fysieke-, sociale veiligheid en verkeersveiligheid.
Fysieke veiligheid
Op onze school wordt veel aandacht besteed aan de fysieke veiligheid van leerlingen en
personeelsleden. Hieronder verstaan wij een goede huisvesting en een in alle opzichten
veilige schoolomgeving. Het wettelijk kader is hiervoor maatgevend. Indien noodzakelijk,
worden aanvullende maatregelen getroffen.
Sociale veiligheid
Ook de sociale veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel.
Bij sociale veiligheid denken we aan:
 De pest coördinator (Wil Simons en Renee van de Gaar)
 De sociale kring
 De verkeerseducatie van onze school
 Het hanteren van schoolregels (Hoofdstuk 11)
 De effectieve conflicthantering
 Deelname aan het Zorg Advies Team
 Aandachtsfuntionarissen kindermishandeling en huiselijk geweld (Wil Simons en
Renee van de Gaar)
 De aanstelling van schoolcontactpersonen
 De aanstelling van de vertrouwenspersonen
 De klachtenprocedure
 Het deurbeleid.
 Onze aanpak om pesten te voorkomen (zie hoofdstuk 11.2)
 Het pestprotocol op de website
Verkeersveiligheid rondom de school
Het volgende verzoek aan alle ouders wordt na de herfstvakantie in de Nieuwsbrief geplaatst.

We willen u vragen om goed te letten op de verkeersveiligheid bij het halen en
brengen van al onze kinderen. ’s Ochtends blijft het wat langer donker, minder zicht
voor groot en klein!!!
 Speciale aandacht voor het stopverbod aan beide kanten van 8.00-15.00 uur.
 We weten dat er bij het “pad” geen officieel zebrapad is, maar in het belang van de
veiligheid vragen we u toch hier voorzichtig te zijn en rekening met elkaar te houden.
 !!! Wij rijden stapvoets zodat we kinderen die niet zo goed opletten bijtijds zien.
 Een beetje extra aandacht door iedereen kan wellicht helpen dat het veiliger wordt en
blijft voor de kinderen die gebracht en gehaald worden, maar ook voor die leerlingen
die zelfstandig naar school komen. Hiervoor willen we u alvast hartelijk danken.
Verkeersveiligheid: niet parkeren op het voorplein
We vragen uw medewerking en begrip.
Om de veiligheid te kunnen waarborgen, hebben wij als team besloten dat een kwartier voor
het begin van de schooldag tot een kwartier na het einde van de schooldag géén auto's
geparkeerd worden op het voorplein om kinderen op te halen. In goed overleg met de
leerkracht van uw kind is een uitzondering mogelijk. Alvast hartelijk dank.
9.17.Verkeerseducatie basisschool Gerardus Majella
Algemeen
Kinderen in de basisschoolleeftijd vormen een kwetsbare groep in het verkeer. Daarnaast
staan zij nog open voor het aanleren en ontwikkelen van verkeersveilig gedrag. Het is dan
ook belangrijk dat juist bij die kinderen de kennis over verkeer en hun praktische
vaardigheden in het verkeer worden bevorderd.
Vanaf hun vierde jaar gaan kinderen, meestal onder begeleiding, naar school.
Voor schoolgaande kinderen zijn de meest voorkomende wijzen van verkeersdeelname in
deze leeftijdsgroep:
- passagier (met name in de auto en op de fiets);
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- lopen (de route van en naar school, oversteken);
- fietsen;
- skeeleren, skelteren, steppen en skateboarden.
Voor het lopen en in het bijzonder het oversteken van de weg geldt dat de basisbeginselen
voor deze verkeersrol reeds in de vorige fase ( 0 - 4 jaar) zijn gelegd. Het afleggen van de
route naar school is voor jonge kinderen in deze leeftijdsgroep een uitbreiding van de
verkeersrol lopen. Tot het zevende / achtste levensjaar vindt het afleggen van de route naar
school meestal onder begeleiding van een ouder / verzorger plaats.
Helaas neemt de duur en frequentie van het halen en brengen met de auto door ouders toe.
Hierdoor neemt de vroege fietsvaardigheid af en hebben de kinderen steeds minder kennis
van het verkeer.
Het fietsen is een geheel nieuwe verkeersrol voor kinderen van deze leeftijdsgroep. In eerste
instantie zal de aandacht uitgaan naar het fietsen als taak op zich. Pas wanneer ze deze
vaardigheid enigszins beheersen is er weer ruimte om de aandacht op het verkeer te richten.
Educatie
Doel van de school is het stimuleren van het geven van praktijkgerichte educatie op het
gebied van verkeer en het verbeteren van de schoolomgeving en de school-thuis route.
Wij onderschrijven hierbij de kerndoelen zoals beschreven door het ministerie van OC en W
(35, 44, 45 en 47).
9.18.Verjaardagen kinderen
Als uw kind jarig is, mag hij of zij uiteraard trakteren.
Andere traktaties dan snoep hebben onze voorkeur, bijv. een koekje.
Wanneer uw kind jarig is wilt u dan de traktatie zo klein mogelijk houden. U moet zich niet
verplicht tot iets voelen. Het gaat om het gebaar! Wilt u rekening houden met kinderen, die te
maken hebben met allergieën, dan kunt u contact opnemen met de groepsleerkracht.
9.19.Verloren en gevonden voorwerpen
Het komt nogal eens voor dat kinderen allerlei spullen op school kwijtraken. Enkele
raadgevingen om dit te voorkomen:
 Het dragen of meebrengen van oorbellen, sieraden, kettingen, horloges, ringen en
dergelijke is voor eigen risico. Laat ze liever thuis.
 Zet de naam in jassen, laarzen, tassen, sportschoenen en sportkleding, dan is het iets
gemakkelijker om terug te vinden van wie wat is.
 Maak wanten aan een koord vast.
 Controleer geregeld of uw kind iets kwijt is.
Voor elke vakantie worden alle gevonden en niet opgehaalde voorwerpen opgeruimd.
9.20.Vervanging bij ziekte en (studie)verlof
Vroeger had iedere klas zijn vaste meester of juf. Nu is het normaal dat een groep meerdere
leerkrachten heeft. Leerkrachten werken twee of drie dagen per week en hebben samen met
een collega een groep. Daarnaast zullen ook andere collega’s “hun gezicht laten zien”. Denkt
u maar aan de intern begeleider, de collega die de leerkracht vervangt op zijn of haar (studie)
verlofdag.
Bovendien zal bij ziekte, studieverlof en verlof of om andere reden een vervang(st)er de taken
overnemen. Onze school maakt dankbaar gebruik van een aantal vaste vervang(st)ers. Zij
zijn vertrouwd met onze school, kennen onze kinderen en weten hoe wij het onderwijs
verzorgen. De groepsleraar houdt elke dag bij waar de kinderen mee bezig zijn. Dat gebeurt
in de vorm van een logboek, zodat iedere vervanger binnen de groep de actuele stand van
zaken aantreft en zonder problemen de groep kan overnemen.
Voorkomen van lesuitval
Onze school zal al het mogelijke doen om lesuitval te voorkomen. Bij ziekte van een van de
leerkrachten of bij afwezigheid om een andere reden zullen we er zorg voor dragen, dat door
interne verschuivingen binnen de organisatie of door inschakeling van een vervangende
leerkracht het onderwijs aan de kinderen toch op verantwoorde wijze doorgang kan vinden.
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Er worden in principe geen kinderen naar huis gestuurd bij ziekte van één van de
leerkrachten.
9.21.Verzekering en aansprakelijkheid
Het schoolbestuur heeft een ongevallenverzekering afgesloten. De leerlingen zijn onder
schooltijd en tijdens de diverse schoolactiviteiten (schoolreisje/ schoolkamp/ excursie etc.)
verzekerd.
Aansprakelijkheid
De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verliezen, vernielen, diefstal of
verwisseling van fietsen, kledingstukken, geld, waardevolle papieren, sieraden, kleinoden,
horloges, telefoons, brillen en leermiddelen van onze leerlingen. We willen de ouders erop
wijzen dat het noodzakelijk is om een WA-verzekering af te sluiten. De school sluit elke
aansprakelijkheid ten aanzien van schade of diefstal van privé-eigendommen uit.
Om alle misverstanden te voorkomen:
De school of het schoolbestuur is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de
schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou
alle schade die in schoolverband ontstaat, door de school moeten worden vergoed. Deze
opvatting leeft wel bij veel mensen, maar berust op een misverstand. De school is alleen
aansprakelijk en daarmee schade vergoeding plichtig, wanneer er sprake is van een
verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus te kort zijn
geschoten in hun rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er
sprake is van enige onrechtmatigheid van de kant van de school. Een voorbeeld daarvan is
de schade aan een bril tijdens de gymnastiekles, die schade valt niet onder de
aansprakelijkheidsverzekering en wordt (dan ook) niet vergoed.
De school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen.
Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk
voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of andere door de school
georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus zelf
(of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/ verzorgers zelf een
particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Voorbeeld daarvan is de beschadiging
aan een jas tijdens een pauze; of vlekken in kledingstukken, die schade valt niet onder de
aansprakelijkheidsverzekering van de school en wordt (dan ook) niet vergoed.
Niet verzekerd is de schade, die wordt toegebracht met of door een auto, die door een
verzekerde wordt gebruikt of bestuurd, ook indien deze auto op dat moment voor
schoolactiviteiten wordt gebruikt. Elke bestuurder wordt geacht hiervoor een WA –
autoverzekering en – voor zover nodig- een inzittendenverzekering te hebben afgesloten.
Soms blijven er na schooltijd fietsen in de fietsenstalling staan. Dit is niet handig.
Tijdens schooltijd en onder schooltijd stelt de school elke aansprakelijkheid uit ten aanzien
van schade of diefstal van prive-eigendommen (dus ook fietsen).
9.22.Verzuim door ziekte (zie ook Hoofdstuk 10.1)
Als uw kind ziek is kunt u dat vanaf 8.00 uur telefonisch melden.

Andere soorten van verzuim dan ziekte zijn niet toegestaan.
We verzoeken u ook het tandartsenbezoek e.a. zoveel mogelijk buiten schooltijd te regelen.
Dagelijks worden kinderen die niet aanwezig zijn geregistreerd. Bij afwezigheid zonder
afmelding, worden de ouders gebeld, indien we meer informatie wensen.
Regelmatig wordt de verzuimfrequentie van de individuele leerlingen bekeken. Ongeoorloofd
schoolverzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar.
Wenst u uw kind af te melden om een andere reden, dan moeten de ouders zelf verlof
vragen bij de directie of aan de ambtenaar van leerplichtzaken; mevrouw D. Penris (tel. 0454001133).
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Indien uw kind leerplichtig is, is het natuurlijk vanzelfsprekend dat u uw vakanties plant binnen
de schoolvakanties.
Wij willen hierbij nog eens benadrukken dat er nooit vrij gegeven mag worden ter verlenging
van de reguliere vakanties.
De uitgebreide informatie vindt u in hoofdstuk 9 Leerplicht en verlof leerling.
9.23.Video-opnames op school
Een hulpmiddel bij professionalisering is om video-opnames te maken. Soms ook in de
groep. Deze video-opnames zijn voor intern gebruik. Leerkrachten gebruiken deze opnames
om successen te delen en van aandachtspunten te leren.
Mocht u om de een of andere reden bezwaar hebben dat er van uw kind in de groep een
opname wordt gemaakt, laat het ons dan even weten. Mocht u hierover vragen hebben dan
kunt u altijd terecht bij de eigen leerkracht of bij de directie.
9.24.Voor- en naschoolse opvang
Met ingang van 1 augustus 2007 is MOVARE verantwoordelijk voor de organisatie van vooren naschoolse opvang voor de leerlingen. Hiervoor zijn met de aanbieders van voor- en
naschoolse opvang (de zogenaamde ‘kindpartners’) afspraken gemaakt over onder meer de
kwaliteit van de opvang, de prijs en de uitvoeringslocaties. Deze afspraken zijn vastgelegd in
een convenant, dat te downloaden is via www.movare.nl  “Documenten”  “Convenanten”.
Voor uw kind wordt opvang aangeboden door Kinderopvang Humanitas, Regio Limburg-Zuid,
Meezenbroekerweg 3, 6412 VK Heerlen. Telefoon: 045 5711254 of 045 5615353.
E-mail: regiolimburgzuid@kinderopvanghumanitas.nl of info@kinderopvanghumanitas.nl
Website: www.kinderopvanghumanitas.nl
Voor nadere informatie en voor aanmeldingen kunt u contact opnemen met Kinderopvang
Humanitas.
9.25.Vulpen
Vanaf januari/ februari wordt er in groep 3 met een vulpen geschreven.
Deze vulpen krijgt het kind van school en wordt niet mee gegeven naar huis. Gaat de vulpen
kapot dat verwachten we van de ouders dat u op school een nieuwe vulpen koopt of een
eigen vulpen aanschaft.
9.26.Ziek onder schooltijd en naar de dokter …….
Uw kind kan natuurlijk ook tijdens de schooluren ziek worden of gewond raken. Als een kind
op school ziek wordt, proberen we de ouders of verzorgers van het kind te bereiken. Dit
gebeurt meestal telefonisch. We vragen u dan het kind op school te komen ophalen. We
sturen kinderen niet zelf naar huis. Als we geen gehoor krijgen, blijft het kind dus op school.
Als uw kind zodanig ziek is, dat het verstandiger is om naar de huisarts of het ziekenhuis te
gaan, proberen we uiteraard eerst u als ouders te bellen om uw kind te begeleiden. Dat is
prettiger voor uw kind en de leerkracht kan dan zijn aandacht blijven besteden aan de andere
kinderen van de groep. Als we u niet kunnen bereiken, gaan we zelf als begeleiding mee.
Belangrijk is dat we beschikken over actuele telefoonnummers.
9.27.Zwemproject Heerlen
Het Zwemproject vindt na schooltijd plaats en is bedoeld voor:
 De kinderen van groep 5, die nog geen zwemdiploma A, B of C hebben
 De kinderen van groep 6, 7 en 8 die nog geen zwemdiploma A hebben
Voor eventuele verdere vragen kunt u altijd terecht bij de eigen leerkracht of bij de directie
van onze school.

Schoolgids 2017-2018 Basisschool Gerardus Majella

59

10. Leerplichtwet
10.1. Leerplicht en verlof leerling
Kinderen van 4 jaar mogen naar de basisschool. Kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig.
Alleen verzuim door ziekte is toegestaan. Andere soorten van verzuim dan ziekte zijn niet
toegestaan. Als uw kind ziek is, verzoeken we u om uw kind voor 8.30 uur telefonisch af te
melden.
In voorkomende gevallen zult u dus verlof moeten aanvragen. Dit zijn de richtlijnen die we op
onze school bij het aanvragen van verlof hanteren.
Wij verzoeken u, bij het vaststellen van uw vakantie, rekening te willen houden met de
schoolvakanties en onderstaande richtlijnen.
Afwijkingen brengen u en de school in verlegenheid. Wij willen hierbij nog eens benadrukken
dat er nooit vrij gegeven mag worden ter verlenging van de reguliere vakanties.
Verlof of afwezig voor bezoek aan huisarts, ziekenhuis, therapie of tandarts.
We vragen u om afspraken met o.a. huisarts, ziekenhuis, therapie of tandarts zoveel mogelijk
na schooltijd te maken. Als het echt niet anders kan, kunt u dit verlof in overleg met de
leerkracht afspreken. Tijdens toetsen kan echt geen toestemming gegeven worden.
Indien u met spoed en/of incidenteel naar de huisarts, ziekenhuis of tandarts moet, kunt u de
afwezigheid persoonlijk, telefonisch of schriftelijk melden.
Ook voor een bezoek aan de logopediste of andere therapieën vragen we u om deze
afspraken na schooltijd te maken. Mocht dit problemen opleveren, dan kunt u een afspraak
maken met de directie.
Verlof voor huwelijken, jubilea, begrafenissen en vrij voor gewichtige omstandigheden.
Voor dit verlof gebruiken we een formulier dat u bij de directie, leerkracht of conciërge kunt
krijgen. Op dit formulier geeft u de reden voor het verlof aan. Indien de aanvraag binnen de
regelgeving valt zal de directie toestemming verlenen (met een maximum van tien dagen per
schooljaar). Wanneer er geen toestemming verleend wordt, zal de directie dit uiteraard
motiveren. Het invullen van een verlofformulier is noodzakelijk, omdat de school de
afwezigheid van uw kind moet verantwoorden aan inspectie of de leerplichtambtenaar.
10.2.Verlof voor vakantie
Hiervoor kan in uitzonderingsgevallen toestemming gegeven worden. Ook voor dit verlof
wordt een verlofformulier gebruikt, verkrijgbaar bij de directie. De directie is op dit punt
gebonden aan de leerplichtwet, de regelgeving VSV en de afspraken die gemaakt zijn met de
leerplichtambtenaar. Indien u bezwaar hebt over het besluit van de directie dan wel de
leerplichtambtenaar kunt u binnen 30 dagen in beroep gaan bij de Raad van State.
Via diverse kanalen heeft u kunnen vernemen dat de overheid het zogenaamde ”luxeverzuim”
wil aanpakken. Onder dit verzuim wordt verstaan het verlof van leerlingen buiten de of ficiële
schoolvakanties en vrije dagen. De gemeente en Movare hebben de schooldirectie
opgedragen om de regels van de leerplichtwet strikt toe te passen. Inmiddels zijn de controles
door de leerplichtambtenaren intensiever geworden en moeten scholen – meer dan in het
verleden- verantwoording afleggen voor hun beslissingen. Bij een onjuiste beslissing kan aan
de schooldirectie een boete opgelegd worden.
Leerplichtambtenaar voor onze school is mw. D. Penris.
De Regelgeving van VSV is in bijlage 4 opgenomen.
Informatie voor ouders en/of verzorgers over verzuim.
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11.Onze Pedagogische aanpak
Een van de pedagogische uitgangspunten van onze school is dat kinderen met plezier naar
school gaan.
Voor een goede sfeer zijn er schoolregels nodig en maken we afspraken met de kinderen.
Geregeld praat het team over de regels. Zo zorgen we ervoor dat regels in alle klassen
hetzelfde zijn, natuurlijk aangepast aan de leeftijd van het kind.
We hechten veel waarde aan het naleven en begrijpen van de schoolregels.
Kinderen voelen over het algemeen heel goed aan wanneer iets niet prettig is voor zichzelf
en voor een ander. Door ongewenst gedrag te bespreken, leren de kinderen wat wel en wat
niet kan. Dit gebeurt wekelijks in alle groepen in de sociale kring. (zie ook Hoofdstuk 3.6
Sociale en emotionele vaarigheden.
We begeleiden de leerlingen in het hanteren van de schoolregels en we rekenen daarbij op
de hulp en ondersteuning van ouders.
11.1 PBS: Positive Behaviour Support
In het schooljaar 2016-2017 zijn we gestart met PBS: Positive Behaviour Support uitgaan van
goed gedrag en positief gedrag belonen!!!
Wat is PBS?
PBS is een preventieve aanpak van gedrag. Het heeft als doel schoolbreed en vanuit
gedeelde waarden (respect, veiligheid en verantwoordelijkheid) een veilig en positief
schoolklimaat te creëren dat alle leerlingen in staat stelt om optimaal te profiteren van het
geboden onderwijs. PBS richt zich of het versterken van gewenst gedrag en op het
voorkomen van probleemgedrag. De school stelt concrete gedragsverwachtingen op voor alle
ruimtes in en rond de school. Het gewenst gedrag wordt door middel van lessen aangeleerd
en vervolgens systematisch gewaardeerd en beloond.
Hoe ziet PBS er binnen de school uit?
De drie waarden van onze school (verantwoordelijkheid,
respect en veiligheid) vertalen we naar concreet gedrag. Als
start richten we ons op het gedrag op de gang. We maken
duidelijk welk gedrag gewenst is op de gang. Dit doen we
door middel van heldere regels, pictogrammen en
afbeeldingen. Het gewenste gedrag wordt regelmatig
geoefend met de leerlingen zodat ze precies weten wat er
van hen wordt verwacht. Door systematisch te belonen, door
middel van groene en paarse munten, worden de leerlingen
gestimuleerd het gedrag vaker te laten zien.
Hoe gaan we belonen?
Een beloning gaat altijd gepaard met een compliment. Iedereen gaat dezelfde soort beloning
gebruiken. Dit is een groene of paarse plastic munt. Deze munten kunnen in de klas worden
gespaard. Afhankelijk van het aantal kunnen ze worden ingewisseld voor een beloning. Dat
kan per leerling en groep verschillen. Denk aan activiteiten zoals bijvoorbeeld een keer extra
een tekening maken of met vrienden voetballen. De activiteiten bedenken de kinderen samen
met de groepsleerkrachten.
Afspraken op de gang:
Respect: Op de gang gebruiken we de geheimstem.
Veiligheid: Op de gang en de trap lopen we rustig.
Verantwoordelijkheid: We doen onze jassen in de luizenzak en de tassen netjes in de bak of
kapstok.
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11.2 Schoolregels en afspraken
We hanteren op school een aantal regels die voor iedereen gelden:

1. We hebben respect voor elkaar, de omgeving en de materialen.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ik doe zo goed mogelijk mijn best op school
Ik luister naar iedere meester en juf!
Ik scheld niemand uit!
Ik sla, schop, spuug en …………. niet!
We raken elkaar pas aan als we zeker weten dat de ander het goed vindt.
Ik behandel een ieder zoals ikzelf behandeld wil worden.

Het overtreden van regels kan de volgende consequenties hebben: Time-out plek op de
speelplaats, strafwerk, nablijven en/ of gesprekken met ouders.
Indien een kind zich onrechtvaardig behandelt voelt, kan het kind het probleem voorleggen
aan de eigen leerkracht of aan de intern begeleider, tevens conflictbegeleider. We denken
dat door het consequent toepassen van de effectieve conflicthantering pestgedrag zo veel
mogelijk voorkomen kan worden.
11.3.De effectieve conflicthantering
Deze aanpak leert kinderen beter om te gaan met conflicten (ruzies).
Hiervoor hebben we door de hele school eenzelfde aanpak.
Bij een conflict gaat het kind naar de juf of de meester. Dit is geen klikken, maar opkomen
voor jezelf. Er zijn afspraken om de ruzie klein te houden (o.a. andere kinderen bemoeien er
zich niet mee). Deze aanpak betekent dat iedere leerkracht het kind serieus neemt als het
komt vertellen dat het lastig wordt gevallen. Daarna volgt een (conflict) gesprek tussen de
leerlingen die het samen moeilijk hebben. Kinderen leren dat ze naar elkaar moeten luisteren
en elkaar moeten laten uitspreken. De leerkracht begeleidt dit gesprek. Veiligheid,
vriendelijkheid en actieve inbreng van de kinderen zijn sleutelbegrippen binnen deze aanpak.
Vervolgens is het belangrijk om na te gaan hoe deze ruzie had voorkomen kunnen worden en
het allerbelangrijkste: het goedmaken met elkaar.
Als het voor de hele groep belangrijk is, wordt het voorval op een positieve wijze besproken in
de sociale kring (zie hoofdstuk 3.6 en bijlage 4).
De kring is er op gericht om de sfeer in de groep te verbeteren en daar een actieve bijdrage
aan te leveren. In de kring wordt besproken wat er goed gegaan is, wat beter kan en waar de
groep al heel goed in is.
Ruzies binnen en buiten school zijn van invloed op het gedrag van de kinderen.
Als een kind zich niet veilig voelt, belemmert dit het leren en de sociaal-emotionele
ontwikkeling. Leerlingen die buiten school worden lastig gevallen, kunnen ook het probleem
voorleggen aan de groepsleerkracht en intern begeleider. We proberen een zo veilig
mogelijke situatie voor elk kind te realiseren. Het spreekt vanzelf dat we rekenen op de
medewerking van de betreffende ouders.
Ouderbetrokkenheid is erg belangrijk. Uw kind leert voor nu en de toekomst. Dit kunnen we
als school niet alleen. Uw taak is het om uw kind te steunen en te sturen. Mocht uw kind het
niet durven om naar de leerkracht te gaan, dan kunt u uw kind stimuleren om dit toch te doen.
U kunt met de leerkracht (telefonisch) een afspraak maken hoe te handelen.

11.4. Wat kunt u van ons verwachten bij pestgedrag
Pesten is geen hype. Het is er altijd al geweest en zal altijd blijven.
Ook bij ons op school kan het voorkomen dat een kind gepest wordt.
Wij betreuren dit zeer en we zullen er alles aan doen om dit gedrag te stoppen.
Wij als school zullen wel op de hoogte moeten zijn van het feit dat uw kind gepest wordt.
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Belangrijk: sprekende kinderen (ouders) zijn te helpen. U kunt altijd terecht bij de
groepsleerkracht. De intern begeleider, Wil Simons wordt bij pestgedrag altijd ingeschakeld.
11.5.Op onze school hanteren we het volgende pestprotocol:
De leerkracht probeert het pesten te voorkomen door:
 te zorgen dat de klas een veilige en prettige plek is
 de kinderen te leren om onderling problemen op te lossen (zie conflicthantering)
 te reageren op signalen van gepeste kinderen
 het benadrukken van het groepsgevoel
 aandacht te hebben voor de sociale aspecten in de groep: vriendschap, ruzie,
verdriet, jaloezie
Bij een pestprobleem hanteren we de vijfsporenaanpak
 Wij bieden steun aan het kind dat gepest wordt
 Wij bieden steun aan het kind dat zelf pest
 De ouders van het gepeste en van het pestende kind steunen.
 De middengroep (de rest van de klas) betrekken bij het oplossingen van het probleem
 Directie, intern begeleider en team steunen elkaar bij de aanpak van het probleem
En verder kiezen we :
voor de oplossingsgerichte aanpak. D.w.z. dat we met de groep in gesprek gaan om het kind
dat gepest wordt te steunen.
Heel belangrijk vinden we het herstelrecht, d.w.z. dat we het goed maken heel belangrijk
vinden. Dit geeft eenieder (ook de “pester”) nieuwe kansen voor een goede relatie.
En……………….
We nemen elke melding van kind en/ of ouder serieus en treffen de maatregelen die nodig
zijn. Misschien is de aanpak niet altijd even zichtbaar voor u als ouder, maar we doen er alles
aan om het pestgedrag te stoppen, o.a. kindgesprekken en begeleiding door leerkracht en
intern begeleider, pestgedrag en gewenst gedrag bespreken in de sociale kring en op andere
momenten dat het nodig is. We hanteren heldere regels en afspraken, leerkrachten
gebruiken de SOEMO kaarten: lessen die kinderen helpen bij de sociaal-emotionele
ontwikkeling.
Als het nodig is wordt er een strafmaatregel opgelegd. Bij pestgedrag wordt u door de
leerkracht geïnformeerd. Ook aan positief gedrag wordt aandacht besteed, want positiviteit
doet goed.
In het schooljaar 2016-2017 zijn we gestart met PBS (Positive Behaviour Support) met als
doel het versterken van het Pedagogisch klimaat: goed gedrag en aanpak pesten.
Het uitgebreide pestprotocol staat vermeld op de website van de school.
11.6.Overige afspraken m.b.t. respect
Problemen los je niet op door (verbaal) geweld te gebruiken. Dat doe je niet als leerkracht,
niet als ouder en niet als leerling. Er zijn andere manieren. Vanaf het eerste moment dat de
kinderen op school zijn, wordt over ruzie en problemen gepraat. Kinderen krijgen geleerd
d.m.v. de effectieve conflicthantering op welke manieren ze een probleem kunnen oplossen.
“Naar elkaar luisteren en elkaar laten uitspreken”.
Ouders die hun kinderen opvoeden volgens het stramien "Sla er maar op los als er
problemen zijn" brengen kind en school in een moeilijk parket. Wij hebben een andere
opvatting over het bijbrengen van sociale vaardigheden en gelukkig velen met ons.
In alle groepen krijgen de kinderen allerlei sociale vaardigheden aangereikt zoals: omgaan
met elkaar, omgaan met boosheid, luisteren naar elkaar, oplossen van conflicten en
dergelijke.
Directie en team spreken leerlingen aan op hun gedrag op school en niet ouders.
We verwachten dat ouders respectvol voorbeeldgedrag geven t.o.v. onze kinderen.
Schoolgids 2017-2018 Basisschool Gerardus Majella
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11.7. Weglopen van school.
Soms………zijn kinderen boos en lopen ze zonder dat de leerkracht er van op de hoogte is
van school naar huis. Dit is gevaarlijk en onverantwoord gedrag. Wij vinden dat dit echt niet
kan!!
Wij verwachten van u als ouders dat u hierover met uw kind spreekt en de school steunt.
Mocht uw kind weglopen van school, verwachten we van de ouders dat u dit gedrag samen
met uw kind met de leerkracht en directie komt bespreken. Er kan altijd iets zijn, maar
weglopen lost niets op.
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12 Namen en adressen
Onderwijsinspectie basisonderwijs
Tilburg
Contact opnemen met Informatie
RijksoverheidRijksoverheid.nl is de
gezamenlijke website van de 11 ministeries. Het
loket Informatie Rijksoverheid neemt namens de
ministeries de vragen over de site in
behandeling. U kunt uw vraag telefonisch, per email of via twitter stellen:

Inspectie: klachtmeldingen over seksuele
intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch
of fysiek geweld
Bestuursbureau Movare
Jeugdgezondheidszorg
GGD Zuid-Limburg

Telefonisch
U kunt op werkdagen tussen 8.00 en 20.00 uur
bellen naar telefoonnummer 1400. U betaalt voor
dit nummer alleen de gebruikelijke belkosten.
Belt u vanuit het buitenland? Bel dan naar: + 31
77 4656767.
Via e-mail
U kunt uw vraag stellen via het contactformulier
op de website:
http://www.onderwijsinspectie.nl/contact
Via twitter
Informatie Rijksoverheid gebruikt het
twitteraccount @Rijksoverheid om vragen te
beantwoorden over wetten en regels. Informatie
Rijksoverheid is op werkdagen van 8.00 tot 20.00
uur online
De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen
tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar
op het nummer: 0900 111 3 111 (lokaal tarief).
045-5466950
Schoolarts: Anita de Vries
Jeugdconsulent: Wendy Wierts
Rianne Spil, jeugdverpleegkundige,
Kitty Zijlstra, doktersassistente
Team JGZ Parkstad West
Aanwezig op: maandag t/m vrijdag
E: Info-mailadres unit:
infoJGZ.ParkstadWest@ggdzl.nl
T: 045-8506266
www.ggdzl.nl/burgers/jeugd-engezin/jeugdgezondheidszorg

Sociaal Buurtteam
VSV Pakstad: Leerplicht

Peuterspeelzaal De Belhameltjes

Parochiekantoor St Gerardus Majella
Pastoor Wim Miltenburg

Kindertelefoon
Kinderopvang Humanitas
Regio Limburg-Zuid,
Website: www.kinderopvanghumanitas.nl

via 045-5604004 of
info@sociaalbuurtteamheerlen.nl
Bezoekadres: Maanplein 88, Heerlen
Postbus 1, 6400 AA Heerlen
Telefoon: 045-5605888
Email:info@vsv-parkstad.nl
Hei-Grindelweg 88
6414 BT Heerlen
Tel: 06 16304146
E-mail: info@peuterspeelzaalwerk.nl
Openingstijden:
Ochtend: ma-di-wo-do-vr 08.30-11.30 uur
Middag: ma-di-do-vr 13.00-15.00 uur
Woensdag middag: 12.45-14.45 uur
Kerkstraat 6,
6413, EL Heerlerheide.
Telefoon: 045 5212450.
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
10.00 uur tot 12.30 uur.
e-mail info@parochieheksenbergvrank.nl
0800 0432
Meezenbroekerweg 3, 6412 VK Heerlen.
Telefoon: 045 5711254.
E-mail:
regiolimburgzuid@kinderopvanghumanitas.nl.

Schoolgids 2017-2018 Basisschool Gerardus Majella

65

13. Verklarende woordenlijst en afkortingen
Adaptief onderwijs is onderwijs, dat voldoet aan de drie basisbehoeften: relatie, competentie en
autonomie.
AVI (Analyse van Individualiseringsvormen (leestoets): Leestest die het niveau van technisch lezen
bepaalt van de kinderen. De kinderen moeten de vastgestelde tekst binnen de vastgestelde tijd vrijwel
foutloos kunnen lezen om een hoger niveau te halen.
Cito: Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling. Hier worden allerlei landelijke toetsen gemaakt en de
centrale schriftelijke examens voor het voortgezet onderwijs. Wij gebruiken diverse Cito-toetsen:
rekenen, taal en begrijpend lezen. Verder gebruiken we de entreetoets en de eindtoets.
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.
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Handelingsplan: Een plan dat wordt opgesteld voor zorgleerlingen. Hierin staat door wie, wat en
wanneer er met de zorgleerling geoefend wordt. Tevens wordt aangegeven welk resultaat men binnen
een afgesproken termijn verwacht van dit plan.
Intern begeleider (IB’er): deze leerkracht draagt zorg voor het begeleiden van alle maatregelen die
genomen moeten worden om een zorgleerling te helpen.
LIO’er: Student van de Hogeschool Zuyd of Fontys( afdeling PABO), die vlak voor het examen staat.
LIO-ers bezitten voldoende vaardigheden om zelfstandig (met begeleiding op afstand) een groep te
draaien. LIO=Leerkracht in Opleiding
Leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS): 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 leerling-dossier.
Kerndoelen: M.i.v. het schooljaar 2005-2006 gelden nieuwe kerndoelen voor het basisonderwijs.
Kerndoelen zijn streefdoelen. Het zijn geen eisen aan leerlingen, maar eisen aan leraren om kinderen in
elk geval dátgene aan te bieden wat in de kerndoelen staat beschreven.
Orthotheek: een soort bibliotheek met alle speciale lesmaterialen en leermiddelen die nodig zijn voor
het helpen van zorgleerlingen.
Regionale Expertise Centra (REC): Overzicht clusters speciaal onderwijs
Cluster 1 omvat de scholen voor kinderen met visuele beperkingen: blinden, slechtzienden.
Cluster 2 omvat de scholen voor auditieve en/of communicatieve beperkingen: doven, slechthorenden,
ernstige spraak- en taalmoeilijkheden
Cluster 3 omvat de scholen voor kinderen met verstandelijke of lichamelijke beperkingen: zeer moeilijk
lerend, mytyl, langdurig ziek als gevolg van een fysiek probleem.
Cluster 4 omvat de kinderen voor scholen met psychische of gedragsproblemen, langdurig ziek als
gevolg van een psychisch probleem, zeer moeilijk opvoedbaar, kinderen uit justitiële jeugdinrichtingen.
Speciale School voor Basisonderwijs (SBO): Speciaal basisonderwijs. Voorheen MLK- en LOMonderwijs. Een school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden.
Wet op het Primair Onderwijs (WPO)
Zorgleerling: uit de toetsresultaten van deze leerling blijkt dat een normale voortgang zonder extra
hulp moeilijk wordt.
Zorgsysteem: het geheel van regels, dat aangeeft hoe het vaststellen en het begeleiden van de
zorgleerling geregeld is.

66

Bijlage 1: Resultaten Leerlingenquête 2016-2017 (Hoofdstuk 6.8.8.)
Afname in groep 7 en 8 voor de meivakantie.
Rapportpunt: 7,25

Sfeer op school gr 7 en 8
Hoe tevreden ben je over de…

27

26

Heb je het naar je zin in je…

27

24

Hoe duidelijk vind je de…

28

25

helemaal niet
niet

36

Hoe veilig voel je je op school?
Hoe graag ga je naar school?
0%

20

wel

42

11

50%

100%
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Bijlage 2: Samenwerkingsovereenkomst (Hoofdstuk 8.1.1.)
Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. U bent als ouder welkom en we
nemen u serieus. We informeren u niet alleen over alle belangrijke gebeurtenissen op school,
maar ook over het wel en wee van uw kind. Wij van onze kant stellen het op prijs als u ons
van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt.
Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van uw kind.
Betrokkenheid van de ouders bij de voortgang van hun kinderen op school bevordert een
optimaal leerproces.
Vertrouwen hebben in de school is, voor u en voor ons, erg belangrijk. Het beïnvloedt de
prestaties van uw kind in positieve zin. Vertrouwen krijgt u als u weet wat er op school zoal
gebeurt, wat er leeft en wat er met uw kind(eren) gebeurt. Daarom is goede en regelmatige
informatie over de voortgang van uw kind voor ons belangrijk.
Wat kunnen ouders van school verwachten?















Het team van RK basisschool Gerardus Majella doet er alles aan om kwalitatief goed
onderwijs te bieden.
De leerkracht informeert ouders regelmatig over hoe hun kinderen het op school doen.
Dit gebeurt via de rapporten, de ouderavonden, de gegevens van het
leerlingvolgsysteem en eventueel (telefonisch) contact tussendoor.
Het team doet er alles aan om ervoor te zorgen dat kinderen zich veilig voelen op
school.
Wij dragen kennis over en hebben ook aandacht voor het ontwikkelen van sociaalemotionele aspecten.
Wij werken met een protocol om pesten tot een minimum te beperken.
Een afspraak tussendoor: Als ouders behoefte hebben aan extra informatie zijn ze
altijd welkom op school. Het is wel verstandig om even een afspraak te maken met de
leerkracht. Na schooltijd is dit bijna altijd mogelijk. De inlooptijd is hiervoor niet zo
geschikt. De leerkracht moet dan de aandacht verdelen over alle leerlingen.
De directie heeft geen officieel spreekuur. U kunt haar altijd aanspreken. Als het nodig
is, wordt er snel een afspraak met u gemaakt.
Het mailadres is directie.rkbsgerardusmajella@movare.nl
Wij willen als team samen de verantwoordelijkheid dragen voor het welzijn van de
kinderen bij ons op school. Wij doen ons uiterste best elk kind zoveel mogelijk de zorg
te geven die het nodig heeft. Dit geldt voor alle kinderen: kinderen die lekker
meedraaien, kinderen die extra zorg nodig hebben en kinderen die iets extra’s
aankunnen.
Het team spreekt met respect over de ouders.
De school zorgt voor:
- Een jaarlijkse aanpassing van de schoolgids en schoolkalender;
- Een periodieke nieuwsbrief;
- Een informatieavond in de eerste weken van het nieuwe schooljaar;
- Oudergesprekken in november en maart;
- Telefonisch contact als daar aanleiding voor is.
De school heeft een Ouderraad en een Medezeggenschapsraad

Wat verwacht de school van ouders?
Een van de pedagogische uitgangspunten van onze school is dat kinderen met plezier naar
school gaan.
Voor een goede sfeer zijn er schoolregels nodig en maken we afspraken met de kinderen.
Geregeld praat het team over de regels. Zo zorgen we ervoor dat regels in alle klassen
hetzelfde zijn, natuurlijk aangepast aan de leeftijd van het kind.
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We hechten veel waarde aan het naleven en begrijpen van de schoolregels.
Kinderen voelen over het algemeen heel goed aan wanneer iets niet prettig is voor zichzelf
en voor een ander. Door ongewenst gedrag te bespreken, leren de kinderen wat wel en wat
niet kan. Dit gebeurt wekelijks in alle groepen in de sociale kring.
We begeleiden de leerlingen in het hanteren van de schoolregels en we rekenen daarbij op
de hulp en ondersteuning van ouders.
Omdat de samenwerking met ouders voor ons team essentieel is bij het ontwikkelen van de
talenten van uw kind, maken wij met u de volgende afspraken:












U zorgt ervoor dat uw kind op tijd op school is;
U ziet erop toe dat uw kind het huiswerk maakt indien van toepassing;
U staat positief tegenover de schoolregels;
U staat positief tegenover de werkwijze van de school als het gaat om inzet van
interne en externe expertise in het belang van uw kind;
U geeft relevante informatie uit de thuissituatie tijdig aan de school door;
U zorgt ervoor dat uw kind de leerplicht nakomt;
Als u het niet eens bent met bepaalde handelingen van de leerkrachten, dan
bespreekt u dit op respectvolle manier met de leerkracht;
U spreekt met respect over de school en schoolse zaken (ook op social media), zodat
andere leerlingen, leerkrachten, overig personeel en andere ouders serieus worden
genomen;
We verwachten dat ouders respectvol voorbeeldgedrag geven ten opzichte van onze
kinderen;
Wij verwachten dat u aanwezig bent bij de informatieavond en oudergesprekken van
uw zoon/dochter;
U kunt altijd een afspraak maken voor een gesprek met de leerkracht van uw kind
en/of met de directie. Ook kan de leerkracht u uitnodigen voor een gesprek als daar
reden toe is. Wij verwachten dat u als dat nodig is, aanwezig bent voor een gesprek
op school.

Om deze afspraken te bevestigen vragen wij u om dit protocol te ondertekenen.
(Verdere informatie vindt u in de schoolgids)

Directeur RK bs. Gerardus Majella

Ouder/verzorger van:
Naam:
Groep:

Datum,

Datum,
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Bijlage 3:
Samenvatting mediaprotocol voor leerlingen
1. Uitgangspunten
Kinderen maken gebruik van Internet. De school heeft de verantwoordelijkheid om
kinderen hier “wegwijs” in te maken. Kinderen dienen zich tevens aan de afspraken te
houden over internetgebruik.of het versturen van e-mail/chatberichten.
2. Afspraken
a. Kinderen gebruiken internet op school voornamelijk voor lesdoeleinden. Indien
kinderen “vrij” willen internetten, dient dit altijd in overleg met de leerkracht te
gebeuren. Internet op school is hoofdzakelijk bedoeld als ondersteuning van het
leerproces.
b. Bij het bezoeken van internet wordt van de kinderen verwacht dat gemaakte afspraken
nagekomen worden. Dit wil zeggen dat websites die geen verband houden met het
leerproces, niet bezocht mogen worden zonder toestemming van de leerkracht.
Bij het bezoeken van internetpagina’s wordt altijd in overleg met de leerkracht
besloten of privacygevoelige informatie wordt gegeven (denk hierbij aan NAW
gegevens).
c. De school biedt kinderen tevens de mogelijkheid om verschillende zaken te printen.
Het maken van een afdruk gebeurt altijd in overleg met de leerkracht.
d. Het is niet toegestaan om bestanden te downloaden en/of te installeren op een
computer van school.
2.1

Schoolwebsite
Ouder(s) / Verzorger(s) dienen toestemming te geven of gegevens van hun
zoon/dochter op de schoolwebsite gepubliceerd mogen worden. Deze
toestemmingsverklaring wordt door de school bewaard en direct toegepast bij
wel/geen akkoord.

2.2

Mobiele telefoons / Mp3 spelers
Het gebruik van mobiele telefoons / mp3 spelers is op school niet toegestaan. Het is
mogelijk om een mobiele telefoon / mp3 speler te gebruiken bij onderwijsprojecten.
Hiervoor zal de leerkracht aangeven dat dit is toegestaan. Zie ook hoofdstuk 8.10.
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Bijlage 4
Regelgeving VSV : Bureau Voortijdig School verlaten
Informatie voor ouders en/of verzorgers over verzuim
Onder de 18 moeten alle kinderen gewoon naar school!
Een weekje vakantie. Lekker goedkoop in het voor- of naseizoen. Een familiefeest, broer of
zus gaat trouwen of opa en oma vieren hun 50-jarig huwelijksjubileum. Het is suikerfeest. Er
is iemand ernstig ziek. Of in de naaste familie is een sterftegeval. Mag uw zoon of dochter
daarvoor vrij krijgen van school? In deze brochure van het Bureau Voortijdig Schoolverlaten
Parkstad Limburg leest u wanneer uw kind wel of juist geen extra verlof kan vragen buiten de
vaste schoolvakanties.
De leerplichtwet: een heldere basis
De regels over extra verlof liggen vast in de leerplichtwet. Deze stelt dat álle kinderen in
Nederland van 5 tot en met 16 jaar volledig leerplichtig zijn. Na de volledige leerplicht begint
de kwalificatieplicht. Een jongere moet naar school tot hij 18 jaar wordt of tot hij eerder een
startkwalificatie haalt. Een startkwalificatie op minimaal HAVO-nivo of MBO-nivo 2.
Snipperdagen buiten de schoolvakanties zijn er niet bij. De kinderen hebben gedurende het
schooljaar namelijk voldoende vrij. Ook moet er voorkomen worden dat er onredelijke
situaties ontstaan: het ene kind wel, het andere kind geen vrij. Het is aan de directeur van de
school om te bepalen wanneer er een uitzondering kan worden gemaakt. Kortom: wanneer
uw kind extra vrij kan krijgen.
Als u meer dan 10 dagen vrij wilt vragen, beslist de leerplichtambtenaar van bureau VSV
hierover.
Vrij voor een lekker lange vakantie?
Een weekje eerder op zomervakantie? Of een weekje er tussenuit in het najaar? Uitsluitend
als het door het beroep van tenminste een van de ouders niet mogelijk is om in een van de
schoolvakanties vrij te nemen, kan uw kind extra vrij krijgen. Bijvoorbeeld als u
seizoensgebonden arbeid doet of in de horeca werkt. Aan dit extra verlof zijn wel regels
verbonden. Uw kind mag maar éénmaal per jaar maximaal 10 dagen extra vrij krijgen. En
deze vakantiedagen mogen niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. Het
vakantieverlof moet u minimaal acht weken van te voren -schriftelijk- aanvragen bij de
directeur van de school, voorzien van een werkgeversverklaring.
Vrij voor gewichtige omstandigheden
In de leerplichtwet worden geen regels genoemd over wanneer u wel of geen extra verlof kunt
aanvragen. De directeur of de leerplichtambtenaar beoordeelt iedere aanvraag individueel, op
basis van de richtlijnen van het Bureau Voortijdig Schoolverlaten Parkstad Limburg.

WEL extra verlof










Voor het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad*van het kind:
maximaal 2 dagen vrij.
Het 12,5- of 25- of 40- jarig huwelijksjubileum van de ouders:1 dag vrij.
Het 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van grootouders: 1 dag vrij.
Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad: duur in
overleg met directeur en/of leerplichtambtenaar.
Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de 4e graad: duur in overleg met de
directeur.
Verhuizing van het gezin: 1 dag vrij.
Het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan
gebeuren. In overleg met de directeur.
Sommige religieuze feesten.
Andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen.
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1e graad: ouders
2e graad: grootouders, broers, zussen
3e graad: overgrootouders, ooms, tantes,
kinderen van broers en zussen
e
4 graad: kinderen van ooms en tantes,
betovergrootouders, oudooms en
oudtantes

GÉÉN extra verlof



Familiebezoek in het buitenland.
Vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties (ook in het geval van speciale
vakantieaanbiedingen, laagseizoenkortingen of uitnodigingen van familie of vrienden).
 Eerder vertrek naar of latere terugkeer van vakantie vanwege verkeersdrukte.
 Verlof voor een kind omdat andere kinderen in het gezin al of nog vrij zijn.
verlaten Parkstad Limburg
Meer dan 10 dagen...
Voor extra verlof buiten de schoolvakanties geldt één duidelijke regel: 10 dagen per jaar is
het absolute maximum. Maar in sommige situaties is er meer tijd nodig. Bijvoorbeeld vanwege
ernstige medische of sociale problemen in gezin of familie. Allereerst bespreekt u de situatie
natuurlijk met de directeur van de school. Daarnaast moet langdurig verlof ook schriftelijk
aangevraagd worden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. U kunt dit via de school
doen of rechtstreeks bij het Bureau Voortijdig Schoolverlaten Parkstad Limburg: uiterlijk één
maand voordat het eventuele verlof ingaat.
U ontvangt vervolgens een schriftelijk bericht waarin wel of geen toestemming wordt
gegeven. Bent u het niet eens met het besluit, dan kunt u in bezwaar gaan. In de beschikking
staat precies hoe dit moet. Het is overigens strafbaar om kinderen zonder toestemming van
school te houden; u loopt het risico op een proces-verbaal.
Heeft uw kind bijzondere talenten?
Sommige kinderen hebben bijzondere talenten op het gebied van sport, dans of muziek. Het
kan voorkomen dat zij lessen moeten verzuimen voor bijvoorbeeld competities, sportkamp of
audities. De leerplichtwet biedt hiervoor géén vrijstelling. Bureau VSV heeft over dit
onderwerp een aparte richtlijn uitgegeven. U kunt deze bij ons of bij de directeur van de
school opvragen
Bureau VSV
Geen kind is hetzelfde, geen situatie op school is standaard. Voor overleg of advies kunt u
daarom altijd een beroep doen op het Bureau Voortijdig Schoolverlaten Parkstad Limburg.
Wij voeren in opdracht van de Parkstadgemeenten de leerplichtwet uit. Kijk voor meer
informatie op www.verknoeijetoekomstniet.nl. Want dáár gaat het uiteindelijk om:
samen zorgen wij ervoor dat méér kinderen hun school afmaken en
minder jongeren hun toekomst verknoeien!
Bezoekadres: Maanplein 88, Heerlen
Postbus 1, 6400 AA Heerlen
Telefoon: 045-5605888
Email:info@vsv-parkstad.nl
Bureau VSV is onderdeel van de gemeente Heerlen en werkt voor de gemeenten
Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal.
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Bijlage 5: Schoolregels en afspraken (worden besproken in de sociale kring).
Gedragsregels PBS: gang
Respect: Op de gang gebruiken we de geheimstem.
Veiligheid: Op de gang en de trap lopen we rustig.
Verantwoordelijkheid: We doen onze jassen in de luizenzak en de tassen netjes in de bak of
kapstok.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

We hebben respect voor elkaar, de omgeving en de materialen.
Ik doe zo goed mogelijk mijn best op school
Ik luister naar iedere meester en juf!
Ik scheld niemand uit!
Ik sla, schop en spuug …………. niet!
We raken elkaar pas aan als we zeker weten dat de ander het goed vindt.
Ik behandel een ieder zoals ikzelf behandeld wil worden.

Concreet uitgewerkte positieve schoolafspraken:





























We respecteren elkaar zoals we zijn, we luisteren naar groot en klein;
Zegt een ander “STOP”, dan hou je ermee op!
Heb je een probleem, praat met elkaar. Lukt het samen niet, dan vertel je het de juf of
de meester maar.
Als de bel gaat staan wij allemaal in de rij, daarmee maken wij onze juf/ meester heel
erg blij
Wij willen zoveel rennen en spelen als maar kan, vechtspelletjes doen wij niet, want
daar komt narigheid van.
Op de gang lopen we rustig en zijn we stil, dat is wat iedereen graag wil
Het is niet leuk om anderen te storen, dus als we naar de gymzaal gaan, mogen ze
ons niet horen
Luizen vinden we niet fijn, daarom horen jassen in de luizencape te zijn
Tassen en zakken hangen aan de haak, dat vinden we een goede zaak.
Het is geen grap om te rennen en duwen op de trap
Wij zorgen met z’n allen voor een schone wc, daar zijn wij toch allemaal heel blij mee
Komt er iemand in onze klas, dan ga ik verder waar ik mee bezig was
Ook in de aula laten we merken, dat we rustig kunnen werken
Er is er maar 1 die praat, zodat het luisteren beter gaat.
Als je het moeilijk vindt vraag je het maar, want hier in de klas helpen wij elkaar
Wij laten merken, hoe rustig wij kunnen werken.
Steek je vinger op zonder te praten, houd dat goed in de gaten
Netjes blijven zitten op je stoel, dat kunnen er in deze klas een heleboel.
Even wachten niet getreurd, wij wachten gewoon op onze beurt.
Dik, dun, groot en klein, het is zo leuk als we allemaal anders zijn!
Samen lachen is ontzettend fijn…….., maar iemand uitlachen dat doet pijn!!
Wij houden niet van verdriet………., dus ruzie maken doen wij hier niet!
Heeft een vriendje verdriet, help hem dan als je het ziet
Netjes vragen of je het mag lenen, zorgt niet voor problemen
Wanneer we samen spelen, gaan we samen delen
Wij houden niet van vieze woorden en ook niet van schelden, wij kunnen dingen ook
op een nette manier melden.
Ruzie maken is niet fijn, we willen allemaal vriendjes zijn
Telkens als wij de klas uit gaan, schuiven wij onze stoelen keurig netjes aan.
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Bijlage 6: Ons schoolteam in schooljaar 2017-2018
Naam
Esther Hoyer-Haze
Marion Peters
Maud van Wissen
Desirée Vromen
Mandy Jaspers

Laurie Schröder
Roos Jülke-Gelissen
Britt Kramer
Renee van der Gaar
Cindy Siera
Annemarie van Son

Fabien Jadoul

Ger Franken
Jolanda van Leusden
Wil Simons

Henry Berg
Marie-José Kollau

Taken
Leerkracht groep 1
VVE coördinatie (groep 1 en 2)
Leerkracht groep 1
Leerkracht groep 2 en 4
Leerkracht groep 2
MR lid
Leerkracht groep 3
Coördinatie groep 3,4 en 5
Coordinatie meer-en hoogbegaafdheid
ICT coördinatie
Leerkracht groep 3 i.h.k.v. ouderschapsverlof
Leerkracht groep 4
BHV’er
Leerkracht groep 5
Leerkracht groep 6 woensdag t/m vrijdag
Intern begeleider
Leerkracht groep 6
Leerkracht groep 7
Leescoördinatie
Coördinatie BHV
VEBO- coördinatie
Leerkracht groep 8
Coördinatie groep 6,7 en 8
Gedragsspecialist
Vakleerkracht muziek
Onderwijsassistente en administratie
BHV’er
Intern begeleider
Leerkracht Schakelklas Begrijpen lezen
Contactpersoon klachtenregeling
Coördinatie- Pesten
Conciërge
Directie
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