
Schoolgids
2022-2023

Basisschool Antonius
Berikstraat 13
6082 AM Buggenum

Brinnummer: 03RP
Telefoon: 0475-592364
Website: www.basisschoolantonius.nl
e-mail: info@basisschoolantonius.nl

Directeur: Vacature

http://www.basisschoolantonius.nl
mailto:info@basisschoolantonius.nl


Inhoudsopgave

Hoofdstuk Titel

1 Voorwoord

2 Bestuur en School

2.1 SPOLT

2.2 Missie, Visie en kernwaarden van onze school

3 De organisatie van het onderwijs

3.1 De organisatie van de groepen

3.2 Taakverdeling binnen het team

3.3 Schooltijden

3.4 Vakanties en Vrije Dagen

4 Vak- en vormingsgebieden

4.1 Het onderwijs in groep 1-2

4.2 Taal, Lezen, Spelling, Schrijven

4.3 Rekenen - Wiskunde

4.4 Wetenschap en Techniek

4.5 Cultuureducatie

4.6 ICT en Snappet

4.7 Wereldoriëntatie

4.8 Godsdienst: Communie en Vormsel

4.9 Expressievakken (handvaardigheid, tekenen, muziek)

4.10 Verkeerseducatie

4.11 Lichamelijke Ontwikkeling

5 De Schoolontwikkeling

6 Resultaten van ons onderwijs

7 Adressen

2



7.1 Team

7.2 Spolt

7.3 MR

7.4 Oudervereniging

7.5 Belangrijke Adressen

8 Beleid en procedures m.b.t. de schoolorganisatie

8.1 Aannamebeleid

8.2 Schorsing en Verwijdering

8.3 Regels en Afspraken

8.4 Leerplicht en Verlof

8.5 Ongeoorloofd Verzuim

8.6 Verlaten van de school: Van Basisschool naar basisschool

8.7 Verlaten van de school: Van Basisschool naar Voortgezet Onderwijs

8.8 Klachtenregeling

8.9 De Veilige School

8.10 Wet Bescherming Persoonsgegevens / Algemene Verordering
Gegevensbescherming (AVG)

8.11 Veiligheid rond de school

8.12 Gruiten op school

8.13 Verzekeringen

9 De Leerlingenzorg

9.1 Handelingsgericht Werken

9.2 Specifieke zorg voor leerlingen

9.3 Passend Onderwijs

9.4 De Intern Begeleider

9.5 Doorstroom

9.6 Rapporten

10 Contacten met ouders

3



10.1 Communicatie met ouders

10.2 Individuele Oudergesprekken

11 Overlegorganen

11.1 Medezeggenschapsraad (MR)

11.2 Oudervereniging

12 Externe Contacten

12.1 Inspectie van Onderwijs

12.2 GGD Noord- en Midden-Limburg

12.3 Centrum van Jeugd en Gezin (CJG)

12.4 RIAGG

12.5 Bureau Jeugdzorg

12.6 PABO

13 Buitenschoolse Opvang

13.1 Buitenschoolse Opvang (BSO)

4



1. Voorwoord

Beste ouders en verzorgers,

De basisschool is een bijzonder en belangrijk deel van het leven, zowel voor kinderen als
ouders. In de loop van de jaren vertrouwen ouders hun kind meer dan zevenduizend uur
toe aan de zorg van de leerkrachten. Weten wat je van elkaar mag verwachten is dan
belangrijk.

In onze schoolgids willen wij u, als (toekomstige) ouders, een indruk geven waar we op
onze school voor staan en hoe we dit bereiken. U kunt hierin kennis nemen van de
manier van werken, de sfeer en de kwaliteiten van onze school. Actuele zaken vindt u op
Isy. Tevens kunt u de website van onze school bezoeken www.basisschoolantonius.nl.
Uiteraard bent u altijd welkom om uw vragen aan ons te stellen en belangstellende
ouders nodigen we van harte uit om een afspraak te maken voor een rondleiding of
oriënterend gesprek.

Elk schooljaar werken wij met de kinderen, ouders en andere betrokkenen aan de
ontwikkeling van de kinderen vanuit onze visie op onderwijs.
De school is er voor de kinderen en kan niet zonder ouders. Wij zien graag betrokken
ouders bij de school. Wij zien die ouderbetrokkenheid onder andere in de hulp die wordt
geboden, in de ouderavonden die door u bezocht worden en we lezen het in de
oudertevredenheidsonderzoeken.

Ouders kunnen vertrouwen op een professioneel team dat de
ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen zoveel mogelijk wil benutten als het gaat om
de sociaal-emotionele kant en het zich eigen maken van de leerstof.
Kinderen op de Antonius ontwikkelen zich tot zelfstandige mensen.
Zij helpen en ondersteunen elkaar. Zij maken zich de leerstof eigen die thuis hoort
op de basisschool en kunnen die informatie toepassen in de dagelijkse praktijk binnen
de eigen leefomgeving. We geven elk kind op zijn of haar niveau een goede basis mee
voor later, vooral richting het vervolgonderwijs.

Tot ziens op de Antonius in Buggenum,

Team basisschool Antonius
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2. Bestuur en School

2.1 SPOLT

SPOLT in het kort

In Leudal en omgeving is SPOLT al sinds jaar en dag een gewaardeerde organisatie voor
primair onderwijs. SPOLT telt dertien basisscholen en één school voor speciaal
basisonderwijs. Onze scholen variëren in omvang van ongeveer 60 leerlingen tot  ruim
350 leerlingen. Onze medewerkers maken werk van goed onderwijs; zij willen dat hun
levenslessen zin- en betekenisvol zijn, zodat alle kinderen tot in lengte van dagen willen
blijven leren. Vanuit passie en deskundigheid leveren wij elke dag opnieuw een bijdrage
aan een doorgaande ontwikkeling van elk kind, zodat zij allemaal kunnen uitgroeien tot
evenwichtige volwassenen. Volwassenen die zich thuis voelen in een veranderende
wereld, zich ermee verbinden en verantwoordelijkheid nemen voor de maatschappij
waarin zij en wij samenleven.

Per 1 oktober 2021 telde SPOLT 2.224  leerlingen en bijna 287 medewerkers, in de
verhouding 83% vrouw, 17% man.

Bestuur en toezicht
SPOLT werkt al sinds 2005 met de code Goed Bestuur, waarin een scheiding is
aangebracht tussen bestuur en toezicht. Het College van Bestuur van SPOLT bestaat uit
één bestuurder die ondersteund wordt door acht directeuren, met (boven)schoolse
taken, twee secretaresses en een medewerker facilitair en gebouwenbeheer.
Het College van Bestuur wordt gevormd door dhr. Gérard Zeegers. Hij is
eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de organisatie. Het
secretariaat wordt gevoerd door mevr. Lenie Jongen en mevr. Wendy Gubbels. De heer
Ralf Maes draagt zorg voor beheer en onderhoud van alle gebouwen.

In de praktijk zult u als ouder weinig of geen contact hebben met het bestuursbureau. U
heeft immers met name contact met de leerkracht en/of de directeur van de school van
uw kind(eren).
Mocht u toch een vraag hebben, die op uw school niet beantwoord kan worden, dan
kunt u altijd terecht bij de heer Zeegers, telefoonnummer 0475 550449 of per e-mail
bestuursbureau@SPOLT.nl.

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit vijf personen en ziet toe op de juiste uitvoering
van het vastgestelde beleid. De Raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het
College van Bestuur en volgt de organisatie op afstand. De RvT vergadert in principe vier
keer per jaar. De volgende personen hebben zitting in de RvT:
● De heer Remco Ververs (voorzitter)
● Mevrouw Marianne Steenmetz (vice-voorzitter)
● De heer Ruud van der Borgh
● De heer André Colaris
● Mevrouw Emmeken van der Heijden
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Samenwerking in de regio en in de gemeente(n)
SPOLT participeert sinds 2014 – samen met dertien andere regionale besturen -  in het
Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Midden-Limburg. Alle
schoolbesturen hebben de taak, om, met elkaar, voor alle leerlingen die wonen binnen
de regio van het samenwerkingsverband (SWV), een zo passend mogelijke plek in het
onderwijs te bieden. Dit noemen we de zorgplicht van het schoolbestuur.
Het samenwerkingsverband helpt scholen daarnaast om de zorg aan hun leerlingen
goed in te richten en uit te voeren.

SPOLT is een belangrijke gesprekspartner voor de gemeenten Leudal en Maasgouw, om
op lokaal niveau goede voorzieningen voor primair onderwijs, jeugdzorg en voor-en
vroegschoolse educatie te (blijven) realiseren. Op regionaal niveau werken we intensief
samen met de andere schoolbesturen in Midden-Limburg.
Daarnaast streeft SPOLT ernaar om haar scholen te laten uitgroeien tot (integrale)
kindcentra, waarin organisaties voor opvang en onderwijs samenwerken aan een
ononderbroken ontwikkeling voor elk kind. Dat geldt ook voor de samenwerking met het
Voortgezet Onderwijs. Wij zijn ervan overtuigd dat een constructieve samenwerking
tussen onderwijs (PO en VO), kinderopvang, bibliotheek, sport en cultuur,  de
ontwikkelingskansen van kinderen en hun ouders verbetert. Het doet ons goed als we
merken dat onze scholen bijdragen aan de leefbaarheid en sociale cohesie in de kern
waarin zij gevestigd zijn.

Missie en Visie
Onze ambities in onderwijs hebben wij kort en krachtig verwoord in onze kernwaarden
‘inspireren, verbinden en ondernemen’ en in onze missie:

‘In essentie anders’

SPOLT wordt gevormd door vijftien unieke scholen, die alle op hun eigen wijze, een
toonaangevende bijdrage willen leveren aan de talentontwikkeling van kinderen.
Daarover leest u, elders in deze schoolgids, meer.
In het strategisch beleidsplan van SPOLT hebben wij de beleidskaders en –uitdagingen
voor de periode 2020-2024 vastgelegd. U vindt dit beleidsplan op de site van SPOLT. Het
fundament van dat nieuwe SBP wordt gevormd door zes leidende principes. Zes solide
vertrekpunten voor toekomstbestendig onderwijs op onze scholen:

1. Basisschool: We maken op onze scholen actief werk van de drie-eenheid
kwalificatie (kennisfundament), socialisatie en persoonsvorming en stemmen ons
onderwijs af op de pedagogische en didactische vragen van de kinderen;

2. Veilige en gezonde school: Onze scholen zijn leergemeenschappen waar
iedereen erkend en gezien wordt, in een positieve, optimistische en veilige sfeer;

3. Talentenschool: Onder het motto ‘ruimte voor ieders talent’ krijgen kinderen en
medewerkers volop kansen om te laten zien wat zij willen en kunnen;

4. Wereldschool: We maken werk van educatief partnerschap met de ouders en
zoeken actief de verbinding met de samenleving;

5. Integrale school: We realiseren kindcentra, waar we het leren zo organiseren dat
alle kinderen de kans krijgen om zich breed te oriënteren en ontwikkelen.
Inclusief waar het kan, exclusief waar het moet;

6. Lerende school: Onze medewerkers blijven in ontwikkeling en leren van en met
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elkaar. Zij zoeken actief de verbinding met de wetenschap en zijn aanspreekbaar
op hun dagelijks handelen;

Met ambitie en vertrouwen de toekomst in
Het College van Bestuur van SPOLT kijkt vol vertrouwen naar de toekomst. We
beschikken niet alleen over goed opgeleide medewerkers en goed geoutilleerde
gebouwen, maar we hebben ook een goed verhaal over onderwijs en educatie. Onze
opvattingen over onderwijs zijn ambitieus, goed doordacht en onderbouwd. Wij zetten
ons elke dag in om die doelen te realiseren. We doen dat samen met alle direct
belanghebbenden. Intern zijn dat onze directeuren, leerkrachten, ouders, kinderen en
hun directe omgeving. Extern zijn dat de gemeenten Leudal en Maasgouw, onze
partners in kinderopvang, Jeugdzorg en Voortgezet Onderwijs, De Nieuwste Pabo, de
HAN en Maastricht University. We doen dat ook in nauw overleg met de
onderwijsinspectie. De Onderwijsinspectie is positief gestemd over de strategische
doelen en werkwijze van SPOLT. Tijdens het vierjaarlijks onderzoek naar bestuur en
scholen in april, mei 2022 stelde de Onderwijsinspectie vast dat Spolt er goed voor staat.
Men verwoordde dat als volgt: ‘Wij stellen vast dat door het bestuur wordt voldaan aan
de voorwaarden om te komen tot goed onderwijs. Wij zien Spolt als een transparante,
professionele organisatie die erin is geslaagd de vertaling van de ambitieuze
strategische plannen naar schoolniveau goed te maken. Wij adviseren het bestuur om
het gesprek, de professionele dialoog, daarover te blijven voeren.’

Uiteraard zijn wij blij met het oordeel van de Onderwijsinspectie. Het stimuleert ons om
door te gaan op de ingeslagen weg, met integraliteit en inclusiviteit als speerpunten.
Alles in het belang van goed onderwijs voor alle kinderen van Leudal en Thornerkwartier.
Spolt ziet haar scholen als oefenplaatsen voor het leven, waar de kinderen komen om te
leren en waar de leerkrachten hen voorzien van betekenisvolle levenslessen. Vanuit
passie en deskundigheid leveren onze medewerkers elke dag opnieuw een bijdrage aan
een doorgaande ontwikkeling van kinderen, zodat zij kunnen uitgroeien tot evenwichtige
volwassenen. Volwassenen die zich thuis voelen in een veranderende wereld, zich
ermee verbinden en verantwoordelijkheid nemen voor de maatschappij waarin zij en wij
samenleven. Daar staan wij voor en daar gaan wij voor.

2.2 Missie, visie en kernwaarden van onze school

Op de Antoniusschool werken we volgens het Ontwikkelingsgericht onderwijsconcept.
Deze is gericht op de brede ontwikkeling van het individuele kind en betekenisvol leren.
Binnen de groepen 1 t/m 8 werken we ontwikkelingsgericht aan de hand van thema’s.
Binnen de andere vakgebieden (lezen, taal en rekenen) zoeken we naar verbindingen
volgens de principes van OGO. Voor deze vakken werken we wel met methodes??

Binnen onze school vinden we het belangrijk dat:
● Kinderen, ouders en teamleden zich veilig voelen op onze school en veilig en

respectvol met elkaar omgaan;
● Kinderen de ruimte krijgen om emotioneel vrij te zijn, zelfvertrouwen te krijgen en

nieuwsgierig te zijn;
● Kinderen betrokken zijn, initiatief nemen, zelf verantwoordelijk zijn en leren

reflecteren op hun eigen gedrag;
● Er een transparante samenwerking en communicatie met ouders is;
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● Er een goed pedagogisch klimaat is waarbij er aandacht is voor het individuele
kind, de ouders, de groep, de school en het team;

● De school midden in de samenleving staat, waarbij er respect is voor alle
levensovertuigingen;

● De school deel uitmaakt van het dorp Buggenum.

Visie

De Antoniusschool is een school waarbij de kinderen (mede)eigenaar zijn van hun eigen
ontwikkeling. We leiden onze kinderen op tot wereldburgers die goed kunnen
functioneren op sociaal- emotioneel en cognitief gebied. Hierbij is er een gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor ouders, kinderen en leerkrachten om samen te werken naar
een optimale ontwikkeling. We gaan voor “samen iedere dag een beetje beter.”
We bieden een stevige basis aan kennis en informatie aan, aangevuld met brede
vaardigheden. Verdergaande digitalisering van ons onderwijs en het schoolbreed
inzetten van Engels worden verankerd binnen ons onderwijs.
Als school spelen wij in op (vanuit de wetenschap aangegeven) nieuwe en passende
onderwijsstructuren waardoor wij steeds beter kunnen aansluiten bij de
onderwijsbehoeften van de individuele kinderen.
De kinderen worden hierbij gestimuleerd door een ambitieus team dat oog en aandacht
heeft voor elk kind en dat ontwikkelingsgericht werken omarmt. Op onze school denken
we steeds meer in de zone van naaste ontwikkeling, wat heeft een kind nodig om de
volgende stap te maken in zijn/haar ontwikkeling. Hier gaan we doelgericht mee aan de
slag.

Vaardigheden: kritisch en creatief denken, onderzoekende en ontwerpende
vaardigheden en zelfregulatie
Houdingen: nieuwsgierige houding, samenwerkingsgericht, probleemoplossende
houding,
Motivaties: intrinsieke en extrinsieke motivaties
Zelfbeeld: zelfvertrouwen en groei-mindset

Hoe gaan we het doen?

Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO):
De brede ontwikkeling van het kind staat centraal op onze school! We doen dat door
aantrekkelijk, uitdagend, betekenisvol, kwalitatief goed onderwijs met een grote
betrokkenheid van kinderen te geven. .
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Vanuit de onderbouw worden door de hele school elementen van ontwikkelingsgericht
onderwijs ingevoerd.
Het belangrijkste principe is de zone van naaste ontwikkeling, dat is het verschil tussen
wat een leerling zonder hulp en met hulp kan doen.

Ontwikkelingsgericht Onderwijs is betekenisvol onderwijs, voor leerlingen en
leerkrachten. Het gaat om activiteiten die herkenbaar zijn, die echte kwesties in zich
dragen en uitnodigen tot spel en onderzoek. We gebruiken hiervoor actuele thema’s. De
leerkracht weet leerprocessen te verbinden aan activiteiten die er voor de kinderen toe
doen. We hebben de hele ontwikkeling van het kind op het oog. Als je in de onderbouw
meespeelt in het restaurant leer je samenwerken, problemen oplossen, netjes opruimen,
een menu samenstellen, hoeveelheden berekenen en nog veel meer.
Ook in de midden en bovenbouw ontwikkelen leerlingen zich in brede zin binnen
thema’s die bij hun leefwereld passen. In de midden- en bovenbouw wordt voor taal en
rekenen wel gebruik gemaakt van methodes. Wereldoriëntatie wordt thematisch
vormgegeven volgens de principes van ontwikkelingsgericht onderwijs.

Zelfstandig werken en groepsmomenten
Bij ons werken kinderen op hun eigen niveau. Ze bewegen vrij in en buiten de groep, en
de fijne sfeer in de school valt meteen op. 'Wat een rust', dat horen we vaak.
Het onderwijs is vooral afgestemd op het individu. Het zelfstandig werken wisselen we af
met groepsmomenten. Is het bijvoorbeeld tijd voor spellingsregels? Of voor uitleg over
bijvoorbeeld de seizoenen? Dan geeft de leerkracht een instructieles. De kinderen
verwerken de leerstof op hun eigen wijze.

(mede) eigenaar voor hun ontwikkeling
We werken met een digitaal portfolio waarin zowel de kinderen, leerkrachten als ouders
de ontwikkeling van hun kind kunnen bijhouden. Er zullen tussentijds kindgesprekken,
maar ook driehoeksgesprekken (kind-leerkracht-ouder) plaatsvinden.
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Waar zit het samen?
Er is voldoende gelegenheid om samen te werken: We stimuleren de kinderen om
samen te leren met coöperatieve werkvormen. In de middag zullen we vakken met
elkaar integreren en vinden er samenwerkingsopdrachten plaats.

Drie leeftijdsgroepen
De kinderen krijgen onderwijs in drie leeftijdsgroepen:

● onderbouw (4-6 jaar)
● middenbouw (6-9 jaar)
● bovenbouw (9-12 jaar)

Je ziet dat er leeftijden zijn die elkaar overlappen. We kijken hierbij altijd naar de
ontwikkeling van een kind waar een kind ingedeeld gaat worden.

De kinderen leren van elkaar. Weet je kind iets niet? Er is altijd wel ander kind dat wil
helpen. De natuurlijke leergierigheid krijgt bij ons alle ruimte: werkjes en materialen
liggen voor het grijpen. De leerkracht speelt in op de behoeften van je kind. En na de
bovenbouw is je kind helemaal klaar voor het voortgezet onderwijs.

● Persoonlijke ontwikkeling
Als je op school acht jaar als kind dezelfde groep zou houden, houd je dezelfde rol en
positie; je bent en blijft de grappenmaker, de populaire of de underdog. Bij de driejarige
stamgroep ben je altijd een keer jongste, middelste en oudste. Dat komt de
persoonlijke ontwikkeling van het kind ten goede. Er zijn namelijk vanzelfsprekend
rolwisselingen. Je bent een keer hulpvrager, hulpgever. Rolwisselingen stimuleren ook
het ontwikkelen van potentiële leiderschapskwaliteiten en elkaar helpen wordt een
natuurlijke bezigheid.

● Omgang met anderen
Door de rol in de stamgroep leert een kind een zelfbewuste houding aan te nemen
waardoor het ook anderen leert respecteren. Een kind leert voor anderen te zorgen en
het eigen gedrag te verantwoorden. Hieruit worden vaardigheden als communiceren en
samenwerken geleerd.

● Groepscultuur
In een driejarige stamgroep worden de groepswet en -cultuur makkelijk doorgegeven
(meestal is slechts een derde deel van de groep nieuw). Samen, met en van elkaar leren
gaat makkelijker en zoals hierboven al geschetst ontstaat vanzelf een cultuur van
‘helpen’. Ook de manier van werken, regels en continues worden vanuit de kinderen
veelal overgedragen.

● Visie op leren
Ook op leerstofgebied ben je en blijf je in een homogene groep steeds de beste in
tekenen of heb je de meeste moeite met rekenen. In een heterogene stamgroep komen
oudsten, die bijvoorbeeld rekenen moeilijk vinden, erachter dat ze jongsten wel kunnen
helpen en dat ze dus al veel geleerd hebben! Samen, van en met elkaar leren gaat
makkelijker.  Leerlingen begrijpen elkaar vaak heel goed waardoor de  kwaliteit van de
instructie door de kinderen zelf van goed niveau is: ze weten, voelen door hun eigen
ervaringen aan, wat de ander moeilijk vindt en leggen ook echt uit, ze geven niet alleen
zomaar het goede antwoord. In een driejarige stamgroep laat je de kinderen
niveau-overschrijdend en leeftijdsoverschrijdend samenwerken.  Die benadering geeft
een totaal andere dynamiek in je groep.

● Een bewuste keuze
Werken met driejarige stamgroepen is een bewuste keuze zijn binnen onze visie.
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We zullen de school anders moeten gaan organiseren, waarbij het structureel
evalueren over de manier van werken, inrichting een vanzelfsprekendheid is. Alleen door
fouten te maken kun je leren.

● Leerkracht
De leerkracht moet in staat zijn om korte effectieve directe instructie te geven. Hij/zij
moet kennis hebben van de leerlijnen die de kinderen doorlopen en van de cruciale
leermomenten. De leerkracht neemt hierbij verschillende rollen aan. Kennisoverdracht is
belangrijk op de basisvakken, daarnaast  zal hij/zij de leerlingen als coach begeleiden.

Logo van de school
In 2016 is een nieuw logo ontworpen voor onze school, een logo waarin onze visie is
weergegeven.
Het logo verbeeldt een boom, waarbij het grote mannetje de basis vormt van
leerkrachten en ouders. Daarop steunen 8 kleine mannetjes: de kinderen, die in al hun
verscheidenheid in 8 jaren groeien naar de top, met steun van de volwassenen die hen
hierbij begeleiden en ondersteunen. Onze school wil kinderen intellectuele basiskennis,
inzicht, sociaal-emotionele, culturele en lichamelijke vaardigheden laten ontwikkelen
met als doel hen voor te bereiden op participatie in de maatschappij als bewuste burgers
met een gezond vertrouwen.

Kernwaarden

SPOLT beschrijft in het strategisch beleidsplan ‘In essentie anders’ de kernwaarden
inspireren, verbinden en ondernemen. Voor de Antoniusschool betekent dit:

Inspireren:

Team en kinderen inspireren elkaar voortdurend. We leren van en met elkaar en maken
gebruik van elkaars talenten.

Verbinden:

Team, kinderen, ouders, partners en omgeving zoeken naar verbinding en
samenwerking. We maken gebruik van elkaars kennis en expertise.

Ondernemen:

We tonen een onderzoekende houding waarbij we SAMEN op zoek gaan naar manieren
(organisatievormen, methodieken) om kinderen zich zo goed mogelijk te laten
ontwikkelen.

Missie

BASISSCHOOL ANTONIUS: “GROOT DOOR KLEIN TE ZIJN”
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3. De organisatie van het onderwijs

3.1 De organisatie van de groepen
De kinderen krijgen onderwijs in drie leeftijdsgroepen:

● onderbouw (4-6 jaar)
● middenbouw (6-9 jaar)
● bovenbouw (9-12 jaar)

Je ziet dat er leeftijden zijn die elkaar overlappen. We kijken hierbij altijd naar de
ontwikkeling van een kind waar een kind ingedeeld gaat worden.

De kinderen leren van elkaar. Weet je kind iets niet? Er is altijd wel ander kind dat wil
helpen. De natuurlijke leergierigheid krijgt bij ons alle ruimte: werkjes en materialen
liggen voor het grijpen. De leerkracht speelt in op de behoeften van je kind. En na de
bovenbouw is je kind helemaal klaar voor het voortgezet onderwijs.
Persoonlijke ontwikkeling
Als je op school acht jaar als kind dezelfde groep zou houden, houd je dezelfde
rol en positie; je bent en blijft de grappenmaker, de populaire of de underdog. Bij
de driejarige stamgroep ben je altijd een keer jongste, middelste en oudste. Dat
komt de persoonlijke ontwikkeling van het kind ten goede. Er zijn namelijk
vanzelfsprekend rolwisselingen. Je bent een keer hulpvrager, hulpgever.
Rolwisselingen stimuleren ook het ontwikkelen van potentiële
leiderschapskwaliteiten en elkaar helpen wordt een natuurlijke bezigheid.
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Omgang met anderen
Door de rol in de stamgroep leert een kind een zelfbewuste houding aan te nemen
waardoor het ook anderen leert respecteren. Een kind leert voor anderen te zorgen
en het eigen gedrag te verantwoorden. Hieruit worden vaardigheden als
communiceren en samenwerken geleerd.
Groepscultuur
In een driejarige stamgroep worden de groepswet en -cultuur makkelijk
doorgegeven (meestal is slechts een derde deel van de groep nieuw). Samen,
met en van elkaar leren gaat makkelijker en zoals hierboven al geschetst ontstaat
vanzelf een cultuur van ‘helpen’. Ook de manier van werken, regels en continues
worden vanuit de kinderen veelal overgedragen.
Visie op leren
Ook op leerstofgebied ben je en blijf je in een homogene groep steeds de beste in
tekenen of heb je de meeste moeite met rekenen. In een heterogene stamgroep komen
oudsten, die bijvoorbeeld rekenen moeilijk vinden, erachter dat ze jongsten wel kunnen
helpen en dat ze dus al veel geleerd hebben! Samen, van en met elkaar leren gaat
makkelijker.  Nog steeds ben ik vaak verbaasd over de kwaliteit van de instructie door de
kinderen zelf: ze weten, voelen door hun eigen ervaringen aan, wat de ander moeilijk
vindt en leggen ook echt uit… ze geven niet alleen zomaar het goede antwoord.
In een driejarige stamgroep laat je de kinderen niveau-overschrijdend en
leeftijdsoverschrijdend samenwerken.  Die benadering geeft een totaal andere dynamiek
in je groep.

3.2 Taakverdelingen binnen het team

groep aantal lln start aantal lln einde leerkracht 1 leerkracht 2

1-2 15 23 Josette van der
Loo
di - do

Ilona Wetzels -
van Knippenberg
ma - woe

3-4-5 22 Rinie Brouns
woe - do - vrij
morgen

Twan Steeghs
ma - di - vrij
middag

6-7-8 23 Luc Berden

Ondersteuning
leerlingen

Floor van Cauwenberghe
ma hele dag - di ochtend - woe ochtend

Ondersteuning
leerlingen

Twan Steeghs
woensdag - donderdag - vrijdag morgen

Interne
begeleiding

Mariska Brouwers
Maandag en woensdag

Conciërge Vacature

Directie Vacature

3.3 Schooltijden
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Groep 1-2 8.30 - 14.10 8.30 - 14.10 8.30 - 14.10 8.30 - 14.10

Groep 3-8 8.30 - 14.10 8.30 - 14.10 8.30 - 14.10 8.30 - 14.10 8.30 - 14.10

We hanteren een inlooptijd van 10 minuten. De kinderen lopen direct door naar de klas.
De lessen starten om 8.30 uur als de bel gaat.

Schoolverzuim wegens ziekte s.v.p. voor aanvang van school telefonisch melden. Andere
vormen van schoolverzuim dienen via de directie te worden aangevraagd. Zie hiervoor
hoofdstuk 8.

3.4 Vakanties en Vrije Dagen

Zomervakantie 2022 25 juli t/m 2 september

Start schooljaar

Studiedag

maandag 5 september

Maandag 17 oktober

Herfstvakantie 24 oktober t/m 28 oktober

Sinterklaas dinsdag 6 december

vrijdagmiddag voor kerstvakantie 23 december kinderen om 12.00 uur uit.

Kerstvakantie 26 december t/m 6 januari

Carnavalsvakantie

Studiedag

20 februari t/m 24 februari

Woensdag 22 maart

Paasmaandag 10 april

Meivakantie 24 april t/m 5 mei

Hemelvaart 18 en 19 mei

Tweede Pinksterdag 29 mei

Studiedag dinsdag 30 mei

vrijdagmiddag voor de vakantie 14 juli kinderen om 12.00 uur uit.

Zomervakantie 2023 17 juli t/m 25 augustus
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4. Vak- en Vormingsgebieden

4.1 Het onderwijs in groep 1-2

In de kleutergroepen werken wij aan de basisontwikkeling. Deze is er op gericht kinderen
ervaringen, kennis en vaardigheden te helpen verwerven die bijdragen aan hun
persoonlijke ontwikkeling.

Er is een beredeneerd aanbod voor beginnende geletterdheid, beginnende
gecijferdheid, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling, muziek en
beweging.
Aan de hand van thema's uit onder andere Kleuteruniversiteit wordt er gewerkt in een
stimulerende leeromgeving met diverse hoeken, thema/verteltafel en de letter- en
cijfermuur.

Met behulp van het observatie- en registratiesysteem Kijk! wordt de ontwikkeling van
elke leerling gevolgd en in kaart gebracht en spelen leerkrachten in op de individuele
ontwikkelingsbehoefte van elke leerling.

4.2 Taal, Lezen, Spelling, Schrijven

Voor ons taal/leesonderwijs hanteren wij de volgende methoden:
Groep 3: Veilig Leren Lezen (KIM-versie) (taal/lezen)
Groep 4-8: Taalactief (taal en spelling)
Groep 2-8 Pennenstreken (Schrijven)
Groep 4-8: Diverse leesvormen (Technisch Lezen)
Groep 4-8: Nieuwsbegrip XL (Begrijpend Lezen)
We gaan dit schooljaar de verschillende methodes onder de loep nemen om te kijken of
deze passend zijn bij onze nieuwe visie.

4.3 Rekenen - Wiskunde

Voor ons rekenonderwijs hanteren wij de volgende methode:
Groep 3-8: Wereld in Getallen, versie 4.
Groep 5-8 verwerkt de lessen op snappet.
Dit jaar streven we ernaar bij het rekenonderwijs kinderen nog meer aan te spreken op
hun eigen niveau, zodat er een ononderbroken leerlijn ontstaat.
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4.4 Wetenschap en Techniek

Het strategisch beleidsplan van Spolt geeft koers aan ons onderwijs. Eén van de
leidende principes is
de ‘talentenschool': ‘ruimte voor ieders talent’. Wetenschap en technologie (W&T)
onderwijs stimuleert  kinderen om creatief, kritisch en ondernemend te zijn, op
onderzoek uit te gaan en oplossingen te bedenken; vaardigheden die ook bij andere
leergebieden als rekenen of taal van belang zijn.
Om deze ontwikkeling te versterken zoeken we de verbinding op met de vakgebieden
Kunst & Cultuur en (O)ICT. Met de implementatie van deze drie vakgebieden binnen de
bestaande thema’s op de school versterken we de onderwijskundige visie en besteden
we structureel aandacht aan de ontwikkeling van brede, vakoverstijgende vaardigheden
en ontplooiing van talenten.

SPOLT verbindt zich aan (educatieve) partners op provinciaal, regionaal en gemeentelijk
gebied, waardoor we W&T- onderwijs beter vorm kunnen geven.
Zo werken we samen met:

● STEAM - Limburg (Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics).
STEAM Limburg is dé netwerkorganisatie op het gebied van Wetenschap en
Technologie voor het primair onderwijs en bedrijven in de provincie Limburg. Zij
willen leerlingen en leerkrachten stimuleren om aan de slag te gaan met
Wetenschap en Technologie door de verbinding te versterken tussen onderwijs
en bedrijven. STEAM-Limburg bestaat uit 17 schoolbesturen die samen 320
basisscholen in onze provincie vertegenwoordigen. Binnen STEAM-Limburg
worden projecten aan elkaar verbonden om kennisdeling beter te laten verlopen
en om efficiënt ontwikkelingen te stroomlijnen. Het doel is een vaste plek van
Wetenschap & Technologie en Digitale Geletterdheid in het curriculum van de
scholen.

● Het voortgezet onderwijs in Midden-Limburg;
● Het Spark Tech Lab in Weert, een Expertisecentrum op het gebied van

Wetenschap en Techniek voor het primair en het voortgezet onderwijs. Leerlingen
kunnen er workshops volgen, er is een maak- en digitaal aanbod. Daarnaast stelt
het Spark Tech Lab projecten op om de verbinding tussen onderwijs en
bedrijfsleven betekenisvoller te maken. Leerlingen worden ondernemers; zij
ontwerpen en maken een op het bedrijf gericht product, zodat bedrijfsbezoeken
betekenisvol worden. Het Spark Tech Lab biedt ook scholingsmogelijkheden voor
leerkrachten, zoals training in het gebruik van digitale middelen als Beebots, Lego
Mindstorms, Byor.

● Keyport: Samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Eén van de
doelstellingen van Keyport is kinderen enthousiasmeren voor techniek.

● Make Tech Platform: Het MakeTech Platform Keyport is een platform van- en voor
ondernemers in de maakindustrie. Bedrijven hebben behoefte aan voldoende en
goed gekwalificeerd personeel. Het MakeTech Platform organiseert samen met
onderwijs in de regio activiteiten die de interesse voor techniek bij leerlingen
stimuleert.
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Doelen voor schooljaar 2022-2023:
● Integratie tussen de vakgebieden W&T, OICT en ICC voorzetten;
● Samenwerking met  Spark Tech Lab continueren en intensiveren:

- projecten met bedrijven continueren, uitbreiden en verduurzamen;
- (digitaal) scholingsaanbod voor leerkrachten opstellen.

● Professionaliseringsaanbod voor leerkrachten en/of teams opstellen;
- aanbod training Green screen box;
- training digitale middelen;
- W&T - middag voor leerkrachten organiseren.

● Participatie in netwerken voorzetten;
● Samenwerking met het bedrijfsleven uitbouwen;
● Samenwerking met het voortgezet onderwijs in de regio intensiveren.

4.5 Cultuureducatie

Het belang van kunst en cultuur voor ons persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijk
welzijn is enorm. Daarbij heeft de maatschappij behoefte aan creatieve mensen die
onderzoekend, probleemoplossend en innovatief kunnen denken. SPOLT is er trots op
dat door haar scholen een duurzame relatie is aangegaan met regionale instellingen
(waaronder Myouthic, RICK en ECI), diverse (ZZP) kunstenaars, plaatselijke verenigingen
(fanfare- en harmonieorkesten) en provinciale instellingen (o.a. philharmonie
zuidnederland). Daarmee verrijken we het leven van de kinderen.

De laatste jaren is er een groeiende belangstelling voor kunst- en cultuureducatie in het
onderwijs en wordt benadrukt dat dit een onderdeel van de opvoeding hoort te zijn:
leren over, door en met kunst en cultuur. Vandaar de prominente plaats van de kunsten
binnen het onderwijs. Op basis van het recentelijk bovenschools opgestelde
cultuurbeleidsplan ‘Andere kleuren’ (2021-2024) bepalen wij de koers die we op het
gebied van cultuureducatie willen varen, geleid door het kompas van SPOLT. Door te
focussen op wat wij willen bereiken durven wij hoge (veelal SMART-) doelen te stellen
en blijven wij in ontwikkeling. De kerndoelen van Kunstzinnige Oriëntatie hebben wij
achter ons gelaten; wij volgen de landelijke ontwikkelingen naar een nieuw curriculum.
Kijkend naar curriculum.nu passen onze vraaggestuurde activiteiten bij de volgende
grote ‘opdrachten en bouwstenen’ van het leergebied Kunst & Cultuur:

● Artistiek-creatief vermogen
● Artistieke expressie
● Artistieke technieken en vaardigheden
● Artistieke innovatie
● Kunst- en cultuur historische contexten
● Functies van kunst
● Beleven van kunst
● Tonen en delen van eigen werk

De SPOLT-basisscholen onderschrijven het belang van goede brede cultuureducatie en
maken structureel en/of projectmatig gebruik van de faciliteiten die geboden worden op
dit gebied. Met nationale- (Cultuureducatie met Kwaliteit -kortweg CmK-, Impuls
Muziekonderwijs) en regionale subsidieregelingen (DOOR! en SamenDOOR!) werd de
laatste jaren kunst- en cultuureducatie binnen het primair onderwijs gestimuleerd,
waarbij de focus lag op het stimuleren en verbeteren van muziekonderwijs.
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Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 (CmK3) SPOLT
In Midden-Limburg hebben RICK Weert en ECI cultuurfabriek Roermond van de
Provincie Limburg de opdracht gekregen een CmK(2)-programma te ontwikkelen om
scholen te ondersteunen bij het verstevigen en/of verbeteren van cultuureducatie door
middel van persoonlijke begeleiding en netwerken. Dat heeft geresulteerd in het
regionale programma DOEN! 2017-2021.
Ook in de periode 2021-2025 kunnen CmK-scholen weer rekenen op ruime
subsidiemogelijkheden binnen het vervolgprogramma van DOEN!, dat per september
2021 van start is gegaan. Een zestal scholen van SPOLT is de samenwerking reeds
aangegaan: Neer, Heythuysen, Heel, Ell en Roggel werkten een project uit in 2021-2022
en in Kelpen-Oler vond een ambitiegesprek plaats. Voornoemde scholen hebben i.s.m.
een intermediair de inzet van cultuureducatie onder de loep genomen (Wat doen we
nu?) om vervolgens stap voor stap dichter bij de kern te komen. (Wat gaan we doen en
hoe borgen we dat voor de toekomst?) Voor deze stappen maakt DOEN! gebruik van De
CultuurLoper, een traject - bestaande uit coaching, deskundigheidsbevordering voor
leerkrachten en een digitaal platform - waarmee scholen de kwaliteit van de eigen
cultuureducatie kunnen verbeteren. Uitgangspunten van DOEN! zijn elkaar informeren,
inspireren, enthousiasmeren en bijdragen aan deskundigheidsbevordering van de icc’er
of het schoolteam. Vanaf 2021 zijn er o.a. ruime mogelijkheden om een samenwerking/
doorlopende leerlijn PO-VO op te zetten, een vervolg te geven aan de Impuls
Muziekonderwijs.
Vanuit DOEN! wordt ernaar gestreefd de komende jaren alle scholen van SPOLT op te
nemen binnen het DOEN! programma, temeer omdat de provinciale
subsidieregelingen opgenomen gaan worden binnen het regionale
DOEN!-programma. De rol van de intermediair wordt verruimd; deze zal meer
organisatie en begeleiding op zich nemen om zodoende werkdruk bij leerkrachten te
verminderen. Nieuw is de inzet van Cultuurmeesters binnen DOEN!; een combinatie van
vakleerkracht en intermediair.

School en omgeving. Als wereldscholen gaan we de komende periode door met het
leggen van structurele verbinding met de omgeving. Er wordt gestreefd naar meer
structurele samenwerking met ‘vaste’ culturele partners die maatwerk kunnen leveren
naar aanleiding van vragen van scholen, vaak aansluitend op thema’s binnen methodes.
Het idee van co-creaties wordt voortgezet.
Daarnaast volgen we met belangstelling het educatieve aanbod van 3 grote spelers
binnen de Basis Infrastructuur: SALLY Dansgezelschap Maastricht, theatergezelschap
Het Laagland en philharmonie zuidnederland.
De belevingswereld van kinderen staat centraal, dus peilen wij waar behoeften en
wensen van kinderen liggen en spelen hierop in. In schooljaar 2021-2022 was de intentie
een pilot te starten waarbij muziek en de verbinding PO-VO centraal zou staan, met de
bedoeling dit project naderhand uit te voeren binnen meerdere PO en VO scholen in
Midden-Limburg. Vanwege Coronabeperkingen zijn er nog geen vervolgstappen gezet
en hopen wij op een start in schooljaar 2022-2023.

Deskundigheidsbevordering van de interne cultuurcoördinatoren (icc’ers). Nagenoeg
alle icc’ers van SPOLT hebben –in navolging van de SIEN-training- deelgenomen aan de
gecertificeerde icc-cursus, waarvoor zij een landelijk erkend certificaat ontvingen. Nog
niet gecertificeerde icc’ers volgens deze cursus (binnen DOEN!) zo spoedig mogelijk. De
icc’ers binnen de ICC-kwaliteitskring hebben in schooljaar 2021-2022 een start gemaakt
met een 4-jarig professionaliseringstraject, waarbij gefocust is op beoordelen/
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reflecteren van processen en producten binnen kunst & cultuur, hetgeen erg geschikt is
voor toepassing binnen (digitale) portfolio’s en kindverslagen.
In 2022-2023 gaan de icc’ers aan de slag rondom ‘innovatie’ en wordt er een innovatief
project opgezet  t.b.v. alle scholen van SPOLT in het kader van het 20-jarig jubileum
van SPOLT (2023).
Middels het invullen van een digitale tool voor aanvragen (en evalueren) van culturele
activiteiten leren icc’ers (en leerkrachten) hun hulpvragen te bedenken en denken zij
gerichter na over doelen die nagestreefd moeten worden. Uiteraard passend bij de
ambitie van de school. Sinds enkele jaren is deze digitale tool vernieuwd en te vinden op
het intranet van SPOLT.

Curriculum van de school. Wij willen cultuureducatie inbedden in het (vernieuwde)
curriculum van de school, waarbij we cultuureducatie verbinden met andere vak- en
leergebieden; denk hierbij aan wetenschap & techniek, taalonderwijs of sociale vorming.
Hierbij wordt vaak thematisch gewerkt. Door binnen de ICC-kwaliteitskring ervaringen en
kennis op dat gebied te delen willen wij elkaar ondersteunen en inspireren.
Bovenschools is er een sinds vorig schooljaar met regelmaat overleg tussen de
coördinatoren van W&T, kunst & cultuur en ICT, om te bekijken waar verbinden mogelijk
zijn en men elkaar kan versterken op thematisch vlak, passend binnen STEAM (Science,
Technology, Engineering, Arts & Mathematics).

Talentontwikkeling. Onze scholen zijn talentscholen: leerkrachten bieden door hun
brede aanbod volop kansen aan kinderen, om te laten zien wat zij willen en kunnen. De
Combinatiefunctionaris Cultuur is de uitgelezen persoon om talenten de weg te wijzen in
het naschoolse traject.

Combinatiefunctionaris Cultuur Gemeente Leudal
Vanaf juli 2020 heeft de Gemeente Leudal (binnen de Brede Regeling
Combinatiefuncties, 2019) de Combinatiefunctionaris Cultuur -kortweg CF-
ondergebracht bij Myouthic. Deelnemen aan cultuur moet voor iedereen mogelijk
gemaakt worden. Bijzondere aandacht gaat uit naar (talent)ontwikkeling van jeugd en
jongeren op en rond scholen, organisatie van workshops en (buitenschoolse) activiteiten,
netwerkoverleg, verbindingen tot stand brengen en uitbouwen. De scholen van SPOLT
hebben recht op een aantal uren inzet vanuit de CF Leudal en kunnen een beroep doen
op deze regeling. Een uitgelezen kans het leren zo te organiseren dat alle kinderen de
kans krijgen zich breed te oriënteren en ontwikkelen op cultureel gebied.
Begin 2022 is het contact tussen Gemeente Leudal, de combinatiefunctionaris, de
bovenschools cultuurcoördinator en de intermediair van DOEN! geïntensiveerd: voortaan
wordt 3x per jaar met dit gremium bij elkaar gekomen om ervaringen/ activiteiten te
delen, te inspireren en waar mogelijk samen te werken.

Op onze school hebben we de volgende plannen voor het schooljaar 2022-2023:

Deelname innovatief project kunst & cultuur vanwege het 20-jarig jubileum van SPOLT
(mei 2023 o.v.b.)
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4.6 ICT en Snappet

In het schooljaar 2019-2020 zijn wij overgestapt op het werken via Cloudwise. De
kinderen werken in de klas regelmatig op chromebooks. We hebben niet voor alle
kinderen in de hele school een chromebook beschikbaar.
In groep 5-6 wordt er op dit moment met tablets van Snappet gewerkt. Met ingang van
het nieuwe schooljaar zullen ook in groep 5-6 de Snappet tablets worden vervangen
door Chromebooks.

De chromebooks en tablets zijn in bruikleen. Wij gebruiken deze chromebooks en
tablets voornamelijk bij de verwerking van de reken- en taal/spellinglessen. Ook worden
ze ingezet bij de lessen wereldoriëntatie (BLINK).

4.7 Wereldoriëntatie

In het schooljaar 2019-2020 zijn wij gestart met de methode Blink Wereld.
Blink Wereld biedt een totaalpakket voor wereldoriëntatie voor groep 3 tot en met 8.
Ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren vormt de basis. Blink Wereld zet
leerlingen aan om na te denken, en zelf te ervaren en ontdekken.
Met Blink Wereld bieden we wereldoriëntatie aan middels een geïntegreerde en meer
vrije aanpak. Dit betekent dat zowel aardrijkskunde, geschiedenis als natuur en techniek
aangeboden worden aan de combinatiegroepen.

4.8 Godsdienst: Communie en Vormsel

In de groepen 4-5 worden de kinderen voorbereid op de Eerste Heilige Communie en in
de groepen 7-8 op het Heilig Vormsel.
Beide sacramenten worden niet ieder schooljaar toegediend. Het vormsel wordt eens
per 3 jaar aangeboden voor groep 6/7/8 en zal in 2024 plaatsvinden. De communie
wordt om het jaar aangeboden aan groep 4/5 en zal in 2023 plaatsvinden.

4.9 Expressievakken (handvaardigheid, tekenen, muziek)

De vakken handvaardigheid, tekenen en muziek worden inhoudelijk zoveel mogelijk
afgestemd op de thema’s van Blink en de kleuterprojecten.
Hierbij worden zoveel mogelijk technieken ingezet.

4.10 Verkeerseducatie

In de kleutergroep wordt tijdens projecten en de dagelijkse praktijk aandacht besteed
aan verkeersveiligheid.
Voor verkeerseducatie werken we vanaf groep 3 m.b.v. online methode van Veilig
Verkeer Nederland.
De leerlingen van groep 7-8 nemen één keer in de twee jaar deel aan het theoretisch en
praktisch verkeersexamen van de VVN. Dit schooljaar zullen beiden plaatsvinden. De
data hiervoor vindt u in de schoolkalender.

4.11 Lichamelijke Ontwikkeling

Alle groepen krijgen twee maal per week gymnastiek.
We volgen zoveel mogelijk lessen uit “Planmatig Bewegingsonderwijs”
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Vanaf groep 3 dragen kinderen tijdens de gymlessen gymschoenen (geen zwarte zolen)
en gymkleding (t-shirt en korte broek). Groep 1-2 draagt enkel gymschoenen die op
school blijven.
In verband met de veiligheid is het niet toegestaan om tijdens de gymlessen sieraden te
dragen. Laat deze op de dagen dat er gymlessen zijn thuis, om het risico van verlies van
deze kostbare spullen te voorkomen.
Voor groep 1-2 worden de lessen in de dagelijkse planning opgenomen en worden de
lessen in de speelzaal van de school gegeven, vanaf groep 3 vinden de lessen in de
gymzaal van “De Roffert” plaats.
Na elke gymles nemen de kinderen hun gymtas weer mee naar huis.

Rooster gymlessen:

Groep 3-4-5 Dinsdag en Vrijdag

Groep 5-6-7 Dinsdag en Vrijdag

5 De schoolontwikkeling

Het team van de Antoniusschool heeft n.a.v. het strategisch beleidsplan van Spolt ‘in
essentie anders’ een schoolplan opgesteld, waarin de koers van het onderwijs voor de
komende jaren (2020-2024) wordt beschreven. Dit schoolplan wordt weer vertaald in vier
schoolontwikkelplannen, waarin we de stappen van ontwikkeling per schooljaar
beschrijven.
In het schoolontwikkelplan 2022-2023 staan o.a. de volgende thema’s centraal:

- Onderwijs anders organiseren - het werken vanuit een stamgroep met 3
leeftijdsgroepen;

- dit allemaal volgens de 9 stappen van het boek leren anders organiseren.
- Directe instructiemodel.
- Ruimte voor talenten en onderzoekend leren (inzetten kaarten Blink).
- Groen-blauwe schoolpleinen

Halverwege het jaar en op het einde van dit schooljaar zullen we de ontwikkelingen op
proces en inhoud met het hele team evalueren en vervolgstappen bepalen. Door de
gelden die we ontvangen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs zullen we ook per
kwartaal evalueren en bijstellen waar nodig.
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6 Resultaten van ons onderwijs

Om te voldoen aan goed onderwijs is ons streven erop gericht, ieder kind die zorg te
bieden, die het nodig heeft. Dat moet o.a. zijn weerslag krijgen in de resultaten van ons
onderwijs. Verder moet het blijken uit de extra activiteiten die wij in ons
schoolprogramma opnemen.

Resultaten Eindtoets (AMN):

Schoolgemiddelde Landelijk gemiddelde

2019 437,3 (AMN) 398,76 (AMN)

2020 Geen eindtoets afgenomen Geen eindtoets afgenomen

2021 397,4 384

2022 366 385

De uitstroom van de leerlingen in groep 8 naar het vervolgonderwijs:

VMBO-B
VMBO-K

VMBO-G VMBO-T VMBO-T /
HAVO

HAVO VWO

2019 16,7%
1 leerling

33,3%
2

leerlingen

16,7%
1 leerling

33,3%
2

leerlingen

2020 12,5%
1 leerling

12,5%
1 leerling

12,5%
1 leerling

25%
2

leerlingen

37,5%
3

leerlingen

2021 16,7%
2

leerlingen

16,7%
2

leerlingen

8,3%
1 leerling

58,3%
7

leerlingen

2022 40%
4

leerlingen

20%
2

leerlingen

10%
1 leerling

30%
3 leerlingen
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7 Adressen

7.1 Het team

Groep 1/2 Josette van der Loo j.vanderloo@spolt.nl

Groep 1/2 Ilona Wetzels i.wetzels@spolt.nl

Groep 3/4/5 Rinie Brouns r.brouns@spolt.nl

Groep 3/4/5 Twan Steeghs t.steeghs@spolt.nl

Groep 6/7/8 Luc Berden l.berden@spolt.nl

Onderwijsassistent Floor van Cauwenberghe f.vancauwenberghe@spolt.nl

Conciërge

Directeur vacature

Intern Begeleider met
coördinerende taken

Mariska Brouwers m.brouwers@spolt.nl

7.2 Spolt

College van
Bestuur:
Dhr. Gérard Zeegers

Postbus 3043 6093 ZG
Heytuysen

0475-550449
bestuursbureau@spolt.
nl

Vertrouwenspersoo
n SPOLT
Dhr. C. Beenders

Van de Graven 3 6086 RA Neer 0475-491571

Vertrouwenspersoo
n SPOLT
Dhr. P. van de Ven

Daalakkerstraat
24

6085 BP Horn 0475-581345

7.3 MR

Personeel Twan Steeghs t.steeghs@spolt.nl

Josette van der Loo j.vanderloo@spolt.nl secretaris

Ouders

Patricia Levels patries08@yahoo.com
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Sabine Smits sabine_smits_1987@hotmail.co
m

Voorzitter

7.4 Oudervereniging

Naam Ouder van

Lobke Theelen Tuur, Sef

Ronald van Knippenberg Loïs, Morris, Sophie

Nicole Philips Servaas, Frédérique,
Lauren

Secretaris

Nicole Thissen Yorc, Rick, Luuk

Chantal Baars Jayden , Demian Voorzitter

Marieke Maessen Zoë

Bart Caris Don, Lieke Penningmeester

Mariëlle Janssen Mila

Susan Wolters Isa, Jim

7.5 Belangrijke Adressen

Bureau
Jeugdzorg

Roermondsew
eg 10/12

6004 AS Weert 088-0072950

GGD Noord- en
Midden
Limburg

Drie
Decembersing
el 50

5021 AC Venlo 088-6108861 ggd@ggdnml.n
l

Jeugdarts 088-1191284

Inspectie van
Onderwijs

Postbus 2730 3500 GS
Utrecht

1400
(informatie
Rijksoverheid)

www.onderwijsi
nspectie.nl

Vertrouwenspe
rsoon Inspectie

0900-1113111
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8. Beleid en procedures m.b.t. de schoolorganisatie

8.1 Aannamebeleid

De aanmelding van kleuters, die voor het eerst naar de basisschool gaan, vindt één keer
per jaar plaats in het voorjaar. Ouders ontvangen hiervoor een uitnodiging.

2 à 3 maand voor de 4e verjaardag vindt er een intakegesprek plaats. Tijdens dit
intakegesprek wordt de ontwikkeling tot nu toe en de (onderwijs)behoefte van de
leerling besproken. Indien school aan deze behoefte kan voldoen wordt de aanmelding
omgezet in een definitieve inschrijving. Een vierjarige komt naar school vanaf de dag
nadat hij/zij vier jaar is geworden. Een paar weken voor die datum mag de nieuwkomer 3
ochtenden komen wennen. Deze wenmomenten worden tijdens het intakegesprek
gepland. Kinderen die vier jaar worden in de laatste 4 weken van het schooljaar, worden
pas toegelaten op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar. Kinderen die in de
eerste vier weken van het schooljaar 4 jaar worden mogen starten op de eerste
schooldag na de vakantie.
Van kinderen die naar de basisschool komen, verwachten wij dat zij zelfstandig naar het
toilet kunnen gaan, tenzij dit vanwege een medische indicatie niet haalbaar is.

Nieuwe leerlingen, die elders basisonderwijs gevolgd hebben, kunnen met hun
ouders/verzorgers een kijkje komen nemen, liefst op afspraak. Ze worden dan
rondgeleid en kunnen kennis maken met de groepsleerkracht(en). Wanneer de ouders
het besluit genomen hebben om hun kind op onze school te plaatsen, dan vullen ze het
inschrijfformulier in. We nemen altijd contact op met de huidige basisschool voor een
warme overdracht.

8.2 Schorsing en Verwijdering

Schorsing
Schorsen is een ultieme straf die alleen toegepast wordt als een „afkoelingsperiode“ na
een opeenvolging van kwalijke incidenten en wangedrag wenselijk is. Voordat de
schorsing een feit is, wordt er een gesprek gevoerd met de ouders of verzorgers. In
dergelijke gevallen hebben er uiteraard van tevoren al gesprekken plaatsgevonden met
leerling en ouders. Het bestuur van onze school en de leerplichtambtenaar worden op
de hoogte gebracht van de schorsing en de duur ervan.

Verwijdering
Een leerling wordt van school verwijderd, als:

● Er voor de betreffende leerling op onze school geen mogelijkheden meer zijn om
na herhaaldelijk wangedrag, dat al minimaal één schorsing heeft opgeleverd,
normaal te kunnen functioneren. Tevens wordt hierin de mate, waarin andere
kinderen disfunctioneren door het gedrag van betreffende leerling, betrokken.

● De ouders niet bereid zijn mee te werken aan een noodzakelijke overplaatsing,
om het kind na wangedrag op een andere (basis)school een nieuwe kans te
geven. Het is overigens onze taak een maximale inspanning te leveren een
andere (basis)school voor deze leerling te zoeken i.s.m. ouders/verzorgers.
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Een kind wordt pas van school verwijderd nadat er overleg geweest is met de ouders en
het schoolbestuur. Weigeren de ouders overleg, dan zal het bestuur een bindend besluit
nemen in het belang van het kind en de school.
Het protocol omgaan met ongewenst gedrag is op te vragen bij de intern begeleider.

8.3 Regels en Afspraken

Op de Antoniusschool zijn veiligheid, respect en plezier van groot belang voor alle
betrokkenen. Met deze waarden als basis bouwen we aan toekomstbestendig,
ontwikkelingsgericht onderwijs. In deze tijd van maatschappelijke en technologische
veranderingen, bereiden we de kinderen voor op een toekomst in de maatschappij.

Team, kinderen, ouders en betrokkenen zorgen vanuit een gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor het realiseren van een veilige omgeving waarin ieder zich
geaccepteerd, gewaardeerd en geborgen voelt. Een school waar ruimte en aandacht is
voor iedereen.

Voor alle betrokkenen van de school staan de volgende vijf regels en afspraken centraal,
die we vorm hebben gegeven in ons logo. In de groepen besteden we met regelmaat
aandacht aan deze regels en afspraken. (zie logo)
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8.4 Leerplicht en Verlof

In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt
gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal
gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Als er een bijzondere reden
is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, dan moet u zich aan onderstaande
afspraken / regels houden.

Vakantieverlof (artikel 13a)
Een verzoek om vakantieverlof, op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969, dient
zes weken vooraf, bij de directeur van de school te worden aangevraagd.
Vakantieverlof wordt alleen dan verleend, wanneer wegens de specifieke aard van het
beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op
vakantie te gaan ( het moet dus gaan om de enige gezinsvakantie in het schooljaar ); een
werkgeversverklaring dient te worden overgelegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen
de officiële schoolvakanties mogelijk is.
De directeur van de school beslist over het al dan niet toekennen van het vakantieverlof.
Dit verlof:

a. mag hooguit één maal per schooljaar worden verleend;
b. mag niet langer duren dan 10 schooldagen;
c. mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Bezoek aan open dagen
Jaarlijks organiseren scholen voor voortgezet onderwijs open dagen om leerlingen van
groep 8 en hun ouders een beeld te geven van de gang van zaken op hun school. In
deze regio worden deze dagen gepland in de weekends, op zaterdag en/of zondag. Zo
ook de St. Jansberg in Maaseik, maar deze kent daarnaast ook enkele open dagen op
vrijdag(middag).

Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen of minder per schooljaar (art. 14 lid 1)
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het
gestelde in artikel 14, lid 1 van de Leerplichtwet 1969 voor 10 schooldagen per schooljaar
of minder dient vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de
directeur van de school te worden voorgelegd.
Enige voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn:

a. het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren
mogelijk is;

b. verhuizing voor ten hoogste 1 dag;
c. het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad

voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of
buiten de woonplaats van de leerling;

d. ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m 3e graad, duur in
overleg met de directeur;

e. overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste
4 dagen, van bloed- of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2
dagen, van bloed- en aanverwanten in de 3e of 4e graad voor ten hoogste
1 dag;

f. bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25, 40, 50- en 60-jarig
huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor ten hoogste 1 dag;

g. andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen
vakantieverlof.
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De volgende situaties zijn geen gewichtige omstandigheden:
a. familiebezoek in het buitenland;
b. vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
c. vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;
d. een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakanties op

vakantie te gaan;
e. eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte;
f. verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al, of nog, vrij zijn;
g. verlof voor deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband

Andere gewichtige omstandigheden, meer dan 10 schooldagen per schooljaar
Een verzoek om extra verlof, in het kader van andere gewichtige omstandigheden, op
grond van artikel 14, lid 3 c.q. artikel 11 onder g, van de Leerplichtwet 1969, voor meer
dan 10 schooldagen per schooljaar dient bij de leerplichtambtenaar van de
woongemeente te worden aangevraagd.
Opmerking:
Voor de interpretatie van het in artikel 14 genoemde begrip ‘andere gewichtige
omstandigheden’ kan aansluiting worden gezocht bij de gevallen waarin, bij de CAO’s van
werknemers, buitengewoon verlof met behoud van salaris wordt toegestaan.
Te denken valt aan familie-omstandigheden of medische of sociale indicaties. Het dient
hierbij te gaan om uitzonderlijke en aan het individu gebonden omstandigheden, waarbij
door de regeling is aangegeven dat het in beginsel moet gaan om omstandigheden die
buiten de wil en invloed van de ouders of de leerling liggen.

Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen
Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of
levensovertuiging, bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per
verplichting vrij wordt gegeven. Indien uw kind gebruik maakt van deze vorm van extra
verlof, dienen de ouders / verzorgers dit minimaal twee dagen van te voren bij de
directeur van de school te melden.

Ontheffing voor het volgen van onderwijs

In principe nemen alle leerlingen op de school deel aan alle activiteiten, die in het
activiteitenplan staan. In de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) is echter in artikel 41
geregeld, dat ouders - op bepaalde gronden - vrijstelling voor deelname aan activiteiten
kunnen aanvragen bij het bevoegd gezag (schoolbestuur). Hiervoor gelden wel
voorschriften. Gronden voor vrijstelling kunnen zijn:

● men beoefent een andere godsdienst dan die op school beleden wordt;
● iemand kan niet deelnemen aan de gymnastieklessen, vanwege een

lichamelijke handicap

Niet eens met het besluit
Wanneer uw verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u bent het niet eens met dat
besluit, kunt u schriftelijk bezwaar maken. U dient een bezwaarschrift in bij de persoon
die het besluit heeft genomen.
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en minstens de volgende gegevens bevatten:

● naam en adres van belanghebbende,
● de dagtekening (datum),
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● een omschrijving van het besluit dat is genomen,
● argumenten die duidelijk maken waarom u niet akkoord gaat met het

besluit,
● wanneer het bezwaar niet door u maar namens u wordt ingediend, moet u

een volmacht ondertekenen en bij het bezwaarschrift voegen.
U krijgt de gelegenheid om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Daarna krijgt u
schriftelijk bericht van het besluit dat over uw bezwaarschrift is genomen.
Bent u het dan nog niet eens met het besluit dan kunt u op grond van de Algemene Wet
Bestuursrecht (AWB) binnen zes weken schriftelijk beroep aantekenen bij de
Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht. Het indienen van een beroepschrift
heeft geen schorsende werking. Wel kan de indiener van een beroepschrift zich wenden
tot de president van de bevoegde rechtbank met het verzoek een voorlopige
voorziening te treffen. Aan een juridische procedure zijn kosten verbonden: voordat u een
beroepschrift indient is het raadzaam juridisch advies in te winnen, bijvoorbeeld bij een
bureau voor rechtshulp.

8.5 Ongeoorloofd Verzuim

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de
leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is
verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. Ook bij vermoeden van
ongeoorloofd verzuim wordt hiervan melding gedaan. De leerplichtambtenaar beslist of
er proces-verbaal wordt opgemaakt.

8.6 Verlaten van de school: van basisschool naar basisschool

Wanneer een leerling (vanwege verhuizing e.d.) naar een andere basisschool gaat, wordt
de volgende procedure gevolgd:

● de ouders melden het voorgenomen vertrek bij de directie van de school,
● wij vullen een standaard onderwijskundig rapport (versie voor overgang van

basisschool naar basisschool) in. Ouders krijgen inzage hierin voordat het
onderwijskundig rapport wordt verzonden;

● de leerling wordt uitgeschreven;
● op verzoek van de ontvangende school, of naar eigen inzicht, worden gegevens

uit ons leerlingendossier doorgezonden. Dit gebeurt altijd in overleg met de
ouders.

8.7 Verlaten van de school: van basisschool naar voortgezet onderwijs

Als een leerling in groep 8 zit, worden de volgende stappen ondernomen:
● in november 2021 worden de leerlingen en de ouders in de gelegenheid gesteld

één of meer van de door de regionale oudervereniging georganiseerde
informatieavonden over het voortgezet onderwijs te bezoeken;

● November 2021: voorlopig schooladvies op basis van LVS gegevens,
schoolresultaten en leervoorwaarden

● in december 2021 / januari 2022 wordt voor de ouders van de leerlingen van
groep 8 een klassikale ouderavond georganiseerd, waarop ze geïnformeerd
worden over de Eindtoets en de procedure m.b.t. de aanmelding;

● Vóór 1 maart 2022: definitief, bindend schooladvies
● Half maart 2022: Aanmelding middelbare school op inschrijfavonden.
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● in april 2022 maken de leerlingen de Eindtoets;
● Mei/Juni 2022: Facultatief gesprek over eindtoets op verzoek van de leerkracht;
● De IB’er verzorgt de verzending van alle bescheiden (uitslag Eindtoets,

aanmeldingsformulier en het advies- en rapportageformulier) aan de betreffende
school voor voortgezet onderwijs. De ouders moeten zelf hun kind aanmelden op
de school van vervolgonderwijs.

8.8 Klachtenregeling

Het is in ieders belang dat klachten, van welke aard dan ook, op een bevredigende
manier worden opgelost. Uw ongenoegen kan betrekking hebben op leerkrachten,
directie,  ondersteunend personeel, leerlingen of ouders. Ook kan het zijn dat er klachten
ontstaan over de kwaliteit van de dienstverlening, het onderwijs of de schoolorganisatie.

Alvorens u ervoor kiest om de onderstaande procedure van de klachtenregeling te
volgen, willen wij u adviseren om eerst het gesprek aan te gaan met degene die de
klacht direct aangaat. In de praktijk van alledag blijkt dat meestal te leiden tot een
bevredigende oplossing voor alle betrokkenen.

Als een gesprek met de leerkracht van uw kind(eren) niet leidt tot een oplossing, dan
kunt u in overleg met de directie van de basisschool naar een oplossing zoeken. Wordt
de klacht of het ongenoegen ook daar niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u
onderstaande procedure volgen:

1. Contact opnemen met het bestuursbureau om uw klacht te bespreken:
De heer G. Zeegers, College van bestuur SPOLT, telefoon 0475 550449.

2. Uw klacht voorleggen aan de onafhankelijk, externe vertrouwenspersoon van
SPOLT:
Mevrouw Sarah Coene, huisarts Horn:  0475 – 582650,  benoemd per 01-10-2019.
De heer Henri Duisters, 06 51 14 12 53, benoemd per 01-08-2020.

SPOLT is aangesloten bij een onafhankelijke, landelijke klachtencommissie.
Hiertoe kunt u zich wenden als u vindt dat uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost.

Stichting GCBO (Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs)
Postbus 82324
2508 EH  Den Haag
T. 070-386 16 97 (van 09.00 tot 16.30 uur)
E. info@gcbo.nl

Meer informatie over de verdere procedure van de klachtencommissie vindt u op
www.gcbo.nl onder Commissies.

8.9 De Veilige School

Werken aan veiligheid op de scholen van SPOLT
Zorgdragen voor een veilige omgeving op onze scholen vormt een wezenlijk onderdeel
van het stichtings- en schoolbeleid. Onze eerste associatie met het begrip veiligheid
brengt ons bij het pedagogisch klimaat in en rond onze scholen.  Elke school streeft er
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naar een omgeving te creëren waarin kinderen, medewerkers en ouders  zich veilig
(kunnen) voelen. Dat is nodig om tot ontwikkeling te kunnen komen. Wij streven naar
werkgemeenschappen waarin iedereen de kans krijgt om in harmonie samen te werken.
Dit vertaalt zich in betrokkenheid in elkaar in een omgeving waar iedereen zichzelf durft
en kan zijn. Dit is voor onze scholen de basis en het fundament voor sociaal-emotionele
en cognitieve ontwikkeling.
We maken voortdurend werk van het optimaliseren van een veilige leer- en
werkomgeving voor iedereen.
Onze scholen nemen preventieve en curatieve maatregelen in het kader van veiligheid.
Dit is vastgelegd in een veiligheidsplan waarover leerlingen, ouders en personeel
geïnformeerd worden.
Op de website van SPOLT kunt u het veiligheidsplan vinden.

Op elke school van SPOLT zijn bedrijfshulpverleners (BHV’ers) aanwezig. Een van die
BHV’ers is aangesteld als  coördinator. Hij (of zij) zorgt voor de voortgang en de bewaking
van het hele arbobeleid. Op onze school is dit Luc Berden.
Op elke school zijn vertrouwensleerkrachten, die tevens pestcoördinator zijn en
aandachtsfunctionaris voor de ‘meldcode huiselijk geweld’.
Op onze school zijn dit: Mariska Brouwers en Leon Boom

Meldcode Huiselijke Geweld en Kindermishandeling
De wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is per 1 juli 2013 in werking
getreden.
Het doel van deze meldcode is dat sneller en adequater wordt ingegrepen bij
vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling, zodat het geweld stopt. Met de
verplichting om te werken met een meldcode weten organisaties en professionals welke
stappen zij moeten zetten als zij geweld signaleren. Als wij op school een vermoeden
hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of
kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in onze Meldcode huiselijk
geweld.  U kunt de meldcode ook vinden op de website van onze school.

8.10 Wet Bescherming Persoonsgegevens / Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG)

Respect voor privacy is voor SPOLT een belangrijk uitgangspunt. SPOLT zal uw
persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid en
conform de geldende privacywetgeving.

In onze privacyverklaring leggen wij u graag uit hoe wij dat doen. Indien u uw
persoonsgegevens aan ons verstrekt voor aanmelding van een leerling dan informeren
wij u vooraf hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan. Dat is uitgewerkt in het AVG
informatieblad aanmelding voor ouders en verzorgers.

Indien u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt voor een vacature dan informeren wij u
eveneens vooraf hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan. Dat is uitgewerkt in het
informatieblad voor medewerkers en sollicitanten.

U vindt de genoemde documenten op: https://www.spolt.nl/Privacy.
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Inmiddels hebben wij een functionaris gegevensbescherming van Het Privacy Huys
gecontracteerd die erop toeziet dat wij ons houden aan de privacyregels van de AVG.
Indien u vragen heeft over de privacy van uw persoonsgegevens bij ons, zijn wij
bereikbaar per email op privacy@spolt.nl of telefonisch op (0475) 55 04 49.

8.11 Veiligheid rond de school

De school ligt aan de Berikstraat, één van de invalswegen richting het centrum van
Buggenum. Ondanks dat voor de gehele bebouwde kom van Buggenum een ‘30 km
zone’ geldt, wordt er op deze  vrij rechte weg te hard gereden. Herhaaldelijke verzoeken
aan gemeente en politie om snelheidscontroles uit te voeren hebben tot weinig
verbetering geleid. Wel is in 2013 de Berikstraat opnieuw ingericht en er is een ruime
parkeerplaats aangelegd. Dit heeft tot verbetering van de veiligheid geleid.
Om de situatie voor leerlingen overzichtelijk en veilig te houden vragen wij aan allen die
kinderen per auto brengen en / of halen zich te houden aan de afspraken die hierover in
het verleden met de ouders, via Ouderraad en Medezeggenschapsraad, zijn gemaakt.

● Er wordt niet voor de school geparkeerd aan beide kanten van de weg, over de
volle lengte van het schoolhek. Tegenover de school ligt een parkeerplaats om te
parkeren.  Nadeel is dan wel dat de kinderen de Berikstraat moeten oversteken.
De gemeente heeft strepen aangelegd. Graag bij de strepen de weg oversteken!

● Parkeren kan natuurlijk ook op de parkeerstrook voor het gemeenschapshuis of
langs de stoeprand, liefst op enige afstand van de school.

● Nadrukkelijk vragen we om dubbel parkeren  ter hoogte van ‘De Roffert’ te
voorkomen.

Als iedereen zich aan deze drie afspraken houdt kunnen de leerlingen op een redelijk
veilige manier op de fiets (of te voet) naar school komen.

8.12 Gruiten op school
Gruiten is een samenvoeging van de woorden groenten + fruit eten.
Groenten en fruit zijn gezond. Toch eten de meeste kinderen en volwassenen er veel te
weinig van.
Wij willen, samen met de ouders, iets aan de gezondheid van de kinderen doen.
Gezamenlijk gruiten op minstens twee dagen in de week stimuleert hen om meer
groenten en fruit te eten.
Wij gruiten op dinsdag- en donderdagochtend, tijdens de ochtendpauze. Op die dagen
brengen de kinderen zelf groente of fruit mee. Andere etenswaren zijn op die dagen niet
toegestaan. Drankjes zoals diverse fruitsappen bevatten natuurlijk wel wat fruit, maar ook
het groot deel aan toegevoegde suikers. De kinderen brengen dan ook geen eigen
drankjes mee; ze mogen zoveel water uit de kraan drinken als ze nodig hebben.
Op de andere dagen van de week stellen we het op prijs als u zich ook aan deze
gedragsregels houdt, maar de keus is aan u. We rekenen op uw medewerking.

8.13 Verzekeringen
Een ongeluk zit soms in een klein hoekje. De gevolgen kunnen echter heel vervelend
zijn. SPOLT heeft daarom een schoolongevallenverzekering afgesloten bij Verus in
samenwerking met de Verzekering Raetsheren van Orden BV. Deze verzekering biedt
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dekking bij schade door ongevallen tijdens de schooluren, activiteiten in schoolverband,
stagewerkzaamheden en het rechtstreeks van huis naar school gaan en omgekeerd.

9. De leerlingenzorg

9.1 Handelingsgericht werken

De school streeft ernaar, zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de verschillen tussen
leerlingen. Wij willen samen met de ouders leerlingen die zorg bieden, die ze nodig
hebben. Om te komen tot een weloverwogen aanpak, is het nodig om de ontwikkeling
van kinderen goed in beeld te brengen en te blijven volgen.
Dit doen we door middel van gesprekken met kinderen en hun ouders, observaties en
methodegebonden als ook methodeonafhankelijke toetsen (o.a. Cito).

We werken volgens de richtlijnen van Handelingsgericht Werken (HGW). Het doel van
deze HGW-cyclus is het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de
onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Dit is een werkwijze die uitgaat van zeven
uitgangspunten:

1. HGW is doelgericht
2. HGW gaat om wisselwerking

en afstemming
3. Onderwijsbehoeften staan

centraal
4. Leerkrachten maken het

verschil, ouders doen er
evenzeer toe

5. Positieve aspecten van
leerlingen, leerkrachten en
ouders zijn van groot belang

6. De betrokkenen werken
constructief samen

7. De werkwijze is systematisch
en transparant

HGW verloopt cyclisch via vijf fasen
en 8 stappen (zie afbeelding):

Voor het volgen van de
sociaal-emotionele ontwikkeling
maken wij gebruik van SCOL (gr 3-8).
De kinderen in groep 6-7-8 vullen hiervoor ook zelf een korte vragenlijst in.
In groep 1-2 wordt gebruik gemaakt van het leerlingvolgsysteem KIJK. Hierin volgen we
alle ontwikkelingsgebieden (taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotioneel).
Groep 1-2 werkt volgens een beredeneerd aanbod aan de hand van diverse thema’s. Dit
beredeneerd aanbod past binnen de HGW-cyclus.

Van alle kinderen is er een digitaal individueel dossier aangelegd (ESIS) waarin alle
relevante gegevens bewaard worden binnen een beveiligde omgeving. Gemaakte
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afspraken worden vastgelegd in een journaal. De groepsleerkracht en interne begeleider
zorgen dat de dossiers goed worden bijgehouden.

9.2 Specifieke zorg voor leerlingen

Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Midden-Limburg). Dit samenwerkingsverband geeft sturing aan alle activiteiten die
betrekking hebben met vooral de bovenschoolse leerlingenzorg. De interne begeleider
(IB’er) neemt deel aan de netwerkbijeenkomsten. Er worden afspraken gemaakt,
richtlijnen gegeven m.b.t. de leerlingenzorg op de bij het verband aangesloten scholen.

Onze school hanteert het overeengekomen stappenplan, dat geheel of gedeeltelijk
gevolgd wordt, wanneer extra zorg nodig is. Er wordt overgegaan naar een volgende
stap, wanneer de hulp nog niet toereikend is:

1. De groepsleerkracht biedt extra hulp binnen de eigen groep.
2. In overleg met de IB’er kan er intern op school een leerlingbespreking

plaatsvinden (eventueel met het hele team). Ouders worden hierover
geïnformeerd.

3. N.a.v. de leerlingbespreking kan een consultatiegesprek met de schoolbegeleider
gepland worden, ook dit natuurlijk in overleg met ouders.

4. Er wordt een handelingsplan (HGPD) opgesteld met de verkregen adviezen vanuit
de consultatie. De groepsleerkracht gaat hiermee aan de slag. Dit HGPD wordt
iedere 6-8 weken geëvalueerd. Ook kan de leerling eventueel opnieuw
besproken worden tijdens een consultatiegesprek met de schoolbegeleider.

5. Eventueel kan er verder psychologisch en/of didactisch onderzoek worden
gedaan. Ouders dienen hiervoor toestemming te geven op een
aanvraagformulier. De school handelt de procedure verder af.

6. Uit het onderzoek kunnen nieuwe adviezen komen. Ook is het mogelijk dat hieruit
blijkt dat de leerling niet goed tot zijn recht komt op een reguliere basisschool en
dan is een verwijzing naar het speciaal onderwijs een optie.

9.3 Passend Onderwijs

Passend onderwijs en de ondersteuningsstructuur in het Samenwerkingsverband
Passend Onderwijs Midden-Limburg

In het SWV Passend Onderwijs PO 3102 Midden-Limburg hebben alle regionale
schoolbesturen met elkaar de opdracht om voor alle leerlingen uit onze regio een zo
passend mogelijke plek in het onderwijs te bieden. Passend onderwijs is in principe
bedoeld voor alle leerlingen op de basisscholen en scholen voor speciaal
(basis)onderwijs, maar zoomt met name in op die leerlingen met specifieke
ondersteuningsbehoeften. Daarnaast werken we samen naar een vorm van inclusiever
onderwijs, zodat kinderen met en zonder ondersteuningsbehoefte vaker samen dicht bij
huis naar dezelfde school kunnen. Het SWV PO 3102 Midden-Limburg bestaat uit de
schoolbesturen voor regulier en speciaal onderwijs in de gemeenten Roermond,
Roerdalen, Echt-Susteren, Maasgouw en Leudal.

In het vastgestelde ondersteuningsplan (OP) beschrijft het SWV het ‘wat’ en het ‘hoe’ van
het SWV voor de periode 2018-2023. Middels het schoolondersteuningsprofiel (SOP)
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stellen de scholen een plan voor passend onderwijs op. Hierin legt het schoolbestuur
vast welke ondersteuning de school kan bieden.

Iedere school heeft een vorm van schoolondersteuning ingericht. Binnen deze
ondersteuning wordt de school geadviseerd, begeleid en ondersteund in het versterken
van de kwaliteit van onderwijs en de ondersteuning van leerlingen en leerkrachten in het
bijzonder. Ze werken daarbij samen met bovengenoemde gemeenten en met
onderwijsnabije organisaties als het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de Jeugd
GezondheidsZorg (JGZ). Deze vorm kan per schoolbestuur verschillen.

Voor extra ondersteuning voor leerlingen met intensieve en/of specifieke
ondersteuningsbehoeften geldt de volgende regeling: “Indien de ondersteuningsvraag
van een leerling de mogelijkheden van de school waar de leerling wordt aangemeld
overstijgt, kan de school samen met ouders een deskundigenadvies formuleren.
Wanneer het deskundigenadvies een aanvraag voor plaatsing in het
speciaal(basis)onderwijs inhoudt, dan wordt dit deskundigenadvies aan een
onafhankelijk, bovenschools procesadviseur SWV voorgelegd. Als het SWV vervolgens
een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgeeft, dan kan de betreffende leerling worden
geplaatst op een SBO- of SO-school. Voor verdere informatie over de
schoolondersteuning kunt u contact opnemen met de intern begeleider van de school.
U kunt het actuele Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband vinden op de
website van het SWV Midden-Limburg: www.swvpo3102ml.nl

Het adres van het SWV Passend Onderwijs PO 3102 Midden-Limburg is:
SWV PO 31-02 Midden-Limburg
Postbus 3043 6093 ZG Heythuysen
Tel. 0475-550449
E-mail: secretariaat@swvpo3102ml.nl

9.4 De Intern Begeleider

De leerlingenzorg wordt gecoördineerd door de interne begeleider. Het gaat daarbij om
organisatie, registratie, ondersteuning en bewaking van het systeem van leerlingenzorg.
Hiervoor wordt zij gefaciliteerd in tijd en middelen.
Tot de taken van de interne begeleider behoren:

- opstellen van een plan van inzet
- bewaken van de uitvoering van de toetskalender
- zorgdragen voor het gebruik van toetsgegevens bij onderwijsplanning in de

groepen
- bewaken van de uitvoering van de HGW-cyclus
- voorbereiden en leiden van leerlingbesprekingen
- analyseren van toetsgegevens met collega’s
- ondersteunen van collega’s bij het opstellen en evalueren van handelingsplannen
- bewaken van de uitvoering van handelingsplannen
- begeleiden van collega’s m.b.t. de leerlingenzorg in het algemeen
- onderhouden van externe contacten (Riagg, CJG e.d.)
- bijwonen van IB-netwerkbijeenkomsten
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9.5 Doorstroom

Onze leerkrachten zetten zich dagelijks in voor goed en passend onderwijs. SPOLT heeft
in het Strategisch BeleidsPlan (SBP) 2020-2024 haar onderwijskundige koers bepaald en
uitgesproken het leerstofjaarklassensysteem te willen doorbreken en het doubleren
(zittenblijven) af te schaffen, om ervoor te zorgen dat elk kind een ononderbroken
ontwikkeling kan doorlopen. Dat betekent dat wij alle kinderen leer- en oefenstof op
maat willen aanbieden, zodat zij zich allemaal, gedurende acht jaar op de basisschool,
optimaal kunnen (blijven) ontwikkelen. Dat is waar we in 2024 willen staan. Op de weg
daar naar toe, kan het in incidentele gevallen nog voorkomen dat het voor een kind
gewenst of noodzakelijk is om in een andere groep geplaatst te worden. Als een
dergelijke vraag zich voordoet dan wordt in overleg met de ouders naar een passende
oplossing gezocht. De beslissing over al dan niet doorstromen naar een andere groep
wordt te allen tijde in overleg met ouders genomen, maar het advies van de school is
daarin bindend. Het begrip ‘doorstroom’ zoals we dat nu kennen zal derhalve komen te
vervallen.

Samenwerking met Sg. St. Ursula
Vanaf schooljaar 2020/2021 hebben de leerkrachten van groep 7/8 van SPOLT en de
docenten van het eerste leerjaar van Sg. St. Ursula intensief (digitaal) samengewerkt.
Komend schooljaar gaan ze hiermee verder en zal de nadruk komen te liggen op het
ontmoeten van elkaar, van zowel leerkrachten als leerlingen. Leerlingen krijgen
bijvoorbeeld de mogelijkheid d.m.v. diverse projecten een kijkje te nemen op Sg. St.
Ursula.

Deze samenwerking zorgt ervoor dat de doorgaande leerlijnen op zowel didactisch als
pedagogisch gebied van het PO naar het VO gecontinueerd en geoptimaliseerd wordt.
Hoe dit er in de praktijk uit ziet, zult u te horen krijgen tijdens de informatieavond(en) op
uw school bij de start van het schooljaar.

De coördinator PO-VO zal samen met de leden van de werkgroep PO-VO Leudal dit
proces begeleiden en indien nodig (bij) sturen.
Ook wordt er jaarlijks een praktijkmiddag georganiseerd waarin de afstemming
besproken wordt wat betreft overdracht van gegevens, de planning van de overdracht
en overige activiteiten in het kader van de stap van PO naar VO (denk aan
voorlichtingsbijeenkomsten, aanmeldingstijdstippen, etc.). Naast deze praktijkmiddag,
zullen er bijeenkomsten georganiseerd worden, waarbij kennis gedeeld wordt en
geleerd wordt van en met elkaar.

9.6 Rapporten

De leerlingen van groep 3-8 krijgen drie keer per jaar een rapport.
Tijdens gesprekken met ouders en leerlingen in groep 1-8 gaan ze samen in gesprek
over de vorderingen en de ontwikkeling van het kind. Gesprekken worden in overleg met
ouders gepland en vinden minimaal 2x gedurende een schooljaar plaats.
Betrokkenheid van de ouders bij de ontwikkeling van hun kind vinden wij erg belangrijk.
Wij zien ouders als educatieve partners. Juist door deze samenwerking tussen ouders,
kind en school is het mogelijk om het kind zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen.

1e rapport: november / december
2e rapport: maart

37

https://www.spolt.nl/bestanden/903/SBP-2020-2024%2C-in-essentie-anders.pdf


3e rapport: einde schooljaar

Komend schooljaar gaan wij ons rapport nog eens goed onder de loep nemen en
bekijken of hierin aanpassingen gedaan moeten worden n.a.v. de ontwikkelingen die wij
als school hebben ingezet.

10. Contacten met ouders

10.1 Communicatie met ouders

Wanneer uw kind op onze school start, krijgt u inloggegevens voor ons ouderportaal ISY.
Via dit ouderportaal communiceren we met ouders over schoolse zaken (o.a.
vakantierooster, vrije dagen, vieringen, uitstapjes en andere informatie uit de groepen)

Middels deze schoolgids geven wij u informatie over de manier waarop wij het onderwijs
inhoud geven en hoe wij het onderwijs hebben georganiseerd.

Zaken die alleen uw kind betreffen, worden telefonisch of per mail met u
gecommuniceerd.

10.2 Individuele Oudergesprekken

Naast de genoemde vormen van informatie betreffende de schoolorganisatie en de
leerprestaties, zijn er ook de individuele oudergesprekken.
We gaan met u in gesprek over de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van
uw kind.

Bij aanvang van het schooljaar 2021-2022 zullen wij met alle ouders een startgesprek
voeren mede n.a.v. het onderwijs op afstand tijdens de Corona-periode. Aan de hand
daarvan worden er vervolggesprekken gepland. Als team oriënteren wij ons op
gespreksvormen die het beste aansluiten bij onze visie op onderwijs.

11. Overlegorganen

11.1 Medezeggenschapsraad (MR)

De MR is wat de naam al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, dus voor inspraak.
In de MR zitten vertegenwoordigers van de ouders en de leerkrachten. Zij hebben
overleg met de schoolleiding over voorstellen die betrekking hebben op het beleid van
de school.
Voorbeelden hiervan zijn de tussenschoolse en buitenschoolse opvang,
vakantieregeling, nieuwbouw/verbouwing, schoolplan, schoolreglement, schoolgids en
formatieplan.
De MR heeft vervolgens de mogelijkheid om wel of geen instemming of advies te
verlenen over deze voorstellen. Het gaat dus bij het MR-werk over het innemen van een
gezamenlijk standpunt over voorstellen van de schoolleiding.
De samenstelling van de MR vindt u in hoofdstuk 7.3.
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Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Voor aangelegenheden die van belang zijn voor alle scholen die onder SPOLT vallen,
bestaat er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit
tien gekozen leden, vijf leerkrachten en vijf ouders. Per school is een lid van de GMR
aangewezen om contact met de MR te houden. Het College van Bestuur overlegt met
de GMR over zaken van gemeenschappelijk belang. De GMR bevordert openheid,
openbaarheid en onderling overleg binnen Spolt. De GMR heeft advies- of
instemmingsrecht op bovenschoolse besluiten van het schoolbestuur. Dit alles is
vastgelegd in een GMR-reglement. Voor meer informatie over de GMR kunt u terecht op
de website van Spolt www.spolt.nl. Heeft u behoefte aan informatie over onderwijszaken
dan kunt u terecht bij de informatie- en advieslijn voor ouders over onderwijs. Voor
kosteloos en deskundig advies via de website www.50tien.nl of via telefoonnummer
0800-5010.

11.2 Oudervereniging

De samenstelling van de Oudervereniging vindt u in hoofdstuk 7.4.

Algemeen
De oudervereniging heeft als doel: het namens de gezamenlijke ouders/verzorgers
ondersteunen van de school bij de zorg voor de kinderen. De vereniging bestaat uit
ouders/verzorgers van kinderen op basisschool Antonius, die op vrijwillige basis
contacten onderhouden met de schoolleiding en samen activiteiten organiseren. De
oudervereniging verleent assistentie bij de organisatie en uitvoering van diverse
activiteiten op school. Hieraan wordt ook een financiële bijdrage geleverd. Ook treedt de
vereniging op als vertegenwoordiger van de ouders in het overleg en de samenwerking
met MR en team.

Alle bepalingen en doelstellingen van de oudervereniging zijn na te lezen in de statuten
en het huishoudelijk reglement, waarvan een kopie kan worden verkregen bij de
secretaris.

Financiën
Om diverse activiteiten te kunnen bekostigen vraagt de oudervereniging van haar leden
een bijdrage van 10 Euro per kind, dat op school zit. Deze bijdrage wordt jaarlijks in de
algemene ledenvergadering vastgesteld. Voor de kinderen, die in de loop van het
schooljaar instromen, geldt een aangepaste bijdrage al naar gelang het aantal maanden
dat zij deelnemen aan het schooljaar.
In de jaarlijkse algemene ledenvergadering legt de oudervereniging verder
verantwoording af over de bestede gelden en stelt zij tevens de hoogte van de
ouderbijdrage en de begroting vast, na instemming van de ouders. De ouderbijdrage is
vrijwillig.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor alle ouders. De ouders worden bij
inschrijving van hun kind(eren) bij Basisschool Antonius lid van de oudervereniging.
De ouderraad fungeert als bestuur van de oudervereniging.
De ouderraad kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester,
die samen het dagelijks bestuur vormen.
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12. Externe Contacten

12.1 Inspectie van Onderwijs

A: Inspectie van het onderwijs
Zie voor publicaties m.b.t. toezicht van de inspectie en schoolrapporten:
www.onderwijsinspectie.nl
Onze inspecteur van het onderwijs is de heer J.C. (Hans) van den Berg.

B: Vertrouwensinspecteur van de inspectie van het onderwijs
De inspectie van het onderwijs heeft een aantal vertrouwensinspecteurs aangewezen.
Ze adviseren en ondersteunen bij klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie
en ernstig fysiek of geestelijk geweld. Het centrale meldpunt is ook bedoeld voor
signalen over discriminatie, fundamentalisme en extremisme. Leerlingen, leerkrachten
en ouders en andere betrokkenen bij scholen die met deze klachten te maken hebben,
kunnen een beroep doen op de vertrouwensinspecteur.

Het meldpunt is telefonisch te bereiken onder nummer 0900 – 1113111.
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12.2 GGD Noord- en Midden-Limburg

12.2. GGD Noord-

Jeugdgezondheidszorg 0-18 Jaar

Gemeenten in Nederland hebben de wettelijke taak zich in te zetten voor de
bescherming en bevordering van de gezondheid en de lichamelijke, geestelijke en
sociale ontwikkeling van kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar.
In opdracht van de gemeenten onderzoekt de jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD
Limburg Noord kinderen en jeugdigen om problemen bij gezondheid of ontwikkeling
tijdig op te sporen.

Waarvoor kunt u bij de JGZ terecht?
We volgen samen met u het gezond en veilig opgroeien van uw kind. Op de basisschool
zijn er onderzoeken op de leeftijd van 5/6 en 10/11 jaar, en op het voortgezet onderwijs
in leerjaar 2.
Bij het speciaal  onderwijs wordt uw kind regelmatig onderzocht. Naast dit alles wordt
uw kind op bepaalde leeftijden gevaccineerd.
Alle ouders en jongeren kunnen bij ons terecht voor informatie en ondersteuning op het
gebied van gezond en veilig opgroeien.  Ook kunt u zelf een gesprek of onderzoek
aanvragen bij  de JGZ.

Hoe zijn wij te bereiken?
Voor uitgebreide informatie, vragen en het maken en/of verzetten van een afspraak kunt
u contact met ons opnemen.
Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur op telefoonnummer 088 – 11 91
111. Ook kunt u informatie vinden op onze website: www.ggdlimburgnoord.nl
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Wat doet de GGD nog meer?
● Advisering en ondersteuning school

Elke school krijgt wel eens te maken met zaken als ongewenst of grensoverschrijdend
gedrag, dood en rouw. Omdat het op die momenten moeilijk kan zijn om de juiste
dingen te doen op het juiste moment, biedt JGZ de mogelijkheid om school hierbij te
adviseren en ondersteunen.  
● De Gezonde School

Ook achter de schermen wordt hard gewerkt aan de gezondheid van uw kind. De
Gezonde School-methodiek is een praktische werkwijze om scholen te ondersteunen
bij  het gezonder en veiliger maken van de schoolomgeving. De GGD helpt zo mee aan
een gezonder leefklimaat voor uw kind.
● Logopedie

Als er vragen zijn over de spraaktaalontwikkeling van uw kind, kan de logopediste van
de GGD onderzoek doen en advies geven.
● JouwGGD.nl

Een website met informatie voor jongeren van 13-23 jaar, waar ze (anoniem) terecht
kunnen voor een chatgesprek met een verpleegkundige of arts van de JGZ. Zie voor
meer info www.jouwGGD.nl.
● Ziekteverzuim (M@ZL)

Binnen het voortgezet onderwijs werkt JGZ met de methode M@ZL (medische
advisering ziekgemelde leerling) om leerlingen met zorgwekkend ziekteverzuim
vroegtijdig te signaleren en te begeleiden.
● Externe vertrouwenspersoon

Soms verloopt communicatie tussen ouders/leerlingen en school of tussen leerlingen
onderling niet zoals gewild of gehoopt. En lopen spanningen hoog op, ondanks vele
inspanningen. De externe vertrouwenspersoon kan dan ondersteunen. De externe
vertrouwenspersoon is onafhankelijk en de gesprekken zijn strikt vertrouwelijk.
● Infectieziekten

Scholen maar ook ouders kunnen met vragen over infectieziekten terecht bij het team
infectieziektebestrijding. Meldt aan de school als uw kind (mogelijk) een besmettelijke
ziekte heeft. Samen met de school probeert de GGD te voorkomen dat anderen ook
ziek worden. Als er verspreiding van een infectieziekte binnen een basisschool plaats
vind moet de school dit melden aan de GGD. Neem contact op met het team
infectieziekte,
Bereikbaar ma t/m do van 8:30u tot 17:00u en vrij tot 14:00u 088-1191245 of
infectieziekten@vrln.nl

Privacy- en klachtenreglement
De medewerkers van GGD Limburg-Noord proberen iedereen zo goed mogelijk van
dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u vindt dat u niet correct bent behandeld of dat
u niet tevreden bent met de geleverde zorg. Neem dan contact met ons op.
GGD Limburg-Noord is wettelijk verplicht om van elk kind een digitaal dossier aan te
leggen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt hierbij in acht
genomen.
Meer informatie over ons privacy- en klachtenreglement vindt u op onze website.

12.3 Centrum van Jeugd en Gezin

Met vragen over opvoeden en opgroeien kunt u ook bij het Centrum voor Jeugd en
Gezin (CJG) terecht. Het CJG werkt samen met meerdere organisaties, waardoor uw
vraag snel en goed beantwoord kan worden. De JGZ is één van de partners, die
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onderdeel uitmaakt van het CJG. Op het ouderportal ISY  staat geregeld informatie
vanuit het CJG met een drietal tips.

Ondersteuning/spreekuur  Centrum Jeugd en Gezin
Opvoeden is een belangrijke taak in het leven van ouders. Vaak gaat het met vallen en
opstaan best goed, maar soms wordt het lastig en kun je ondersteuning gebruiken.
Bij kleine en complexe opvoed- of opgroeivragen onderzoeken ouder(s) samen met de
jeugd- en gezinswerker wat er nodig is. Samen ga je aan de slag. Ondersteuning kan
heel kortdurend zijn, maar als het nodig is ook voor een langere periode.
De ondersteuning van de jeugd- en gezinswerker is voor de school, de ouders en de
kinderen. Thema’s kunnen onder andere zijn: ongehoorzaamheid, pesten, echtscheiding,
grenzen stellen, slaapproblemen en rouwverwerking.
Iedereen is welkom, ook wanneer u een vraag anoniem wilt bespreken is dit mogelijk.
Het is niet zo dat u direct in de kaartenbak van het CJG terecht komt, wanneer u gebruik
maakt van het spreekuur.
Jolanda van der Galien is de contactpersoon voor de Antoniusschool. Wanneer u vragen
heeft kunt u via de leerkracht / intern begeleider contact met haar opnemen. U kunt ook
zelf contact met haar opnemen via de mail. Haar mailadres is
jolanda.vandergalien@cjgml.nl.

12.4 Bureau Jeugdzorg

Hier kunnen jongeren en hun ouders / opvoeders met vragen betreffende problemen
rond opvoeden en opgroeien. Ze verlenen o.a. ondersteuning aan scholen, huisartsen,
medewerkers van welzijnsinstellingen en politie, dus aan instanties die beroepshalve
met jeugdigen te maken hebben. Bureau Jeugdzorg streeft ernaar om in elke gemeente,
in nauwe samenwerking met het gemeentebestuur en de lokale welzijnsinstellingen
zorg op maat te bieden.

12.6 Stagiaires
Ieder jaar bieden wij studenten van verschillende opleidingen de mogelijkheid hun
praktijkstage op onze school te doen. Tijdens hun stage voeren ze praktijkopdrachten uit,
die door de opleiding zijn opgedragen. Wanneer stagiaires lessen verzorgen of andere
taken verrichten, ligt de eindverantwoordelijkheid altijd bij de groepsleerkracht. Deze
treedt tevens op als mentor.

13. Buitenschoolse Opvang

13.1 Buitenschoolse Opvang (BSO)

M.i.v. het schooljaar 2007-2008 is het bevoegd gezag verplicht zorg te dragen voor een
voorziening voor buitenschoolse opvang, als een of meer ouders daarom vragen.

U kunt gebruikmaken van organisaties voor buitenschoolse opvang in de omliggende
dorpen. (o.a. Tante Pollewop - Neer, Hoera - Haelen, Natureluur - Haelen)
U dient hiervoor zelf contact op te nemen met een van deze organisaties.
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