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1. Voorwoord
Voor u ligt de schoolkalender van basisschool De Broederschool voor schooljaar 2022-2023. Deze schoolkalender
geeft een samenvatting van de schoolgids en laat zien wat u als ouder van ons mag verwachten en waar wij ons
als team voor willen inzetten. De volledige schoolgids is te vinden op onze website (www.broederschool.nl). De
schoolkalender verdient een centraal plekje in uw huis, zodat u de informatie steeds bij de hand heeft en belangrijke informatie niet kan vergeten. Dit is extra belangrijk, omdat wij géén extra briefjes meer mee naar huis geven
voor zaken die in de schoolkalender vermeld staan. Extra informatie over activiteiten en nieuwsbrieven verspreiden wij via ons digitale communicatiesysteem ISY. Dit communicatiesysteem kunt u bereiken via de volgende
link: https://broederschool.isy-school.nl/login. Een inlogcode als ouder of schoolrelatie kunt u opvragen bij
juffrouw Kelly.

Via de website kunt u onze nieuwsbrief het Broedertje lezen. Daarnaast wordt het Broedertje digitaal verstuurd
via ISY. Indien u als relatie het Broedertje wilt ontvangen kunt u een mail sturen naar info.broederschool@innovo.nl o.v.v. aanmelden als relatie van de Broederschool.
Veel leesplezier! Team Broederschool
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2. Missie
Onderwijs op maat voor álle kinderen van de Molenberg en omstreken waarbij motivatie centraal staat.
3. Visie
We bieden goed kwalitatief onderwijs, waarbij het kind centraal staat. Wij bieden een veilige en gestructureerde
basis waarin van en met elkaar geleerd wordt in een uitdagende omgeving. Wij staan voor verbroedering en zien
verbondenheid als grote kans om te leren.
Broederschap staat voor investeren in de relatie met elkaar, meesterschap geeft een gevoel van competentie en
autonomie zorgt voor blijdschap.
4.

Kernwaardengericht- en groepsdynamisch onderwijs



Broederschap: wij bieden duidelijkheid, dat komt het gevoel van veiligheid ten goede. Broederschap staat
voor investeren in de relatie, dat leidt tot wederzijds begrip en een respectvolle dialoog met elkaar.
Meesterschap: we begeleiden leerlingen zodat ze zelfstandig en actief kunnen leren. We leren leerlingen
hoe ze zelf problemen kunnen oplossen. We laten talenten ontplooien. Meesterschap geeft een gevoel van
competentie.
Blijdschap: wij geloven dat leren gelukkig maakt. Wij hechten veel belang om samen de overwinningen te
vieren en plezier te beleven. Autonomie zorgt voor blijdschap.





5. Logo
Sinds schooljaar 2018-2019 voeren we een nieuw logo, waarbij de kinderen dé centrale plek
innemen. Daarnaast zijn onze kernwaarden duidelijk zichtbaar in het logo. De cirkel staat
symbool voor Broederschap en symboliseert de samenhang die er is tussen de leerkrachten,
de leerlingen, de ouders, onze externe partners én de wijk Molenberg. Op het shirt van één
van de kinderen is het contour van het gebouw van de Broederschool zichtbaar omdat we de
historie willen eren. Daarnaast staat dit nieuwe logo symbool voor de nieuwe toekomst van
de Broederschool.
6. Euregioschool
De Broederschool is een gecertificeerde Euregioschool. Euregioschool staat voor
een aanpak die de samenwerking met een partnerschool in het buurland systematisch probeert te integreren in het taalonderwijs. Door het buurtaalonderwijs
te combineren met een uitwisseling krijgt het buurtaalleren voor de leerlingen een dimensie die in het traditionele taalonderwijs vaak ontbreekt: levensechte communicatie, samenwerken en leren over elkaars cultuur.

7. ‘t Paviljoen noodlocatie
Door een toename van leerlingen hebben wij sinds 9 mei 2022 een noodlocatie erbij.
De leerlingen van unit 2 (groepen 4 en 5) krijgen les in ’t Paviljoen. Dit gebouw ligt 200 meter van het hoofdgebouw af, namelijk boven aan de Oliemolenstraat ter hoogte van nummer 60. De leerlingen van unit 2 verzamelen
’s morgens en na school op het plein van de hoofdlocatie. Zie regels en afspraken m.b.t. halen en brengen.
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8.

Het personeel verbonden aan onze school

Unit 1

Groep
1-2a

ma
Juf Stefani

di
Juf Stefani

wo
Juf Stefani

do
Juf Stefani

vrij
Juf Stefani

1-2b

Juf Yade

Juf Yade

Juf Yade

Juf Yade

Juf Yade

Juf Yana

Juf Yana

1C Vanaf 1 febr. 2023 Juf Yana
Juf Yana
Juf Yana
LIO
3
Juf Gemma Juf Gemma Juf Gemma

Juf Gemma Juf Gemma

Onderwijsondersteuner Juf Nicole A en juf Kim

Unit 2

4

Juf Xen

Juf Xen

Juf Xen

Juf Xen

Juf Xen

5

Juf Anke

Juf Anke

Juf Anke

Juf Anke

Juf Anke

Schakelklas groep 4
Juf Chantal Juf Chantal Juf Chantal
ochtend
Onderwijsondersteuner Juf Jamila
Unit 3

Juf Chantal Juf Nicole S

6

Juf Christine Juf Christine Juf Christine Juf Christine Juf Christine

6 Instructie ochtend

Juf Silvia

Juf Silvia

7

Juf Wendy

Juf Wendy

Juf Silvia
Juf Silvia
(om de week)
Juf Wendy Juf Wendy

8

Juf Sanne

Juf Sanne

Juf Sanne

Juf Silvia

Juf Sanne

Meester Tim
Juf Sanne

Juf Jill

Meester
Maurice
Juf Jill

Onderwijsondersteuner Meester Tim en Juf Kim
Vakleerkracht gymnastiek
IB
Juf Jill

Meester
Maurice
Juf Jill

IB

Juf Nicole S Juf Nicole S

Directie (adj)

Juf Kelly

Directie

Juf Susanne

Verder werken er in onze school:
Administratief medewerker:
Conciërge:
Ondersteuner:
Administratieve ondersteuning:

Juf Kelly

Juf Kelly

Annemie Block (ma)
John (wo ochtend en vrij middag)
Ria van Vlimmeren (ma t/m do)
Herman Souren

Contactgegevens teamleden:
- stefani.ramljak@innovo.nl
- yade.kalsbeek@innovo.nl
- gemma.buchleitner@innovo.nl
- xen.debets@innovo.nl
- chantal.habets@innovo.nl
- anke.brouwers@innovo.nl
- silvia.silvius@innovo.nl
- christine.degraaf@innovo.nl
- wendy.huijnen@innovo.nl
- sanne.deheer@innovo.nl
- tim.daniels@innovo.nl
- yana.middelhoven@innovo.nl

- nicole.arets@innovo.nl
- jamila.amarir@innovo.nl
- kim.beckers@innovo.nl
- annemie.block@innovo.nl
- john.snackers@innovo.nl
- ria.vanvlimmeren@innovo.nl
- nicole.slangen@innovo.nl
- jill.america@innovo.nl
- kelly.wiertz@innovo.nl
- susanne.kikken@innovo.nl

Juf Kelly
Juf Susanne
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9. Schooltijden
Groep 1 tot en met 8:
Maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen

Woensdagmorgen
Maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag

8:30 – 11:30 uur (unit 1)
8:30 – 12:00 uur (unit 2)
8:30 – 12:30 uur (unit 3)
8:30 – 12:30 uur
12:00 – 14:30 uur (unit 1)
12:30 – 14:30 uur (unit 2)
13:00 – 14:30 uur (unit 3)

Wij werken op school met een continurooster, alle kinderen blijven over. Onder toezicht van de eigen leerkracht
wordt er samen gegeten en gedronken. Daarna gaan de kinderen 25 minuten buiten
spelen. De leerkrachten houden toezicht.
's Morgens is er vanaf 8:20 uur inlooptijd en gaan de kinderen naar de klas.
Om uiterlijk 8:30 uur verwachten we dat alle leerlingen in het lokaal zijn, zodat de lessen
in alle rust kunnen beginnen.
10.
Afspraken over het brengen en halen van de kinderen
In het kader van het bevorderen van de zelfstandigheid en de effectieve leertijd hebben
we op school enkele afspraken gemaakt. Deze zijn als volgt:
•
Alle kinderen komen alleen naar binnen. De kinderen worden op deze wijze steeds zelfstandiger. Wij verzoeken u om op het speelplaats afscheid te nemen. De juffen en meesters zullen u op een vriendelijke wijze aanspreken als u uw kind naar binnen brengt. Dit is nooit verkeerd bedoeld, maar is gericht op de ontwikkeling van de zelfstandigheid van uw kind.
•
De kinderen van de groepen 1-2-3 komen via de poort aan de Holleweg de speelplaats op en betreden het
gebouw via de ingang van unit 1. De kinderen van unit 2 komen via de poort aan de Kerkraderweg het
schoolplein op en verzamelen op het schoolplein. Om 8:25 uur vertrekt de kinderen van unit 2 gezamenlijk
met de leerkrachten naar ’t het Paviljoen. Unit 3 komt via de poort aan de Kerkraderweg het plein op en
gaat meteen de eerste deur naar binnen.
Als de school uit is om 14:30 uur gelden de volgende afspraken:
•
De kinderen van de groepen 1 en 2 worden naar buiten gebracht door de leerkrachten en/of stagiaires. De
ouders van deze kinderen mogen wachten op het benedenplein, aan de voorzijde. Handig als u altijd op
dezelfde plek staat. Dit kunt u met uw kind afspreken. De juf geeft zonder toestemming geen kinderen aan
andere ouders mee. Kinderen waarvan de ouders/verzorgers niet aanwezig zijn, worden weer mee terug
naar binnen genomen.
•
Ouders van de kinderen van groep 3 t/m 8 wachten buiten de poort.
•
We hanteren een uitlooptijd van 10 minuten. Aangezien de lessen om 14:30 uur eindigen en de kinderen
dan nog hun spullen moeten opruimen, jas aandoen etc. vinden wij dat een uitlooptijd van 10 minuten normaal is. Hierdoor kunnen wij ook de kortdurende conflictgesprekjes met de leerlingen voeren. Het streven
is deze gesprekjes niet langer dan 14:40 uur te laten duren.
•
Aan het einde van de schooltijd verlaten de kinderen van unit 1 het plein via de poort aan de Holleweg. De
leerlingen van unit 2 komen gezamenlijk terug van ’t Palviljoen met de leerkrachten, zij lopen eerst het
plein op via de Holleweg en verlaten het plein via de Kerkraderweg, zodat de leerkrachten het overzicht
houden. Unit 3 verlaat het plein via de Kerkraderweg.
•
Broertjes, zusjes en vriendjes wachten op het schoolplein.
•
Indien kinderen langer dan 10 minuten nodig hebben om de school te verlaten, is er iets anders aan de
hand. Oorzaken kunnen zijn: weekhulp of nablijven als gevolg van een ernstig conflict (slaan/schoppen of
ernstige discriminatie). Hier worden de ouders over geïnformeerd. Liefst telefonisch zodat u iets later naar
school kunt komen. Indien dit niet lukt mondeling.
•
Geef de ouders van de jongste leerlingen alstublieft de ruimte zodat de kinderen hun ouder(s) meteen kunnen zien.
•
Huisdieren mogen niet op het schoolplein. Let ook op dat huisdieren niet in paniek raken door de hoeveelheid kinderen die enthousiast de school verlaten. Kinderen houden vaak geen rekening met angstige dieren. Vervelend als er iets zou gebeuren.
•
Fietsen op het schoolplein is in het kader van veiligheid niet toegestaan.
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11.

Kernwaardengerichtonderwijs

Op basisschool de Broederschool willen wij kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden, waarin zij zich op een
prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen. De leerkrachten bevorderen deze ontwikkeling door het scheppen van een veilig pedagogisch klimaat in de klas en op het schoolplein. Wij gebruiken als aanpak hiervoor kernwaardengericht onderwijs.
De kernwaarden van onze school zijn Broederschap-Meesterschap-Blijdschap
We werken binnen ons kernwaardengericht onderwijs met de aanpak van Effectieve Conflict Hantering. Vanuit de
schoolwaarden Broederschap-Meesterschap-Blijdschap leren wij het positief gedrag aan, dat wij van kinderen
verwachten.

Onze school heeft gekozen voor een aanpak waarbij de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen een belangrijke plaats krijgt, in plaats van alleen te focussen op een anti-pestprogramma in de groep. We zetten als
school allerlei preventieve maatregelen in zoals bijvoorbeeld; de gouden weken, het invullen van okéthermometers, de sociokring en de groenkampioen. Daarnaast maken we gebruik van het SWITCH-systeem,
waarbij we uitgaan van gedragsverwachtingen.
Ons pedagogisch uitgangspunt is dat alle kinderen met elkaar moeten leren omgaan. Dat leerproces verloopt
meestal vanzelf goed, maar het kan ook voorkomen dat een kind in een enkel geval door andere kinderen wordt
gepest. Onze school hanteert hiervoor de volgende 100%-regels:
•
Fysieke agressie is niet toegestaan op de Broederschool.
•
Verbale agressie is niet toegestaan op de Broederschool.
Ziet de leerkracht dat een leerling zich niet aan de regels houdt, volgt een sanctie.

De leerling krijgt bij een licht vergrijp een time-out;

De leerling krijgt bij een zwaar vergrijp een time-out, blijft na en ouders worden geïnformeerd.
Openheid en betrokkenheid tussen school en ouders/verzorgers zijn cruciaal. Wij vinden dat het kind de school
als plezierig moet ervaren, zodat het leren op een soepele en prettige manier kan plaatsvinden. Om dit te controleren vragen wij aan onze leerlingen en hun ouders om de OK-thermometer in te vullen. Hier geven zij op aan,
hoe zij de groepsdynamica ervaren. Daarnaast delen wij school- en groepsregels met leerlingen en ouders.
Voor meer informatie verwijzen wij naar onze website (www.broederschool.nl)
12.
Effectieve conflicthantering
Wij leren de leerlingen om zelf conflicten op te lossen. Dit gebeurt d.m.v. het voeren van een driehoek gesprek
waarbij de toezichthouder volgt hoe de leerlingen het probleem oplossen volgens vastgestelde stappen. Indien
nodig mengt de leerkracht zich in het gesprek. De toezichthouder noteert het conflict in het Broederboekje. De
conflictleerkracht analyseert wekelijks de Broederboekjes en gaat met leerlingen in gesprek als hiertoe aanleiding
is. De conflictleerkracht houdt een monitor bij en publiceert deze op het whiteboard in de personeelskamer en
via mail. Op deze manier kunnen de leerkrachten het aantal incidenten die plaats vinden op school volgen.
De kinderen lossen de problemen op de speelplaats op door het volgen van een aantal stappen.
Stap 1: Los het probleem zelf op.

Stap 5: De ander moet komen.

Stap 2: Roep hulp in.

Stap 6: Hou de ruzie klein.

Stap 3: Je bent verplicht om je te melden.

Stap 7: Praat met elkaar.

Stap 4: Haal de ander erbij.
De toezichthouder noteert het incident in het Broederboekje. De conflictleerkracht analyseert het Broederboekje
en informeert de leerkrachten en ouders/ stagiaires als er een patroon zichtbaar is. De leerkracht volgt hierbij
een stappenplan. Meer informatie over de effectieve conflicthantering is te vinden op www.broederschool.nl
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13.

Schoolafspraken

Regels op het speelplein

Broederschap:
• Op onze school mag iedereen meespelen.
• Tijdens het spelen houden we onze handen en voeten thuis.

Meesterschap:
• Wij lossen ruzies op de afgesproken* manier op.
• Als de bel gaat, ruimen we de materialen op en gaan we in het vak staan.

Blijdschap:
• Wij eten op de afgesproken plek en ruimen het afval op.
• We gebruiken het plein zoals afgesproken.
De leerlingen die deze regels goed naleven ontvangen een token. Een token is een beloningsmuntje die de leerlingen individueel ontvangen omdat ze goed gedrag vertonen. De tokens worden gezamenlijk verzameld en ingewisseld. Per bouw zijn er richtlijnen vastgesteld t.a.v. het inleveren van een bepaalde hoeveelheid tokens. De
leerkrachten hebben afspraken gemaakt t.a.v. de hoeveelheid tokens die worden uitgedeeld.
Regels in de klas

Broederschap:
• Wij maken gebruik van elkaars kwaliteiten en luisteren naar elkaar.
• Wij zijn samen verantwoordelijk voor de verbeterregel

Meesterschap
• Ik let op mezelf en maak mijn eigen werk.
• Ik doe wat de leerkracht van mij vraagt.

Blijdschap:
• Wij zorgen samen voor een goede sfeer en geven elkaar complimenten
• Wij gaan op de afgesproken manier met de materialen om zodat we een veilige en opgeruimde
omgeving hebben.
Regels op de gang

Broederschap:
•
Ik loop rustig aan de rechterkant.
•
Ik houd rekening met anderen door de afgesproken stem te gebruiken.
•
Ik houd mijn handen en voeten thuis.

Meesterschap:
•
Ik berg mijn spullen op de juiste plek op.
•
Ik veeg mijn voeten schoon bij binnenkomst.
•
Wij houden de kapstokbakken schoon.

Blijdschap:
•
We zorgen er samen voor dat het goed gaat.
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14.
Gedragsprotocollen
Wij vinden het op de Broederschool belangrijk dat we een veilige leeromgeving creëren voor iedereen die op
school aanwezig is. De waarden: Broederschap, Meesterschap en Blijdschap zijn voor ons belangrijk. We gaan
altijd uit van de positieve benadering wanneer wij gedrag corrigeren. Wij hanteren in alle groepen het SWITCH
protocol. Zie voor meer informatie: www.broederschool.nl
Switchprotocol
Switch staat voor belonen van goed gedrag waarbij de leerlingen allemaal in de groene zone beginnen. Voor de
leerlingen en de leerkrachten is het duidelijk wanneer een leerling switcht naar de oranje zone en wanneer een
leerling in het rode gebied belandt. De leerlingen die op het einde van de dag in de groene zone eindigen, maken
kans om DE GROEN KAMPIOEN te worden, een eretitel die zeer gewaardeerd wordt door de leerlingen.
Protocol ongewenst gedrag
Ook hebben we een protocol opgesteld waarin wij het gedrag hebben onderverdeeld in drie categorieën:
· Ongewenst/belemmerend gedrag (categorie 1).
· Zeer ongewenst/bedreigend gedrag (categorie 2)
· Ontoelaatbaar gedrag (categorie 3)
Wij hebben met elkaar afgesproken hoe we handelen als een kind gedrag laat zien uit een bepaalde categorie en
wat de consequenties hiervan zijn. Indien nodig wordt dit ook toegepast voor incidenten met ouders
15.
Huiswerk
We hebben de afgelopen jaren gemerkt dat huiswerk kan zorgen voor veel problemen in thuissituaties en op
school. Daarom hebben we de volgend afspraken gemaakt m.b.t. het huiswerk dat leerlingen ontvangen op de
Broederschool:
Het doel van het maken van huiswerk is dat leerlingen leren te plannen d.m.v. een agenda.
De leerlingen leren ze hoe ze zich moeten voorbereiden op een proefwerk/ presentatie.
Het is niet mogelijk dat kinderen afloop van de lessen op school blijven om huiswerk te maken.
In de diverse groepen wordt dit huiswerk meegegeven:
Groep 8
Groep 7

3x per week huiswerk
1 vak digitaal
2x per week huiswerk

Groep 6

-

Groep 5
Groep 3 en 4*

-

Proefwerk Wereldoriëntatie
Proefwerk Wereldoriëntatie
Proefwerk Wereldoriëntatie
Proefwerk Wereldoriëntatie
-

Boekpresentatie/
spreekbeurt
Boekpresentatie/
spreekbeurt
Boekpresentatie/
spreekbeurt
-

*Op verzoek van ouders kunnen leesmapjes worden meegegeven. We adviseren echter om kinderen thuis zoveel
mogelijk stil te laten lezen.
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16.
Rijke schooldag
We hebben een subsidie van AUGEO binnengehaald om d.m.v. sport bij te dragen aan het versterken van veerkracht van de leerlingen. We vinden het belangrijk dat de kinderen meer bewegen en willen de kinderen meer
bewegingsonderwijstijd gedurende de week aanbieden.
Hierdoor is mogelijk om dit schooljaar de volgende activiteiten aan te bieden.
•
Gymlessen door vakleerkracht
Alle groepen krijgen les van de vakleerkracht gymnastiek. Zie rooster H. 31
•
Judo en dans
De leerlingen van de groepen 1 t/m 8 krijgen 18 weken judo en 18 weken dansles van 45 minuten onder
schooltijd aangeboden.
•
Naschools sportaanbod
Er zal een keer per week van 14:45 tot 15:45 een naschoolsportaanbod worden aangeboden voor de groe
pen 3 t/m 8. Hier kunnen de kinderen zich per cyclus voor inschrijven.
•
Pauzesport
Er zal een keer per week pauzesport door Alcander worden aangeboden voor de leerlingen groep 3 t/m 8.
•
Kindgesprekken
Juf Chantal heeft in de middagen tijd voor kindgesprekken om het welbevinden van de leerlingen te
vergroten.
17.
IMC Basis
De leerlingen van groep 7 en 8 krijgen na schooltijd les van bevlogen gastdocenten die de leerlingen meenemen in hun beroepenwereld. De nadruk tijdens de
lessen ligt op het zelf doen en ervaren. We willen onze leerlingen op een positieve manier de wereld laten ontdekken. Een wereld waarmee ze anders niet snel
in aanraking komen. Door de lessen denken leerlingen na over hun toekomst;
wat vind ik interessant, waar ben ik goed in, wat past bij mij en wat niet? Ze leren vaardigheden die de rest van hun leven van pas komen, vergroten hun netwerk, krijgen meer zelfvertrouwen
doordat ze hun talenten en voorkeuren ontdekken en krijgen een breed beeld van de maatschappij en hun mogelijkheden daarin. Hierdoor kunnen ze later goed gemotiveerde keuzes maken als het gaat om schoolprofiel, studie
en werk. Dit is waardevol voor alle kinderen in Nederland. Want wie al op jonge leeftijd mee mag doen in de
maatschappij, groeit op om daar later zelf een positieve rol in te spelen.
Zie voor meer informatie: https://www.imcweekendschool.nl/imcbasis/imc-basis
18.

Gezonde school
Waterbeleid
In het kader van de gezonde school, hanteren wij het waterbeleid. Dit houdt in dat de
kinderen op school alleen maar water drinken. De leerlingen ontvangen bij de start op
school een bidon. Deze bidon gaat elke dag mee naar huis en wordt thuis gevuld met water en kan gedurende de
dag op school worden bijgevuld.
•

•

Eten
De kinderen nemen van thuis eten en mee voor in de kleine en grote pauze. Onder eten verstaan wij gezonde
boterhammen en wat groente en fruit. Het is niet toegestaan om chips of andere ongezonde zaken te eten op
school.
•

Traktaties
De leerlingen van onze school geven aan dat zij het leuk vinden om aandacht te besteden aan de verjaardag. De
kinderen vinden het belangrijk dat de jarige een leuke dag heeft op school en hier hoort volgens hen ook het aanbieden van een traktatie bij. De traktatie wordt op het einde van de dag uitgedeeld en de leerlingen nemen deze
mee naar huis. Als school spreken wij graag onze voorkeur uit voor gezonde traktaties. Tips voor gezonde traktaties zijn te vinden op: http://www.gezondtrakteren.nl
Vanaf groep 3 mogen ouders niet meer aanwezig zijn bij het vieren van de verjaardag in de groep.
Zie voor meer informatie: https://www.imcweekendschool.nl/imcbasis/imc-basis
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19. Lezen is topprioriteit
De school schaft regelmatig nieuwe leesboeken aan, zodat elke groep weer de beschikking heeft over mooie en
uitdagende leesboeken. Als school beschouwen wij lezen als topprioriteit. De leerlingen vergroten hun kennis van
de wereld en hun woordenschat door lezen. Daarom nemen we deel aan het project van de bibliotheek van Heerlen: ‘Boek-1-Boek’. Het doel van Boek-1-Boek (vanaf groep 4) is leesbevordering, leesondersteuning en het aanleren van informatievaardigheden. Kinderen hebben een eigen inlogcode en wachtwoord. In een uitgebreide database kunnen zij boeken zoeken en bestellen en/of reserveren. De boeken worden op school afgeleverd en opgehaald. De uitleentermijn is ongeveer 3 weken, de leerkracht krijgt een kalender met data wanneer de boeken gebracht/opgehaald worden.
Leerlingen van basisscholen kunnen een gratis abonnement krijgen bij de stadsbibliotheek van Heerlen. Deze is
gelegen in het Glaspaleis. De Broederschool heeft ook een schoolabonnement. Hierdoor kunnen leerkrachten van
onze schoolboeken lenen, die zij binnen het onderwijs willen gebruiken.
20.
Schoolverzuim
Kan uw kind om de een of andere reden niet op school aanwezig zijn, geef dat dan tijdig en wel vóór 8:30 uur
schriftelijk per mail of telefonisch door. Bij ziekte, dokters- of tandartsbezoek kunt u dit doen bij de administratie/
conciërge via telefoonnummer: 045 – 5716141. Is uw kind niet aanwezig op school, dan zullen wij u één keer
proberen te bellen. Indien wij geen gehoor krijgen, zal het verzuim als ongeoorloofd geregistreerd worden.
Wij vragen u vriendelijk, maar toch dringend om bezoeken aan artsen, tandartsen e.d. zoveel mogelijk buiten
schooltijd te regelen. Wij hebben natuurlijk begrip voor problemen die acuut zijn.
Voor alle andere vormen van verzuim hebt u altijd toestemming nodig en dient u eerst contact op te nemen met
de directie. Het wel of niet toekennen van verlof geschiedt door de directie. Leidraad hierbij zijn de wettelijke
regelingen die opgenomen zijn in de Leerplichtwet (zie achterzijde verlofbrief). Bij veelvuldig verzuim neemt de
directie contact op met de ouders. Het verzuim wordt, conform de regels in de Leerplichtwet, gemeld bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Deze leerplichtambtenaar bepaalt of een proces-verbaal (geldboete) wordt
opgemaakt.
21.
Schoolbestuur
Onze school valt onder de juridische verantwoordelijkheid van de Stichting INNOVO. INNOVO is de koepelorganisatie van ruim 40 scholen voor primair onderwijs in Zuid- en Midden-Limburg. Bijna 10.000 leerlingen bezoeken
onze scholen. INNOVO heeft 700 leerkrachten in dienst en ruim 200 medewerkers met ondersteunende taken.
INNOVO bouwt voort op een onderwijstraditie van 100 jaar goed basisonderwijs in Heerlen en wijde omgeving.
Het bevoegd gezag van de stichting wordt gevormd door het College van Bestuur (CvB): dhr. Bert Nelissen, voorzitter en mw. Nicole van Wolven.
Postadres
Postbus 2602,
6401 DC Heerlen

Ruys de Beerenbroucklaan 29a
6417 CC Heerlen 045 5447144
mail@innovo.nl
www.innovo.nl

Susanne Kikken-Souren is directeur van de Broederschool (maandag en vrijdag) en van BS De Wegwijzer in Zeswegen/Nieuw Husken (dinsdag, woensdag en donderdag). Beide scholen zijn INNOVO scholen en gelegen in
Heerlen. Er vindt onderwijskundige samenwerking plaats tussen de leerkrachten en de managementteams van
beide scholen.
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22.
De Medezeggenschapsraad
Middels de, wettelijk verplichte, Medezeggenschapsraad (MR) hebben zowel het personeel als ook de ouders
inspraak bij de besluitvorming van het schoolbestuur en de schoolcommissie. De raad is er om de belangen van
de ouders, kinderen en leerkrachten te behartigen. De inspraak naar het schoolbestuur toe geschiedt via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Hierin zijn zowel het personeel als de ouders van de scholen vertegenwoordigd. Inspraak op schoolniveau geschiedt via de MR. Deze toetst, zowel gevraagd als ongevraagd, het
beleid van de school. Naast advies- en instemmingsrecht, heeft de MR ook recht van initiatief. Dat betekent, dat
de MR ook zelf zaken ter overleg met de directeur kan aandragen. Elke geleding zorgt voor een goed contact met
zijn achterban. De Personeelsgeleding-MR informeert via de teamvergaderingen. Verslagen van de MRbijeenkomsten worden gepubliceerd op de website. Belangrijk is, dat de MR de informatie van de achterban
meeneemt in haar besluitvorming, echter wel volkomen onafhankelijk beslissingen dient te nemen. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De samenstelling van de Medezeggenschapsraad ziet er als volgt uit (kan nog
gewijzigd worden in september 2022):
Personeelsgeleding:

Oudergeleding:

Mw. Jamila Amarir

Mw. Anouk Konings

Mw. Sanne de Heer

Mw. Claudia Bierman

De taken van voorzitter, secretaris en penningmeester worden in onderling overleg bepaald.
Voor verdere informatie: zie het tabblad M.R. op de website
E-mail adres: mrbroederschool@innovo.nl
23.
De oudervereniging
In Nederland ontvangen scholen rijksbekostiging om onderwijs te verzorgen en met die middelen moeten scholen
het in beginsel doen. Natuurlijk biedt meer budget meer mogelijkheden, maar die keuze maakt INNOVO niet als
het gaat om ouderbijdragen. Met ingang van 1 augustus 2020 zijn alle vrijwillige ouderbijdragen afgeschaft op alle
scholen.
Om ervoor te zorgen dat specifieke activiteiten als een schoolkamp of een schoolreis gewoon door kunnen gaan
en onze actieve en betrokken oudervereniging leuke activiteiten als Sinterklaas, Kerstfeest, carnaval, Pasen enz.
kan blijven organiseren wordt vanaf dit schooljaar door de oudervereniging een eigen bijdrage gevraagd in de
vorm van een contributie.
De oudervereniging zal u via een brief informeren op welke wijze aan de contributie kan worden voldaan. Dit gebeurt in september en de hoogte van de contributie bedraagt € 28,00 per leerling.
Een woord van dank aan de leden van OV die het hele jaar door leuke activiteiten organiseren voor onze leerlingen! De oudercontributie voor het schooljaar 2022-2023 zal €28,-. Het bedrag is opgebouwd uit de volgende
bedragen:
Groep 1-2-3

Groep 4-5-6-7

Groep 8

Sint 7.50 euro

Sint 2,00

Sint 2.00

Uitje met de bus 17,50 euro

Uitje met de bus 23,00

Uitje met de bus 23,00

Welkom / kerst 1,50 euro

Welkom / kerst 1,50 euro

Welkom / kerst 1,50 euro

Carnaval/Pasen 1,50 euro

Carnaval/Pasen 1,50 euro

Carnaval/Pasen 1,50 euro

Totaal : 28,00 euro

Totaal 28,00 euro

Totaal 28,00

24.
Materialen meenemen naar school
De leerlingen nemen geen materialen, speelgoed, telefoon en smartwatches meer mee naar school.
Als bepaalde materialen nodig zijn tijdens de les zal de leerkracht via ISY een oproep plaatsen om materialen mee
te nemen. Bij de start van het schooljaar ontvangen alle leerlingen de materialen die ze nodig hebben om de lessen goed te kunnen volgen. Deze materialen ontvangen de leerlingen gratis. De ouders/verzorgers
van de leerlingen uit de groepen 7 en 8 moeten wel zelf voor een agenda zorgen.
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25. Informatie voor ouders
Ouders worden geïnformeerd door middel van de schoolgids, nieuwsbrieven en deze schoolkalender. De andere
documenten worden op onze website geplaatst. Daarnaast wordt ISY gebruikt om ouders/verzorgers aanvullende
informatie te geven. Leerkrachten plaatsen hier regelmatig informatie op.
Welkomstactiviteit
Aan het begin van het schooljaar organiseert de school een welkomstactiviteit voor leerlingen en ouders, waarbij
elkaar ontmoeten centraal staat. Voorafgaand aan de welkomstactiviteit ontvangen alle ouders en leerlingen de
planning en werkwijze. Tijdens de welkomstactiviteit kunnen ouders kennismaken met de leerkrachten.
Oudergesprekken
Het eerste individuele contact met ouders/verzorgers is het eerste oudergesprek in november. Het tweede oudergesprek vindt plaats in maart. Tijdens deze gesprekken staat de ontwikkeling van het kind centraal. In dit gesprek zullen we samen de ontwikkeling van uw kind bespreken. We bespreken de ontwikkeling van uw kind aan
de hand van de resultaten, sociaal-emotionele ontwikkeling, Cito-gegevens, talenten, verwachtingen en observaties. Voorafgaande aan het tweede oudergesprek hebben de leerlingen hun trotsmap (groep 1-2) of rapport
(groep 3 t/m 8) mee naar huis gekregen. Het rapport, evenals de voorafgaande zaken, zullen dan worden besproken. De groepen 6 en 7 zullen voorafgaande aan het tweede oudergesprek ook hun voorlopig advies ontvangen,
zodat dit tijdens het gesprek kan worden besproken.
In groep 6 nemen wij sinds dit schooljaar, jaarlijks de ADIT af. Dit is een adaptieve toets die ons een nog beter
beeld laat vormen van de potentie van uw kind. Deze resultaten worden ook besproken tijdens het tweede oudergesprek.
Voor de ouders van de leerlingen van groep 8 is er een gedurende het schooljaar een informatieavond over het
voortgezet onderwijs. U wordt hierover nader geïnformeerd.
Uiteraard is het ook mogelijk om tussendoor een afspraak met de groepsleerkracht te plannen. Indien de leerkracht dit noodzakelijk vindt, zal hij/zij contact met u opnemen.
Wij verwachten van de ouders dat zij minstens twee gesprekken per schooljaar voeren met de leerkracht van hun
kind (eren).
Planning van de oudergesprekken
•
November: eerste oudergesprek groep 1 t/m 8
•
Februari: adviesgesprekken groep 8 (overgang naar het Voortgezet Onderwijs)
•
Maart: tweede oudergesprek groep 1 t/m 7
•
Juni: optionele oudergesprekken op verzoek van de leerkracht of ouders
26. Informatievoorziening gescheiden ouders
Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de manier waarop
de communicatie en consultatie over de vorderingen van de leerling verloopt. De school volgt hierin de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht jegens gescheiden ouders. De school onthoudt zich van betrokkenheid bij conflicten tussen ex-partners en doet geen uitspraken. Zij richt zich primair op haar pedagogischdidactische verantwoordelijkheid jegens de leerling. De school gaat ervan uit dat de ouder die belast is met het
gezag, de andere ouder die niet met het gezag belast is, op de hoogte stelt van gewichtige aangelegenheden met
betrekking tot het kind. Wij willen graag een gezamenlijk gesprek voeren voor beide ouders. In de schoolgids
staan de regels m.b.t. informatieplicht verder uitgewerkt.
27.
Moederdag- en Vaderdagwerkjes
In de periode voorafgaand aan Moederdag en Vaderdag knutselen de leerlingen, onder begeleiding van de leerkrachten een klein werkje. Per leerling kan één werkje worden gemaakt. We kunnen niet instemmen met een
verzoek door leerlingen/ ouders om meerdere werkjes te maken.
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28.Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Limburg Basisonderwijs schooljaar 2022-2023
Wat doet de jeugdgezondheidzorg?
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg bewaakt en beschermt de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van alle jeugdigen van 0 tot 18 jaar. Dit doen wij door uw kind regelmatig uit te nodigen voor een gezondheidsonderzoek of een inenting. Tevens nemen wij binnen de school deel
aan overleggen waar de gezondheid en het welzijn van de kinderen regelmatig besproken wordt.
Gezondheidsonderzoek
Uw kind wordt uitgenodigd voor een onderzoek rond de leeftijd van 5 jaar en 10 jaar. Net als in de eerdere onderzoeken die uw kind heeft gehad bij de jeugdgezondheidszorg, kijken we ook nu bijvoorbeeld naar groei, motoriek, spraak en sociaal-emotionele ontwikkeling. Door uw kind goed te volgen probeert de JGZ 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 de school en andere organisaties rondom
de jeugd.
De onderzoeken vinden plaats op een locatie van de JGZ in uw gemeente of op school.
Uw informatie is erg belangrijk
Om te weten of er zaken zijn waar we extra op moeten letten, vragen we u om voorafgaande aan het gezondheidsonderzoek een vragenlijst in te vullen. Hierin komen allerlei gezondheidsaspecten aan bod. Uiteraard gaan
we zorgvuldig om met alle gegevens van u en uw kind.
Inentingen
DTP/BMR vaccinatie:
In het kalenderjaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt het de laatste twee inentingen tegen DTP (difterie, tetanus,
polio) en BMR (bof, mazelen, rodehond). Hiervoor krijgt u een aparte oproep.
HPV vaccinatie:
Jongens en meisjes krijgen in het jaar dat ze 10 jaar worden de HPV-vaccinatie tegen 6 vormen van kanker.
Meningokokken A,C,W en Y vaccinatie
Jongens en meisjes krijgen in het jaar dat ze 14 worden, een vaccinatie tegen meningokokken, typen A,C,W en Y
aangeboden.
Meer informatie: https://rijksvaccinatieprogramma.nl/infectieziekten
Jeugdgezondheidszorg in Coronatijd
De contacten en onderzoeken van de jeugdgezondheidszorg gaan zoveel mogelijk door, maar soms gebeurt dat
wel op een andere manier, bijvoorbeeld door middel van beeldbellen, het afnemen van vragenlijsten of telefonisch. Daar waar onderzoeken wel gewoon doorgaan op school of op een JGZ locatie wordt er rekening gehouden
met de dan geldende maatregelen zoals die door het RIVM worden gehanteerd.
Afhankelijk van de ontwikkelingen zal de dienstverlening worden aangepast en worden zowel school als ouder
hierover geïnformeerd.
Ouders en hun kinderen kunnen echter wel altijd bij ons terecht, zie daarvoor ook de contactgegevens. Daarnaast
zijn er ook mogelijkheden om digitaal vragen te stellen via de website en chatmogelijkheden van
www.jouwggd.nl
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MijnKinddossier
Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg werkt met ‘MijnKinddossier’. Dit is een online ouderportaal waarmee u zicht
hebt op de zorg van uw kind bij JGZ.
In MijnKinddossier kunt u als ouder op elk gewenst moment:
•
Groeidiagrammen en het vaccinatieschema inzien
•

Het door JGZ gegeven advies nalezen

•

Betrouwbare opvoedinformatie lezen

•

De mijlpalen van uw kind bijhouden in een persoonlijk dagboekje

Ook kunt u herinneringen van afspraken per sms krijgen.

Vragen of zorgen?
Heeft u vragen over opgroeien en opvoeden of zijn er zorgen over uw kind, neem dan contact op met het Team
JGZ. We bekijken samen met u wat we eraan kunnen doen.
Bent u een ouder met kinderen in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar zonder vaste verblijfplaats?. Ook dan kunt u altijd
gebruik maken van de Jeugdgezondheidszorg op die locatie waar u zich op dat moment bevindt.
U kunt bij ons altijd terecht voor o.a. vragen over opgroeien en opvoeden, vaccinatie en het periodieke lichamelijk onderzoek. Indien uw kind ziek is dient u hiervoor contact op te nemen met de huisarts.
Contact
Team JGZ Parkstad Zuid
E: infojgz.Parkstad@ggdzl.nl
T: 088-880 5044
Website JGZ Zuid-Limburg: www.ggdzl.nl

Infectieziektebestrijding GGD Zuid Limburg
Een kind dat hoge koorts heeft, regelmatig overgeeft of pijn lijdt, is niet in staat om de lessen te volgen. Het heeft
behoefte aan rust, verzorging en extra aandacht en kan het beste in een huiselijke omgeving worden opgevangen. Een kind met lichte ziekteverschijnselen zoals een snotneus of huiduitslag kan meestal wel gewoon meedoen in de groep, maar dit zal in verband met corona steeds in overleg met school en soms door middel van testen bepaald moeten worden.
Bij enkele besmettelijke ziekten - die ernstig kunnen verlopen - mag het zieke kind niet naar school komen, omdat
dan het risico voor de andere kinderen en beroepskrachten om ook besmet te worden te groot is. Dit tijdelijk niet
toelaten van zieke kinderen vanwege het besmettingsrisico voor anderen wordt “wering” genoemd. Is uw kind
ziek en heeft het (mogelijk) een infectieziekte geef dit dan altijd aan bij de school. De school kan dan zo nodig
overleggen met de unit infectieziektebestrijding van GGD Zuid Limburg of uw kind wel of niet tijdelijk van school
geweerd moet worden. Wering is alleen zinvol als besmetting van de andere kinderen nog niet heeft plaatsgevonden en niet op een andere manier te voorkomen is.
Daarnaast is melden belangrijk omdat de school – al dan niet in overleg met de GGD – zo nodig maatregelen kan
nemen, bijv. door andere ouders te informeren, of gezamenlijk met de GGD een uitbraakonderzoek te starten.
Vragen?
Heeft u vragen over infectieziekten, neem dan contact op met de unit infectieziektebestrijding van GGD Zuid Limburg, telefoonnummer 088 8805070 (ma t/m vr 8.00-16.30 u) of infosim@ggdzl.nl

29.
Tandarts
Ouders kunnen hun kinderen twee keer per jaar inschrijven voor preventieve
mondzorg door Jeugdtandverzorging Zuid-Limburg. Zij komen met een bus naar
school om deze preventieve mondzorg uit te voeren. U kunt uw kind hiervoor aanmelden via een link die wij delen op ISY. Voor meer informatie kunt u terecht op
de website www.jtvzuidlimburg.nl.
30.
Logopedie en ergotherapie
Alle leerlingen die 5 jaar worden, worden door Patricia Erven, schoollogopediste, en door Nathalie van
Weersch, ergotherapeute, op school gescreend. De uitslag hiervan krijgt u schriftelijk. Nadat de onderzoeken zijn
afgerond starten, indien nodig, de behandelingen. De ouders van de kinderen die in aanmerking komen, krijgen
een oproep voor een gesprek. Het is van groot belang dat de behandeling niet beperkt blijft tot een half uur per
week bij de zorgverlener, maar dat er eveneens mee gewerkt wordt door zowel de leerkrachten als de ouders. Hierdoor worden de kansen voor een optimale ontwikkeling van uw kind vergroot.
31.
Gymlessen
De groepen 1 tot en met 8 hebben hun lessen in de sportzaal, van de brede maatschappelijke voorziening Molenberg. Voor de kinderen van groep 1 en 2 is het handig dat ze kunnen beschikken over gymschoentjes met een
flexibele zool, voorzien van klittenband of instappers. Verder hebben ze geen speciale gymkleding nodig. De kinderen uit de groepen 1 en 2 gymmen regelmatig. Hun gymschoenen blijven op school.
De kinderen van groep 3 t/m 8 dienen te beschikken over gymschoenen, een sportbroekje en een truitje of een
gympakje. Let wel op dat de gymschoenen een goede stroeve zool, die niet zwart gekleurd is, hebben. Balletschoenen zijn voor de gymles niet geschikt en zelfs gevaarlijk. Handig is om de naam of de initialen in de schoenen te zetten. Als een kind van groep 3 t/m 8 geen gymkleding bij zich heeft, betekent dit dat het kind niet mee
mag gymmen die les.
Overzicht gymlessen
Groepen 1-2-6-7-8

Dinsdag

Groep 3-4-5

Vrijdag

32.

Privacy en onlinelessen/gesprekken

Privacy is de voorbije jaren uitgegroeid tot een belangrijk onderwerp van gesprek, voortvloeiend uit de aangescherpte wetgeving in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei 2018 van kracht is.
De belangrijkste richtlijnen en onze werkwijze om de privacy van onze leerlingen te waarborgen zijn in de voorbije jaren al uitgewerkt en zijn terug te vinden op onze website.
Beeld- en/of geluidopnames
Een schoolgebouw is géén openbare ruimte, waar iedereen toegang toe heeft; alle bezoekers van de school hebben zich te houden aan de schoolregels. De AVG geldt voor iedereen en geeft behalve rechten ook een plicht om
de privacy van anderen te respecteren
De algemene regel is: iedereen heeft recht op privacy. Het maken van foto’s of films op school en het publiceren
daarvan, is alleen toegestaan is als de ouder daarvoor toestemming heeft gegeven. Foto’s waarbij de geportretteerde in een schadelijke of negatieve context in beeld wordt gebracht, zijn nooit toegestaan.
Voor het maken van beeld- en/of geluidsopnames voor eigen intern gebruik op school (bijv. nascholingsdoeleinden, professionalisering) is geen toestemming nodig.
Voor het maken van foto’s, films en/of geluidsopnames door ouders op het schoolterrein (en dus ook tijdens de
online lessen/ gesprekken) verlenen wij geen toestemming. Dat geldt ook voor andere externen partners/ organisaties. Wie ondanks deze afspraken toch beeld- of geluidsopnames maakt, handelt in strijd met de schoolregels
en wordt hiervoor ter verantwoording geroepen.
Softwareprogramma’s
Tijdens de lessen (op school en thuis) maken wij gebruik van een aantal digitale softwarepakketten. Om leerlingen eenvoudig toegang te geven tot digitaal leermateriaal van de school, maken we o.a. gebruik van Basispoort. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Via Basispoort worden er dus geen leer- of toetsresultaten opgeslagen en/of uitgewisseld.
Wij hebben met alle leveranciers schriftelijke afspraken gemaakt over de gegevens, die in onze softwareprogramma’s worden opgeslagen. De leverancier mag de leerlingengegevens alleen gebruiken voor specifieke onderwijsdoelen als wij daarvoor toestemming geven, zodat oneigenlijk gebruik van die informatie door de leverancier
wordt voorkomen. Alle programma’s waarin toetsgegevens worden vastgelegd, zijn alleen toegankelijk via een
persoonlijke inlog. Met alle leveranciers waarvan we softwarepakketten gebruiken waarbij ook leerlingengegevens worden opgeslagen, zijn zogenaamde verwerkersovereenkomsten afgesloten. De leveranciers verklaren
daarmee zich te houden aan de privacyregels zoals de wetgever dat voorschrijft.
De directie is altijd aanspreekbaar in die gevallen waarin bovenstaande afspraken niet voorzien.

33.

Actief burgerschap en sociale cohesie

Actief burgerschap is een deel van de pedagogische opdracht van de school.
Onze kernwaarden BROEDERSCHAP– MEESTERSCHAP—BLIJDSCHAP staan aan de basis van
ons burgerschapsonderwijs en sociale cohesie die we nastreven.
Geïntegreerd aanbod van schoolvakken

Blink Geïntegreerd: deze methode biedt leerlingen de mogelijkheid om kennis van de wereld te verruimen
en een onderzoekende houding aan te nemen. Middels samenwerkend leren vinden de leerlingen antwoord op de gestelde onderzoeksvragen. Daarnaast is er structurele aandacht voor de wijze waarop leerlingen de geleerde kennis actief kunnen inzetten in het dagelijks leven. Deze methode geeft aan de leerlingen inzichten t.a.v. de multiculturele samenleving en diverse geestelijke stromingen. Deze wordt in relatie gebracht met de multiculturele situaties waarin veel leerlingen opgroeien.

Kriebels in je buik: deze methode biedt kennis en vaardigheden met betrekking tot seksualiteit, seksuele
diversiteit en sociaal emotionele ontwikkeling. We werken samen met de GGD Zuid Limburg.

Nieuwsbegrip: bij begrijpend lezen wordt gebruik gemaakt van actuele teksten van Nieuwsbegrip en vinden er gesprekken en discussies plaats over actuele gebeurtenissen. Leerlingen ervaren dat er ruimte is
voor verschil in meningen.
Respectvolle oefenplaats
We stimuleren leerlingen om zelf zaken op te pakken, in het belang van de samenleving. Zo dragen wij bij aan
aandacht voor het milieu en is er jaarlijks deelname aan de actie Heerlen schoon en maken wij de wijk schoon.
Leerlingen ruimen wekelijks het schoolplein op.
Onze school biedt leerlingen een actieve rol aan in de schoolgemeenschap. Jaarlijks worden leerlingen gekozen
als vertegenwoordiger van de klas in de leerlingenraad. Er vindt planmatig overleg plaats met de directie over de
schoolgemeenschap en de leerlingenraad heeft een bijdrage in de besluitvorming.
In het onderwijsaanbod bieden we structureel kansen aan alle leerlingen om te oefenen m.b.t.
• autonomie: werken met weektaken en onderzoekend leren
• vrijheidsmening: leerdoel binnen het vakgebied begrijpend lezen
• verdraagzaamheid: wekelijkse uitvoering sociokring
• afwijzen van onverdraagzaamheid en discriminatie: effectieve conflicthantering en sociokring
Burgerschapsonderwijs is onderdeel van onze schoolcultuur
Het Kernwaardengerichtonderwijs bieden wij aan vanuit onze kernwaarden Samen-Groeien-Geluk. Dit is zichtbaar in het gedrag van onze medewerkers, die functioneren als rolmodel. We hebben afspraken over hoe we met
elkaar omgaan en laten dit ook zien in ons gedrag.
Zorg voor lichamelijke en psychische gezondheid
We bieden voldoende kansen om te bewegen op de speelplaats en in de gymzaal door een vakdocent. We bevorderen gezond gedrag door het voeren van waterbeleid en deelname aan EU-schoolfruit. De leerkracht voert kindgesprekken en zorgen m.b.t. psychische gezondheid worden in samenspraak met de intern begeleider en de
jeugdconsulent opgepakt. We bieden trainingen aan m.b.t. sociale weerbaarheid (Rots en watertraining/ Kiezeltraining) en lessen rondom verslavingspreventie. Leerlingen nemen deel aan het GIPS-traject en krijgen een juiste
beeldvorming t.a.v. de verschillen in onze maatschappij.
Vaardigheden digitale samenleving
Elk schooljaar wordt het protocol internetgebruik besproken en worden er lessen gegeven rondom omgang sociale media. In het schooljaar 2022-2023 gaan we actief aan de slag om ouders en leerlingen samen te informeren/
verbinden rondom dit thema en maken we een planmatige preventieve opzet om de weerbaarheid van onze leerlingen en ouders te vergroten t.a.v. de gevaren van de (digitale) samenleving. Actief burgerschap is een deel van
de pedagogische opdracht van de school.

34. Contactpersonen, vertrouwenspersonen, klachtencommissie
In het kader van de wettelijk verplichte "Algehele Klachtenregeling" functioneert binnen onze school een contactpersoon. De naam vindt u in het schema vermeld. Deze persoon is officieel door het schoolbestuur, met goedkeuring van de MR, als zodanig benoemd en wordt regelmatig bijgeschoold in deze materie. Op bestuursniveau zijn
er officieel twee vertrouwenspersonen benoemd, die gewaarschuwd kunnen worden door de contactpersonen.
INNOVO is aangesloten bij een Regionale Klachtencommissie, die een onderzoek kan instellen naar vermeend
onjuist gedrag.
Contactpersonen BS Broederschool
Kelly Wiertz ( leerkracht)
Vacature voor ouder

kelly.wiertz@innovo.nl
mrbroederschool@innovo.nl

Adressen vertrouwenspersonen INNOVO
De heer drs. L.J.J. van Oosterbosch
De heer drs. P.M.H. Nijpels
Tel.: 045-5312981/ 06 – 119 270 04
Tel.: 043-4078282/06 – 463 459 16
Landelijke Klachtencommissie Bond katholiek primair onderwijs:
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Tel.: 070-3925508

35.

Samenwerking Peuterspeelzaal ‘t Meuleke

De Broederschool vormt een koppel samen met PSZ ’t Meuleke.
De peuterspeelzaal is de ideale voorbereiding op de basisschool.
Peuterspeelzaal ’t Meuleke
BMV Molenberg, Kerkraderweg 7 6416 CC Heerlen.
Tel: 06 53519756
info@peuterspeelzaalwerk.nl

Gedurende schooljaar 2022-2023 wordt het mini-college weer opgestart. Hierbij gaan de leerlingen van PSZ, samen met de leidsters en de ouders een bezoekje brengen aan de leerlingen van een kleutergroep.

Tot slot...

Niet vergeten:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Broederschool
Kerkraderweg 7
6416 CC Heerlen
045-5716141
www.broederschool.nl

