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Voorwoord     
 
 
Beste ouders en verzorgers, 

 
De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u.  
Jarenlang is er dezelfde weg van huis naar school en weer terug.  

De school is een belangrijk deel van een kinderleven, daarom kies je met zorg een 
basisschool. 

 
Wat staat er in de schoolgids? 
 

In deze schoolgids willen wij u iets vertellen over onze manier van onderwijs geven 
en een verantwoording geven over dit onderwijs. 

Daarnaast proberen wij u een beeld te verschaffen over onze zorg voor de kinderen 
die extra aandacht behoeven en hoe wij rond dit alles de samenwerking tussen 
ouders en school zien. 

  
Alle schooljaar gebonden informatie zal in de schoolkalender worden opgenomen. 

 
Team basisschool Titus Brandsma 
 

 

  



   
 

   
 

 

1 Onze school 

 
 
Inleiding 

Onze school ligt in het gebied Brunssum-Noord tussen de wijk De Kling en De 

Lemmender én de Kennedylaan, met ongeveer 7500 inwoners. 

De geschiedenis  
De Titus Brandsmaschool startte in november 1968 met 186 leerlingen in de 

groeiwijk Brunssum-Noord. Op het einde van het eerste jaar was de school al bijna 
te klein. Er werd in de jaren erna gebouwd en uitgebreid. In 1974 openden de 

deuren van een 2e gebouw vlak naast het hoofdgebouw. Gedurende de jaren '70 

groeide de school naar meer dan 600 leerlingen. 

Met de invoering van de Wet op het Basisonderwijs in 1985 fuseerden 
kleuterscholen ’t Klingelke én Op ‘t Bunderken samen met de Titus Brandsmaschool 

tot de huidige basisschool. Tegenwoordig is de school met 190 leerlingen nog 
steeds onderdeel van het onderwijsveld in Brunssum. 
 

Het gebouw en zijn omgeving 
Het huidige schoolgebouw,  dateert uit 1968 en ligt in het midden van  

de wijk tussen laag- en hoogbouw. Het schoolgebouw ligt op een groot 
schoolterrein met rondom veel groenvoorziening. Het heeft een begane grond en 
een eerste verdieping. 

 
In schooljaar 2012-2013 heeft het schoolgebouw een verbouwing ondergaan. Naast 

het verbeteren van de leefbaarheid en de uitstraling van het gebouw is er tevens 
aandacht geschonken aan de onderwijskundige ontwikkelingen van de school. Een 
moderne school waar veel aandacht is voor structuur binnen een kindvriendelijke 

omgeving.  
We zijn van mening dat de moderne samenleving vraagt om zelfsturende en 

zelfstandige mensen die beslissingen kunnen nemen, kunnen samenwerken en 
overleggen. Ons onderwijs is er dan ook op gericht kinderen zelfstandig te maken 
en werk te geven dat uitdaagt, terwijl er daarnaast ruim aandacht is voor creatieve, 

culturele en sportieve activiteiten in de school. 
 

Het schoolgebouw huisvest tevens de peuteropvang Pukkio en Kinderopvang 

Humankind verzorgt voor- en naschoolse opvang. 
 

  
 
 
 

  
 

 



   
 

   
 

 



   
 

   
 

 
De schoolgrootte  

De school heeft ongeveer 185 leerlingen. Er wordt gewerkt met drie 
kernteams verdeeld over twee units, de onder- midden én bovenbouw. 

 
De school is ingedeeld in 9 thuisgroepen. Dit zijn tevens de instructielokalen. 
Daarnaast wordt gewerkt met 2 samenwerkruimtes (1 in de onderbouw en 1 in de 

midden- bovenbouwunit). Vanwege ons onderwijsconcept hanteren wij een 
aannamebeleid waarin wij uitgaan van maximaal 27 leerlingen per groep. 

 
Het schoolteam 
Het team van leerkrachten is een mengeling van ervaring en jong enthousiasme.  
De leerkrachten van basisschool Titus Brandsma geven hun lessen op basis van de 
visie die de school heeft op goed onderwijs aan kinderen. Dit houdt in dat wij erin 

geloven dat kinderen vooral zichzelf ontwikkelen en het de taak van de leerkrachten 
is om deze ontwikkeling zo goed mogelijk te stimuleren.  
  

Bij ons werken 13 medewerkers. Behalve het vaste personeel werkt er ook tijdelijk 

personeel en vrijwilligers. 
 

Onderwijsunit onderbouw (OB) 
Groep 1 mevr. Annemiek Jacobi  
Groep 2 mevr. Bernadette Posthuma    

Groep 3 dhr. Ward Thelen  
 

Onderwijsunit midden- en bovenbouw (MB-BB) 
Groep 4/5/6/7/8 mevr.Susanne Philippen 
Groep 4/5/6/7/8 mevr.Ellen Cox  

Groep 4/5/6/7/8 mevr.Tessa Oostwegel  
Groep 4/5/6/7/8 mevr.Monique van Hoof  

Groep 4/5/6/7/8 dhr.Lowis Wolff  
Groep 4/5/6/7/8 mevr.Marnie Kroes-de Rouw  
 

De dagelijkse leiding van de school 
De dagelijkse leiding van de school is in handen van het managementteam.          

Het managementteam wordt gevormd door de directie, de unitleiding en de interne 
begeleiding. 
 

De directie 
De directie, dhr. Bert Gubbels  is hoofdverantwoordelijk voor het schoolbeleid. 

 
Unitleiding OB en MB- BB 

• De unitleiding is het aanspreekpunt voor de teamleden, ouders en kinderen  
 van zijn/haar bouw. 
• De unitleiding stuurt de organisatie en inhoud aan en bewaakt hiermee de  

 continuïteit van het primaire onderwijsproces van zijn/haar bouw. 
• Bij de uitvoering van voorgaande taakomschrijving, wordt de unitleiding  

 ondersteund door de interne begeleider en de directie. 



   
 

   
 

Interne begeleiding 
De interne begeleiding is in het managementteam een belangrijke schakel tussen 

de schoolontwikkeling als gehele organisatie en de persoonlijke ontwikkeling van de 
teamleden.  

 
De interne begeleiding op onze school richt zich namelijk op coaching van de 
leerkrachten bij zorgverbreding en het ondersteunen in de kwaliteitsbewaking van 

ons onderwijs. 
 

De interne begeleiding, mevr. Yvonne Steiner is vrij geroosterd, om deze functie 
met taken zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.  
 

Onderwijsondersteunend personeel 
Naast de mensen die het onderwijs verzorgen, zijn er mensen die zorgen 

voor de dagelijkse gang van zaken op onze school.  
 
Onze administratief medewerker, mevr. Karin Geisenheijner en onze conciërge, dhr. 

Alain Nieuwenhuizen staan garant voor een goede afwikkeling van administratieve 
en huishoudelijke zaken. 

 
Opleidingsschool 

Onze school is een officiële opleidingsschool en een erkend leerbedrijf. Ieder jaar 
wordt er door de school een beperkt aantal studenten uit het HBO (PABO) en 
stagiaires uit het MBO (Arcus en Leeuwenborgh) toegelaten. Tijdens alle lessen van 

de stagiaires heeft de begeleidende leerkracht de eindverantwoordelijkheid. 
 

Daarnaast kan het voorkomen dat er op school een Leerkracht In  
Opleiding (LIO) werkzaam is. Dit zijn vierdejaars PABO-studenten, die bijna volledig 
zelfstandig een groep kunnen overnemen. De ouders van de groep, waarin een LIO 

komt, worden hierover apart geïnformeerd. 
 

De teamscholing 
In het afgelopen schooljaar hebben zowel het gehele team als individuele 
leerkrachten of groepen leerkrachten nascholing gevolgd. 

Dit zullen we in de toekomst ook blijven doen.  
De school zal de komende jaren het onderwijsconcept blijven verfijnen en werken 

aan de uitgezette jaardoelen. De scholing kan aansluiten bij individuele wensen van 
leerkrachten en de behoefte aan meer specifieke deskundigheid van het team als 
geheel.  
 
Vervanging bij verlof en ziekte van teamleden 

Bij ziekte van een leerkracht komt er in principe een vervanger.  
Wanneer leerkrachten een dag buitengewoon verlof (BV) onder schooltijd hebben, 
komt er (net als bij ziekte) een vervanger in de klas.  

Wanneer er geen vervanger beschikbaar is, gaan de stappen van de 
vervangingsregeling in werking. 

 
 



   
 

   
 

Onderwijsstichting MOVARE 

Onze school maakt deel uit van Onderwijsstichting MOVARE. Deze stichting telt  

46 scholen in de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Beekdaelen, 

Simpelveld, Sittard-Geleen en Vaals. Dit zijn 41 ‘reguliere’ basisscholen, 1 

taalschool, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor speciaal 

(voortgezet) onderwijs, met in totaal ongeveer 11.413 leerlingen en 1.103 

medewerkers. MOVARE kent rooms-katholiek, oecumenisch, algemeen bijzonder en 

openbaar onderwijs.  

  

Missie 

MOVARE staat voor goed onderwijs waaraan alle leerlingen mogen en kunnen 

meedoen, op maat voor elke leerling. Dit gebeurt met aandacht voor individuele 

autonomie, authenticiteit en met respect. Zowel voor elkaar als voor de wereld 

waarin wij leven. 

  

Visie 

MOVARE gaat voor goed onderwijs voor al haar leerlingen, voor nu en in de 

toekomst. Het onderwijs is, net als de maatschappij, continu in beweging. Om goed 

onderwijs te kunnen geven, is het belangrijk om mee te bewegen. MOVARE geeft 

die beweging nadrukkelijk richting in de vorm van een vooruitstrevende aanpak en 

werkwijze. MOVARE is zowel letterlijk als figuurlijk continu in beweging om de 

kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Kenmerkend zijn het hoge ambitieniveau, 

de ondernemingszin en de aandacht voor innovatie. Alle medewerkers geven hun 

activiteiten zodanig vorm en inhoud dat het de kwaliteit van het onderwijs aan al 

onze leerlingen ten goede komt. 

MOVARE wil haar leerlingen ondersteunen zich te ontwikkelen tot gelukkige en 

optimistische mensen. Het kind heeft het recht op onderwijs. En wij hebben de 

plicht om onderwijs te bieden, waarin alle leerlingen zo optimaal mogelijk aan hun 

trekken komen. Ook de kinderrechten geven mede richting aan ons werk. Wij willen 

dat leerlingen mogen zeggen wat ze denken en voelen. Wij willen dat leerlingen 

gezond en veilig opgroeien en erkennen hun recht dat spelenderwijs te mogen 

doen. 

 

Bestuur 

De stichting wordt bestuurd door het College van Bestuur. Het College is werkgever 

voor alle medewerkers van MOVARE op de scholen en de medewerkers van het 

MOVARE-bureau.  

Het College van Bestuur bestaat uit de heer drs. R.S.T. Kruszel en mevrouw 

J.P.G.M. Huijnen-Becks MLC (lid).  



   
 

   
 

 
Bereikbaarheid MOVARE-bureau 

Tel: 045-546 69 50 

E-mail: info@movare.nl 

Bezoekadres 

Heyendallaan 55b 

6460 AA  Kerkrade 

Postadres 

Postbus 12 

6460 AA  Kerkrade 

 

Voor actualiteiten en gegevens over de stichting verwijzen wij u naar de website 

www.movare.nl 

 
De medezeggenschapraad 

MOVARE heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).  
Deze geeft advies of verleent instemming over school overstijgende zaken 
(aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor 

de meerderheid van de scholen) met als doel de beleidsontwikkeling mede vorm te 
geven.   

 
Medezeggenschapzaken met betrekking tot individuele scholen worden behartigd 
door de medezeggenschapsraden (MR-en) van de afzonderlijke scholen. De leden 

van de GMR hoeven geen lid te zijn van een medezeggenschapsraad (MR), wel 
wordt van hen enige binding met een school uit de betreffende regio verwacht. Voor 

het GMR-reglement en de samenstelling van de GMR, zie www.movare.nl > GMR. 
 
 
 

http://www.movare.nl/
http://www.movare.nl/


   
 

   
 



   
 

   
 

2 Visie op onderwijs      

  
 

Missie en visie 

De visie op kind, maatschappij en onderwijs smelten samen in onze 
schoolmissie. Deze missie is de leidraad voor ons onderwijskundig beleid. 

 
Met ons onderwijs spreken we elke leerling aan op zijn niveau, zijn talenten en zijn 
verantwoordelijkheid. Hoe een kind zich daarbij voelt, welke keuzes het hierbij 

maakt en hoe het omgaat met de omgeving krijgt onze aandacht. 
 

Een visie heeft te maken met beelden en verwachtingen van de toekomst. Wij 
hebben de volgende  
Wij hebben de volgende visie geformuleerd op mens, kind, samenleving en 

maatschappij, opvoeding en onderwijs.  
“Basisschool Titus Brandsma is een school  met boeiend onderwijs, inspirerend 

personeelsbeleid  en geïntegreerde ouder- en leerling-participatie”. 

De huidige schoolvisie is gebaseerd op uitdagend onderwijs. Ons onderwijs is 

attractief en uitdagend voor kinderen. Door het realiseren van boeiend onderwijs 
hopen wij dat leerlingen het fijn vinden om naar school te gaan, uitgedaagd worden 

om te leren én competenties ontwikkelen die horen bij de veranderende 

samenleving.   

 

 

 

 

Deze visie is gevisualiseerd in een mindmap en bestaat uit 7 pijlers die staan 

beschreven in ons schoolplan.           

Met boeiend, uitdagend en eigentijds onderwijs bedoelen wij een school met:  

• Effectieve instructie 

• Boeiend leerstofaanbod en een flexibel rooster 

• Goed en veilig pedagogisch klimaat 

• Ontwikkelingsvolgsysteem 

• Leerlingenzorg en differentiatie voor alle kinderen 

• Uitdagend schoolgebouw 

• Krachtige leeromgeving 



   
 

   
 

 

                                     

 
 

 
 

 
 

 
 
Eigen onderwijsconcept  

Het eigen onderwijsconcept is een middel om onze visie op onderwijs zo optimaal 
mogelijk te kunnen realiseren. 

Het concept is geen verzameling organisatorische of didactische veranderingen, 
maar een heel andere kijk op het leren van kinderen en ook een andere manier 
waarop leerkrachten samenwerken én zelf leren. Leerkrachten en leerlingen worden 
letterlijk bij elkaar gezet. Ze zien dus veel van elkaar en hebben daardoor een 

gemeenschappelijk referentiekader.  

Men is samen in een ruimte aan het werk, de gesprekken gaan over wat er gebeurt. 
De gesprekken over het werk zijn daardoor veel effectiever, het leerrendement is 

hoger.  

Het onderwijsconcept van de Titus Brandsmaschool gaat ook uit van de eigen 
unieke persoonlijke kwaliteiten en ontwikkeling van de leerkracht. Niet voor niets 

zeggen we "uitgaan van wat je wel kan en compenseren waar je niet goed in bent" 
in plaats van camoufleren. Vandaar dat de kwaliteiten, specialismen van mensen 
ten volle benut kunnen worden. 



   
 

   
 

Het is daarnaast een onderwijsvorm waarbij de lesstof aangeboden wordt door 
middel van theorie en praktijk. Kinderen worden voortdurend geprikkeld en 

uitgedaagd ondernemend te zijn en te werken aan hun eigen talenten en 
mogelijkheden.                                           

Ze worden daar intensief bij begeleid. Een ruim aanbod in een rijke leeromgeving, 

met de Opeduca brede schoolthema's als water, voeding, bouwen, energie zorgt 
ervoor dat kinderen leren en zich breed ontwikkelen.  

 

 
Uitgangspunten 
• Kinderen sturen (in toenemende mate) hun eigen leerproces en kiezen  

 (binnen kaders) eigen leerinhouden. 
• Eigenaarschap van hun leren. 

• De motivatie en nieuwsgierigheid van kinderen is uitgangspunt voor het  
 leren. 
• Leren is ontdekken van jezelf en de wereld om je heen. 

• Leren is betekenisvol, gericht op maatschappelijke relevantie.                        
 Het resultaat doet er toe. 

• Een duurzame toekomst kan het beste worden gerealiseerd door de jeugd de  
 kans te geven om te leren over thema's, die er nu en straks echt toe doen
 (Opeduca). 

• Verschillen zijn vanzelfsprekend. 
 

 
 
Didactische principes 

• Leerlingen werken met leermethodes en OPEDUCA onderzoeksvragen. 
• Leerlingen werken alleen of samen (samen leer je meer dan alleen). 

• Er is aandacht voor het leerproces:  
Hoe leer je ?  
Wat kan je? 

Ga je vooruit? (reflectie-gesprekken; leerling-volg-jezelf systeem) 
• Het onderwijs vertrekt vanuit aanbod of vanuit eigen vragen. Instructie en  

 aanbod van kennis sluit daarbij aan. 
• Vanuit de kerndoelen worden er leerlijnen en ontwikkelingsgrafieken  

 opgesteld. 
• Evaluatie van het geleerde vindt plaats in portfoliogesprekken tussen  
 leerkracht en kind. 

• Kennisdoelen worden regelmatig gevolgd met toetsen. 
• Onderwijs op maat (differentiatieniveaus). 

 
 
 

 
 

 
 



   
 

   
 

Schoolorganisatie 
• Thuisgroepen met een vaste leerkracht. Leerlingen brengen niet 

de hele dag door in die groep en met die leerkracht. Ze komen andere 
leerlingen en leerkrachten tegen. Regelmatig mogen ze kiezen welke 

workshop ze volgen.  
• 2 grote samen werkruimtes waar leerlingen zelfstandig werken onder  
 begeleiding van meerdere leerkrachten, naast de instructieruimtes.  

• Leerkrachten hebben twee rollen:  
1.begeleiden bij het zelf ontdekkend leren én  

2. het geven van specifieke instructie en training.  
• Leerkrachten werken samen in units. 
• Leerkrachten kunnen zich specialiseren. 

• Niet de methode, maar leerkrachten bepalen inhoud, organisatie en didactisch 

 

 
Identiteit 
Op onze school werken wij vanuit de katholieke identiteit. Een belangrijke leidraad 

hierbij zijn de centrale waarden:  

• wederzijds respect,  

• vastgestelde normen en waarden, 

• gastvrijheid en gelijkwaardigheid 

Vanuit onze opdracht van gastvrijheid zijn alle kinderen met hun 
levensbeschouwelijke achtergrond welkom. Wij geven op eigentijdse wijze vorm 
aan onze rooms-katholieke identiteit in onze lessen en projecten rond geloof en 

kerk.                                                                                   

Tijdens de lessen levensbeschouwing gaan we uit van verschillende 

levensbeschouwelijke opvattingen, met name de levensbeschouwelijke opvattingen 

die de leerlingen kunnen delen met elkaar.  

Onze katholieke identiteit is nadrukkelijk zichtbaar tijdens de vieringen en tradities 
gedurende het schooljaar. Vieringen, zoals het kerstfeest en Pasen worden met de 

gehele school gevierd. Verder neemt onze school actief deel aan de H. Communie 
voor groep 4 en het Vormsel voor groep 8. Deze groepen leerlingen bereiden zich 

samen voor op de betreffende sacramenten. Op het moment waarop je een 
sacrament ontvangt kun je zeer sterk ervaren dat God een actieve rol speelt in je 
leven.  

 
Onze school staat voor: 

• iedereen is uniek 
 

• respect tonen voor elkaar, de omgeving en de natuur 

 
• niemand leeft voor zichzelf 

 

•  gelijkwaardigheid t.o.v. alle medemensen 



   
 

   
 

 
• eerlijkheid in alle handelen 

 
• afwijzen van gewelddadig of agressief gedrag. 

 
We respecteren een ieders levensovertuiging en gaan er vanuit dat ouders ook onze 
identiteit respecteren én achter de geloofsopvoeding van hun kind op onze school 

staan. Natuurlijk zijn op onze school ook niet  
katholieke kinderen welkom.  

 
Ouders/verzorgers moeten dan bij inschrijving duidelijk vermelden of hun kind wel 
of niet aan levensbeschouwelijke activiteiten zal meedoen.  

Indien dit niet wordt aangegeven, gaan wij ervan uit dat kinderen aan alle  
levensbeschouwelijke schoolactiviteiten  

meedoen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

3 Organisatie  
 

 
Een dag op school  
In dit hoofdstuk wordt een dag beschreven op onze school volgens ons 

onderwijsconcept. 
 

Aan het begin van de ochtend verzamelen de kinderen zich in hun eigen thuisgroep, 

zodat aan- of afwezigheid van leerlingen direct wordt opgemerkt door de 
thuisgroepleerkracht. Tijdens de dagopening in de thuisgroep bespreken de 

kinderen de dingen die zij hebben meegemaakt, nieuws- en gevoels-onderwerpen, 
het thema van waaruit gewerkt wordt of een onderwerp dat door de leerkracht 
wordt ingebracht.  

Het is belangrijk om samen vast te stellen hoe het dagritme eruitziet.  
Er wordt verteld hoe de dag eruit zal gaan zien. En in de midden en 

bovenbouwgroepen wordt gewerkt met een planning. 
 

De thuisgroep 

Er zijn 9 thuisgroepen (3 thuisgroepen in de onderbouw n.l. groep 1, 2 en groep 3 
en zes thuisgroepen met leerlingen van groep 4 t/m 8 gecombineerd). Elke 

thuisgroep heeft een eigen leerkracht. Bij de samenstelling van de thuisgroepen 
houden wij rekening met sociaal-emotionele aspecten.     
De thuisgroep heeft een eigen lokaal waar de kinderen geregeld bij elkaar komen 

en hun eigen spullen bewaren. 
 

De leerkracht 
De thuisgroepleerkracht is de directe coach en helpt kinderen met al hun vragen. 
Daarnaast kunnen de kinderen op planborden in de klas het dagprogramma 

bekijken. Hierop worden ook de instructies aangegeven. 
 

Kinderen kunnen vaak goed zelf bepalen hoe ze de vrije momenten, gedurende de 
dag willen gebruiken. Dat is een van de belangrijkste vaardigheden die ze 
ontwikkelen op onze school.  

Er wordt veel aandacht besteed aan reflectie, onderlinge contacten, groepsgevoel, 
levensbeschouwing en sociale redzaamheid.  

 
De groepsleerkracht verzamelt ook alle informatie die beschikbaar is over de eigen 

thuisgroep leerlingen. Naast de portfolio’s van de leerlingen beheert de 
thuisgroepleerkracht ook de toets- en observatiegegevens uit het digitale 
administratieprogramma ParnasSys en Cito-LOVS.  

 

 

In de portfoliogesprekken geeft de thuisgroepleerkracht feedback en stelt, samen 
met het kind, vast welke vooruitgang het geboekt heeft. De thuisgroepleerkracht 

gebruikt het portfolio om met het kind te kunnen reflecteren op zijn ontwikkeling.  
De thuisgroepleerkracht houdt de voortgangsgesprekken en is dus tevens de 

contactpersoon voor de ouders/ verzorgers van leerlingen. 



   
 

   
 

 

Na het bespreken van de dag in de thuisgroep staat er een rekenronde op het 

programma. Ieder kind rekent minimaal 1 uur per dag op eigen 
differentiatieniveau.  
Dit rekenonderdeel is voor ieder kind verplicht. De kinderen werken binnen dit 

verplicht leerstofaanbod op hun eigen ontwikkelings-en leerjaarniveau meestal 
binnen de unit. 

 
Niet alle kinderen hebben evenveel instructie nodig. Voor leerlingen, die af en toe 

hulp willen bij hun werk is er een leerkracht beschikbaar. De leerlingen werken in 
de samenwerkruimte onder begeleiding van een leerkracht aan de leerstof van hun 
leerjaar of op hun niveau.  

Kinderen die geen begeleiding nodig hebben kunnen ook kiezen voor zelfstandig 
werken in de stilteruimte of samen met andere leerlingen in de samenwerkruimte. 

In beide ruimtes is begeleiding en toezicht van leerkrachten aanwezig.  
 

Gedurende de rekenronde vinden er instructies plaats door verschillende 

leerkrachten. De instructies noemen wij ook ‘rekenworkshops’.  
Deze zijn bedoeld voor een kleine groep kinderen met dezelfde (verplichte) 

basislesstof uit het leerjaar, hetzelfde niveau of een gezamenlijke (keuze) 
leervraag.  
 

Binnen de rekenworkshops wordt gebruik gemaakt van de rekenmethode 
Wizwijs (groep 1 t/m 8) en de rekenaanpak Met Sprongen Vooruit, coöperatieve 

werkvormen en digitale schoolborden. De workshops vinden plaats in rustige  
lokalen in de unit.  
 

 
 
De rekenronde wordt afgesloten met een kleine pauze binnen de unit waarbij de 

kinderen eten en drinken én buiten onder toezicht spelen.  
 

Na de pauze gaan de leerlingen aan de slag met taal.  

Ook tijdens deze taalronde werken de kinderen binnen een verplicht 
leerstofaanbod op hun eigen ontwikkelings-en leerjaarniveau (zoveel mogelijk) 

binnen de  unit. Ieder kind werkt minimaal 1 uur per dag op eigen niveau aan 
allerlei taal- en leesgebieden.   
 

Deze taalronde is net zoals de rekenronde voor ieder kind verplicht. Binnen de 
taalronde werken wij met een gestructureerd programma als waarborg voor een 

gedegen lees-, schrijf- en spellingaanbod.  
 

Binnen de taalworkshops wordt gebruik gemaakt van de methodes Onderbouwd 
(groep 1 en 2), Veilig Leren Lezen (groep 3), Taal op Maat (groep 4-8), Spelling in 
beeld (groep 4-8) en Kidsweek- begrijpend lezen (groep 4-8).  



   
 

   
 

Volgen van kinderen 
Onze leerkrachten observeren de kinderen in de unit tijdens de  

instructie, als ze aan het werk zijn, als ze een workshop volgen of met elkaar 
werken of spelen. Alle gegevens worden ingevoerd in ons digitaal volg- en 

administratiesysteem. Kinderen van de midden- en bovenbouw houden hun week- 
en dagplanning en werkafspraken ook zelf bij in hun leerlingportfolio.  
 

Leerlijnen en ontwikkelingsgrafieken 
Onze school werkt met eigen gemaakte leerlijnen en ontwikkelingsgrafieken. 

Het gaat hierbij om in kindertaal beschreven kennis en vaardigheden.  
De leerlijnen geven ook aan of een kind beginner of expert is, wat het nog moet 
leren en waarin het goed is. Ieder kind leert in zijn eigen tempo.  

We kijken naar de individuele ontwikkeling en de vooruitgang. We doen iedere dag 
ons best om kinderen het maximale uit zichzelf te laten halen.  

 
De leerlijnen geven de kinderen tevens zicht op wat er allemaal te leren is in de 
basisschool. Ons startpunt is datgene wat het kind kan en niet datgene wat het kind 

niet kan. Kinderen zijn erg gemotiveerd om te leren omdat het startpunt hun eigen 
kennis is. Door die motivatie wordt er erg effectief geleerd. 

 
Verplicht leerstofaanbod 

Kinderen die niet uit zichzelf tot leren komen bij rekenen, lezen, schrijven en 
spellen en ook niet te motiveren zijn om dit via ons aanbod te doen, verplichten wij 
uiteindelijk tot het volgen van lessen op deze vak- en vormingsgebieden.  

 
Wij werken in deze gevallen met een gestructureerd programma als waarborg voor 

een gedegen reken-, lees-, schrijf- én spellingaanbod. Kinderen worden in dit geval 
voor de reken, taal of leesclub uitgenodigd.  
 

Certificaten en diploma’s 
Een manier om te bewijzen dat je een nieuw onderdeel beheerst, is het  

werken voor een certificaat of diploma. Voor sommige kinderen  
werkt dit heel motiverend. 
 

Toetsen 
Regelmatig worden reken- en taalonderdelen getoetst.  

Een toets is een prima middel om te onderzoeken of een kind iets beheerst.  
 
Het maken van een toets gebeurt meestal  in de groep, maar 

ook soms individueel en in overleg met 
het kind. Op die manier kan de thuisgroepleerkracht samen met het kind zien of 

basisonderdelen van bijvoorbeeld lezen, spellen, rekenen beheerst worden. 
 
Werken met schoolthema’s 

De kinderen werken rondom een centraal schoolthema zelfstandig aan 
onderzoeksvragen. Ook kunnen zij ervoor kiezen deel te nemen aan workshops die 

in kleine groepen worden verzorgd door “specialisten of experts”: leerkrachten, 



   
 

   
 

leerlingen, ouders/ verzorgers of andere kennispartners met bepaalde kennis, 
kwaliteiten, vaardigheden en/of talenten. 
 

 

 
 

Kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende kwaliteiten kunnen zich 

inschrijven voor workshops. Het is belangrijk dat het aanbod zo wordt gedaan dat 
kinderen eruit kunnen halen wat ze nodig hebben.  

 
Er wordt gebruik gemaakt van o.a. meervoudige intelligentie, coöperatieve 

werkvormen, computers en digitale schoolborden waarop leerlingen ook hun 
presentaties mogen houden. 
Bovenstaande activiteiten kunnen zowel binnen en rondom de school plaatsvinden 

als op locatie. In school zijn de lokalen en gezamenlijke ruimtes ingericht om 
kinderen uit te dagen tot leren en onderzoeken.  

Ontdekhoeken, ateliers, een werkplaats en laboratorium bieden tevens de 
mogelijkheid aan kinderen hun talenten te ontdekken.  
 

Voor de inrichting van de ruimtes is gebruik gemaakt van het gedachtegoed van 
meervoudige intelligentie. Vaak zorgt leren op locatie voor nog meer enthousiasme 
en boeiend onderwijs.   

 
 

 
 
 

 
 

 
 



   
 

   
 

                           
 

 
Opeduca- Grej of the day 

Wij werken met het Opeduca- project van stichting RCE Rhine-Meuse (United 
Nations University). Aan het begin van het schooljaar wordt een hoofdthema voor 
de hele school opgesteld en uitgewerkt.  

Deze zogenaamde “Kennisvluchten” (hoofdthema’s m.b.t. duurzame ontwikkeling: 
water, voeding, energie, bouwen en gezondheid) zijn samengesteld uit alle 

kerndoelen en doorlopende leerlijnen voor wereldoriëntatie (inclusief 
techniekonderwijs) en burgerschap.  
 

Komend schooljaar is het brede schoolthema bouwen. Het thema start elk 
schooljaar met een Grej of the day raadsel betreffende een tak van de centrale 

mindmap met lessen vanuit het aanwezige aanbod.  
 

‘The Grej of the day’ is een Zweedse werkmethode om interessante kennis op een 
zodanige manier over te brengen aan kinderen dat ze geprikkeld en geïnteresseerd 
worden om er meer van te leren weten. Kinderen krijgen de Grej of the day- 

raadsels mee naar huis, als een soort warming- up voor het schoolthema Opeduca. 
Thuis kan er over gepraat worden. Zo worden ouders ook weer meer betrokken bij 

school. Op school krijgen de kinderen, in hun eigen thuisgroep een korte microles 
over het onderwerp.  
 

Na deze oriëntatiefase gaan alle leerlingen in groepjes, vanuit hun 
nieuwsgierigheid, op onderzoek uit. De kinderen kunnen zelf, of onder begeleiding 

van leerkrachten, antwoorden zoeken op vragen of problemen. De omgeving is 
naar het thema ingericht en de onderzoeksvragen hebben duidelijke relaties met 
het thema.  

 
Binnen Opeduca worden ook andere kennispartners uit onze regio betrokken bij de 

thema’s. Met behulp van b.v. een expert in school of een leeruitstap buiten de 
school kunnen wij kinderen zodoende helpen met het onderzoeken en 
beantwoorden van hun eigen leervragen. Wij kennen een vast aanbod van 

workshops op o.a. gebieden als gymnastiek, Engels en topografie. Alle onderwerpen 
die aangegeven worden in de kerndoelen van het basisonderwijs, komen daardoor 

aan de orde.  
 
Onderzoeksvragen 

Kinderen werken op onze school met zogenaamde onderzoeksvragen.  



   
 

   
 

Dit zijn echte vragen, die te maken hebben met het centrale schoolthema (de 
Kennisvlucht binnen Opeduca) waarin de vakgebieden aardrijkskunde, natuur, 

techniek, kunst, cultuur en geschiedenis zijn verwerkt.  
 

Om hun onderzoeksvraag tot op de bodem uit te kunnen zoeken, mogen de 
kinderen kiezen uit:  
• Opzoeken (informatie d.m.v. nieuwe media)  

• Onderzoeken (experimenteren en testen) 
• Ontwerpen (van oplossing tot design)  

 
Voor elke keuze is een geschikte ruimte in het gebouw beschikbaar. Zo is er een 
mediatheek (opzoeken), laboratorium en ontdekhoek (onderzoeken) en zijn er 

diverse ateliers (ontwerpen) om in te werken.  
 

Indien er een antwoord of oplossing is gevonden, maken de leerlingen een verslag 
en/of product van de geleerde kennis. Vervolgens presenteren ze het resultaat aan 
een groep(je) kinderen en leerkrachten. Door de presentatie leren kinderen van 

elkaar en raken geïnspireerd om zelf met een onderwerp aan de slag te gaan. 
 

 

 

 
 
 
Vaardigheden  

Door het werken met onderzoeksvragen leren de kinderen, naast de opgedane 
kennis, ook enkele specifieke vaardigheden.  

Behalve het opzoeken, onderzoeken, ontwerpen en intensief samenwerken in 
onderzoeksteams leren de kinderen ook plannen (van een onderzoek), produceren 



   
 

   
 

(omgaan met verschillende materialen en hulpbronnen) en het presenteren van 
eigen leeropbrengsten. 

Behalve bezichtiging van natuur, musea en theater zijn ook bezoeken aan bedrijven 
en instellingen goed voor een krachtige leeromgeving.   

 
Kennisverwerving 
Aan de hand van de vaardigheids-grafieken:  

-informatie opzoeken,  
-informatie verwerken, 

-samenwerken én  
-presenteren kunnen de kinderen zien welke groei ze doormaken. 
  

Kinderen mogen zelf de keuze maken op welke manier zij hun opgedane kennis 
willen verwerken en hoe zij deze willen presenteren.  

 
Zij kunnen hierbij kiezen uit: 
- een (digitale) toets of test maken,  

- presentatie voor de thuisgroep geven, 
- een werkstuk maken,   

- tentoonstelling verzorgen,  
- een quiz met vragen bedenken, enz. 

 
Evaluatiemoment 
Aan het eind van de middag verzamelen de kinderen zich in de thuisgroepen.  

Ze laten dan aan de anderen zien waar ze aan hebben gewerkt of waar ze trots op 
zijn. De andere kinderen kunnen het werk bewonderen en geïnspireerd raken door 

het werk wat ze zien. Samen met de thuisgroepleerkracht wordt de dag 
geëvalueerd.  
 

 



   
 

   
 

 
 
 

  



   
 

   
 

De gewenningsperiode OB unit  
Kinderen komen als 4-jarige vol nieuwsgierigheid de unit binnen en willen graag 

spelen met alles wat ze zien. De omgeving is ingericht met hoeken en  kinderen 
kunnen kiezen waar ze willen spelen. Als kinderen nog erg jong zijn, is het 

belangrijk dat zij zich snel thuis voelen op school.  
 
De ochtenden starten met een spelinloop om te wennen aan school en aan elkaar. 

De kinderen kunnen een werkje kiezen  uit materialen die op tafel staan en  kunnen 
elkaar iets vertellen over wat ze hebben meegemaakt.  

 

 
 
 
Om 8.45u begint de dagopening en wordt  over het thema (van waaruit gewerkt 

wordt) gesproken. De groepsleerkracht laat zien wat gedurende de dag op het 
programma staat.  

 
Na de dagopening wordt er afwisselend gewerkt in met reken- en taalrondes.  

Na de gegeven instructie mogen de kinderen ook zelf activiteiten van het planbord 
kiezen die ze gaan doen. Ze hebben de keuze uit een grote hoeveelheid materiaal 
en uitdagende hoeken, ook wel ateliers genoemd. Kinderen worden begeleid bij dit 

kiezen en krijgen tips.  
 

 
 



   
 

   
 

In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met het kleutervolgsysteem ‘Onderbouwd’. 
Het aanbod van Onderbouwd! richt zich o.a. op taal en rekenen. Er wordt vanuit 

thema’s gewerkt. Dit zorgt voor samenhang, verdieping en verbreding van de 
activiteiten.  

 

 
 

In de morgen is er een eetpauze en is er buitenspel voor de kleuters gepland.  
Na  het buitenspelen begint weer afwisselend een reken- en taalronde, waarbinnen 
ook weer een instructie gepland staat. 

 
Tijdens de reken- en taalrondes vinden allerlei reken- en taalactiviteiten plaats. 

Kinderen kunnen kiezen of spelen met diverse reken- taalmaterialen, puzzels of 
spelletjes in uitdagende hoeken. Op een speelse manier gaan de kinderen om met 

reken- en taalbegrippen, zoals vormen, kleuren en cijfers enz.    
 
Na deze rondes vindt er een weer pauzemoment plaats.  

In die middagpauze spelen de kinderen eerst onder toezicht een half uur buiten en 
daarna eten en drinken de kinderen in hun eigen lokaal met de thuisgroep-

leerkracht.  
 
In de middag mogen de kinderen van de onderbouw wederom werken en spelen in 

hoeken. Ook kunnen zij workshops volgen waar ze voor gekozen hebben.                
We sluiten de middag in de thuisgroep af.  

 
De leerlingen laten aan elkaar zien tijdens de afsluiting, wat ze gemaakt hebben of 
vertellen welke activiteiten ze hebben gedaan. Vaak werkt dit voor de andere 

kinderen heel inspirerend.    
 

 

  



   
 

   
 

Pedagogisch klimaat 
Ieder kind is uniek. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen 

tempo. Om de kinderen zoveel mogelijk kansen te kunnen bieden, proberen we 
veel tijd te besteden aan een goed pedagogisch klimaat dat voor alle leerlingen 

ondersteunend en uitdagend is.  
 
Ons pedagogisch klimaat is gerelateerd aan ons huidig pedagogisch beleid en visie 

op de maatschappij. Binnen onze school worden de gezamenlijke normen en 
waarden schoolbreed uitgedragen.  

 
In onze visie over de huidige en toekomstige maatschappij zien wij een grote vraag 
naar zelfstandig denkende mensen. Binnen deze maatschappij vraagt men een 

hoog ontwikkeld kritisch bewustzijn van mensen en een democratische manier van 
omgaan met elkaar.  

 
Op onze school zijn alle kinderen welkom. Competenties ontwikkelen, leren 
verantwoordelijkheid dragen, zelfstandigheid, onafhankelijk leren denken, 

samenwerken en zorg voor elkaar, dragen bij aan een respectvolle omgang met 
elkaar.  

Zo willen wij samen bouwen aan een wereld waarin verdraagzaamheid een 
waardering is voor de eigenheid van iedereen. Doordat wij onze leerlingen vanuit 

echte situaties sociaal gedrag aanleren, is er op ieder moment van de dag aandacht 
voor een prettig klimaat.  
 

Het ontdekken van de eigen kwaliteiten staat centraal in onze opvoedkundige visie, 
evenals het trots zijn op wie je bent en wat je kunt. 

 
Toezicht op een goed klimaat 
Een belangrijk onderdeel van het pedagogisch klimaat is de wijze waarop wordt 

toegezien op naleving van deze afspraken:  
het bieden van controle,  

grenzen en structuur en het bewaken van randvoorwaarden als sfeer, normen en 
waarden, rust, tradities en routines.  
 

Onmiddellijke correctie van ongepast gedrag en directe communicatie met 
ouders/verzorgers zijn en blijven belangrijke uitgangspunten van onze normen en 

waarden.  
Doordat wij onze leerlingen vanuit echte situaties sociaal gedrag aanleren, is er op 
ieder moment van de dag aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling.  

 
Doordat meerdere leerkrachten werken met de leerlingen komt het bieden van 

aandacht, affectie, waardering, respect en ondersteuning veelvuldig voor.  
 
Door het houden van portfolio- 

gesprekken wordt er veel tijd besteed aan de persoonlijke ontmoeting tussen leraar 
en leerling. Centraal binnen deze gesprekken is de zelfreflectie van de leerling, het 

kritisch bewustzijn van eigen handelen en het effect daarvan op anderen.  
 



   
 

   
 

Praten over gedrag 
Wij zijn voortdurend alert op een voor iedereen prettig leef-, leer- en werkklimaat 

en praten daarom indien nodig met kinderen over hun gedrag. De sociaal- 
emotionele methode KWINK helpt ons daarbij.  
 

 
 

 
Gaat er iets mis, dan proberen we in een gesprek te achterhalen wat daarvan de 

oorzaak is. Als de leerkracht de oorzaak van een conflict of gedragsprobleem niet 
kan achterhalen, volgt een gericht gesprek met de ouder en eventueel de intern 

begeleider. We praten met kinderen en laten ze ontdekken waarom ze de dingen 
doen: we leren ze zelf nadenken.  

 
Kinderen van verschillende leeftijden werken en spelen met elkaar. Doordat we 
uitgaan van de individuele mogelijkheden van ieder kind, ontstaat nauwelijks 

selectie en competitiegevoel tussen kinderen.  
 

Ieder kind leert uit te gaan van de eigen kracht. We kiezen weinig voor alleen 
sancties en straffen en zijn er vooral op gericht oorzaken te achterhalen en daarop 
te anticiperen.  

 
Wij bieden kinderen hiermee alternatieven en voorkomen het negatieve gedrag in 

de toekomst. We spreken kinderen aan op hun gedrag en wijzen negatief gedrag af, 
maar we wijzen nooit de persoon af. 
 

Positief én normaal gedrag belonen wij voornamelijk door complimenten te geven. 
Kinderen worden zich hierdoor bewust van het eigen gedrag en het effect daarvan 

op anderen. We merken dat ‘pesten’ heel snel wordt opgemerkt in onze leer- en 
leefgemeenschap.  
 

We nemen signalen van pesten serieus en gaan er onmiddellijk mee aan het werk. 
Als schoolteam streven we naar een klimaat, dat veiligheid, vertrouwen, respect en 

waardering uitstraalt (relatie), waarin verschillen tussen mensen als 
vanzelfsprekend wordt ervaren competentie) en waarin medeverantwoordelijkheid 
en zelfstandigheid belangrijke uitgangspunten zijn (autonomie). 

 
 

  

   

    

  



   
 

   
 

Pedagogische visie 
De pedagogische visie van de school kan het best worden omschreven aan de hand 

van de beschrijving van de 3 basisbehoeften.  
Kinderen zijn nieuwsgierig en leergierig, van meet af aan uit op sociale verbinding, 

kennis en vaardigheden.  
 
Dit is in drie onderlinge interactieve basisbehoeften uit te drukken, relatie, 

autonomie en competentie. 
 

Relatie, Autonomie, en Competentie 
 
 

 
 

 
 

 
Relatie 
•  Kinderen verschillen in de mate waarin zij hiervoor afhankelijk zijn van hun 

omgeving (samen) 
Autonomie 

•  Kinderen verschillen in de mate  
van ontwikkelingskracht (ik) 

Competentie 

•  Kinderen verschillen in  
intelligentie (inzicht, vaardigheden en ontwikkelde vormen van intelligentie) 

 
 

 
 
 

 
 

 



   
 

   
 

Relatie 
Kinderen ervaren dat ze erbij horen, mee mogen doen en dat anderen met hen 

willen spelen en werken (waardering en respect).  
Het gevoel van relatie wordt versterkt als kinderen invloed hebben op de manier 

waarop er met hen wordt omgegaan. 
 

 
 

 
Elke dag begint met een activiteit in de thuisgroep. Dat voelt als een veilige plek 

waar je elke dag terugkomt en bij de juf of meester die het meeste van jou weet.  
 
De kinderen kennen elkaar goed en durven ook veel te vertellen en te vragen in 

een open gelijkwaardig klimaat. In de thuisgroep wordt daarom veel aandacht 
besteed aan activiteiten in het teken van sociaal-emotionele ontwikkeling.  

 
Kinderen die gewaardeerd worden door hun omgeving en vertrouwen in zichzelf 
hebben, zijn beter in staat tot leren, voelen zich prettiger en laten het beste van 

zichzelf zien. Kinderen voelen zich prettig als ze mogen doen waar ze goed in zijn.  
Dit geeft zelfvertrouwen en werkt motiverend. De leerling bepaalt dus zelf wat 

geleerd wordt en gaat vol vertrouwen op zoek naar de ontbrekende kennis en 
vaardigheden. 
 

Kinderen krijgen dagelijks de kans hun kwaliteiten en talenten te ontplooien en te 
persoonlijke valkuilen en uitdagingen (ontwikkelingslijnen) leren kinderen ook veel 

over anderen. Door elkaar de kans te geven om te werken aan eigen gedrag 
ontstaat er acceptatie voor ieders persoonlijkheid en waardering voor ieders 
tekortkomingen.  

 
Door een open communicatie binnen de onderwijsunits ontstaat er een klimaat 

waarin kinderen leren respect voor anderen te ontwikkelen. Er is veel ruimte voor 
feedback van hun directe omgeving, omdat kinderen hun eigen talenten mogen 
ontdekken, ontplooien en presenteren. 



   
 

   
 

Kinderen leren elkaar goede en vooral bruikbare feedback te geven. Kinderen zijn 
zo in staat om elkaar te beoordelen, complimenteren en bekritiseren met een goed 

argument.   
 

Wij zijn voortdurend alert op een voor iedereen prettig leef- en werkklimaat en 
praten daarom indien nodig met kinderen over hun gedrag.  
Kinderen worden dagelijks uitgenodigd om te vertellen over hun ervaringen, 

gevoelens en eventueel dingen die anders zouden kunnen.  
We laten ze ontdekken waarom ze de dingen doen; we leren ze zelf nadenken over 

eigen ontwikkelingslijnen.  
 
Ook laten we kinderen duidelijk motiveren waarom zij een bepaalde keuze of 

afspraak maken. Door het werken in open leersituaties komen kinderen dagelijks 
meerdere leerkrachten uit dezelfde unit tegen.  

 
Autonomie  
Kinderen mogen zelf beslissingen nemen, keuzes maken en dragen 

verantwoordelijkheid voor hun initiatieven en activiteiten.  
Hun gevoel van autonomie wordt versterkt als zij zich betrokken weten bij de 

belangrijke zaken in hun leef- en leeromgeving”. 
 

Bij het eigen onderwijsconcept gaan we er van uit dat kinderen tot betere 
leerprestaties komen als hen geleerd wordt zelf verantwoordelijkheid te nemen voor 
hun ontwikkeling.  

Niet alleen op gebied van kennis, maar ook m.b.t. persoonlijke ontwikkeling zoals 
gedrag en houding.  

 
Ons streven is om kinderen te helpen verantwoordelijkheid te nemen voor hun 
eigen persoonlijke ontwikkeling d.m.v. inzicht in eigen ontwikkelingslijnen met 

bijbehorende verbeterplannen en afspraken. 
 

Omdat onze leerlingen gedurende de dag veelvuldig eigen keuzes maken is er 
sprake van zelfstandigheid.   
Door het werken volgens een eigen onderwijsconcept krijgen kinderen inzicht in 

hun eigen kunnen en 
handelen, kiezen bewuster, merken dat hun keuze goed is, waardoor zij steeds 

meer zelfvertrouwen krijgen.  
 
Om betrokkenheid bij beleidsvorming m.b.t. de leef- en leeromgeving te vergroten 

zijn er diverse mogelijkheden voor kinderen op school.  
Leerlingen uit alle units kunnen adviezen in hun portfoliogesprekken aandragen. 

Verbetervoorstellen kunnen gedaan worden in een ideeën- en klachtenbus.  
Verder is er een leerlingenraad met vertegenwoordigers uit middenbouw en 
bovenbouw die adviezen van leerlingen bespreekt en kritisch kijkt naar de leef- en 

leeromgeving van alle kinderen. Bij de vergaderingen van de leerlingenraad is altijd 
iemand van het MT aanwezig. 

 
 



   
 

   
 

Competentie  
Kinderen merken dat ze capabel en voor hun taak berekend zijn. Ze leveren 

prestaties en krijgen daarvoor waardering van anderen. Leren wordt betekenisvoller 
als kinderen invloed hebben op wat en hoe ze leren. 

 
De leerkrachten spreken de kinderen aan op hun competenties (“iedereen is ergens 
goed in”) en niet op hun tekortkomingen. Wij hebben bovendien hoge 

verwachtingen van kinderen en zijn gericht op het verbeteren van individuele 
concrete (sociale) vaardigheden, houdingen, gedrag en leerresultaten. We 

motiveren kinderen en helpen ze om hun talenten te ontwikkelen. We stellen 
heldere grenzen en hebben invoelingsvermogen. Dit vormt de basis waarbinnen 
iedereen op een prettige manier met anderen kan omgaan.  

 
Ook hebben ze veel met elkaar te maken tijdens de workshops. Het valt op dat veel 

kinderen elkaar graag helpen en vaak onbewust stimuleren. Oudere kinderen 
dienen dikwijls als voorbeeld voor de jongere kinderen.  
 

Door middel van coöperatieve werkvormen gaan leerlingen samen aan de slag om 
uitdagingen op te lossen. Leerlingen ontwikkelen zodoende, behalve cognitieve 

(intelligentie) competenties, ook sociale en emotionele competenties die ervoor 
zorgen dat een klimaat ontstaat waarin het prettig werken is voor leerling en 

leerkracht.  
 

 
 
Er zijn twee basisprincipes voor coöperatief leren:  
 

1. Een positieve wederzijdse afhankelijkheid, ieders inzet is nodig.  
 

2. Individuele verantwoordelijkheid. 
Ieder is verantwoordelijk voor de eigen bijdrage en presteert naar eigen kunnen.  

Binnen coöperatief leren worden de leerlingen uitgedaagd om zelf initiatief  
te nemen, elkaar te helpen en problemen samen op te lossen.  
De leerkracht doet hierbij zelf bewust een stapje terug.  

 



   
 

   
 

Binnen het eigen onderwijsconcept werken wij op school ook vanuit de optiek van 
meervoudige intelligentie.  Het uitgangspunt van MI is dat iedereen talenten heeft 

die niet te vatten zijn in de simpele constatering dat hij ‘meer of minder intelligent’ 
is. De één is verbaal heel sterk en leert gemakkelijk door gebruik te maken van 

taal, een ander ziet snel verbanden of logische gevolgen. Een derde valt op in 
ruimtelijk inzicht of maakt gebruik van klanken en ritmes.  
 

De theorie van MI is ontwikkeld door de Amerikaanse hoogleraar Howard Gardner.  
Net als veel andere wetenschappers had hij kritiek op de gangbare opvattingen 

over intelligentie, waarbij intelligentie gemeten wordt via gestandaardiseerde 
testen.   
Bij Meervoudige Intelligentie is de vraag vooral: “Hoe ben jij knap?”  

Ieder kind heeft een aantal talenten. Kinderen kunnen op verschillende manier 
“knap” zijn: woordknap, rekenknap, beeldknap, muziekknap, beweegknap, 

natuurknap, mensknap en zelfknap.  
 
Wij respecteren en stimuleren deze verschillende vormen van knap zijn.  

Ze zijn voor ons het uitgangspunt voor het individuele leerproces.  
 

De verbaal linguïstische intelligentie 
Taal: poëzie, spelling, lezen, verhalen. Kinderen die deze intelligentie sterk 

ontwikkeld hebben houden van lezen, schrijven, luisteren en spreken. 
 
De muzikaal- ritmische intelligentie 

Muziek luisteren, maken, componeren, herkennen. Kinderen met een sterke 
muzikaal-ritmische intelligentie genieten van muziek en ritmiek. Ze horen de 

structuur, voelen het ritme.  
 
De lichamelijke- kinesthetische intelligentie 

Lichamelijke inspanning, knutselen, toneel, dans. Deze kinderen leren door doen, 
gebruiken gebaren en bewegingen, hebben ook behoefte om dingen uit te 

proberen, aan te raken. 
 
De logische-mathematische intelligentie 

Logisch denken, cijfers, experimenteren. Deze intelligentie wordt gebruikt als het 
gaat om hoeveelheden en het zoeken naar logische verbanden.  

 
De naturalistische intelligentie 
Dieren, planten, verzamelen, ordenen, natuurverschijnselen. Dit zijn de kinderen 

die direct gemotiveerd zijn als het gaat om planten, dieren, het milieu en de 
natuur. 

 
De interpersoonlijke intelligentie 
Zorgen voor mensen, vrienden, leiding geven. 

Empathisch vermogen: het inleven in de beleveniswereld van de ander.  
 

 
De intra persoonlijke intelligentie 



   
 

   
 

Eigen gevoelens, dromen, alleen zijn, fantasieën. De denker, de filosoof. Nadenken 
over jezelf, over meningen en opvattingen.  

 
De visueel-ruimtelijke intelligentie 

Tekenen, schilderen, architectuur, vormgeven. Als de visueel-ruimtelijke 
intelligentie sterk ontwikkeld is, is dit te herkennen aan het denken in beelden, het 
onthouden door het gezien te hebben. 

 
 

 
 

 
 

 
 
Visie op ontwikkeling en zorg 

We gaan er van uit dat alle kinderen uniek zijn. Alle kinderen verdienen en krijgen 
onze aandacht. Het ene kind heeft wat meer nodig dan het andere, maar dat zien 

we niet als een probleem. We gaan uit van datgene wat het kind al kan en niet van 
wat het nog niet kan. We nodigen kinderen uit om op eigen differentiatieniveau te 
werken. 

 
Wij hebben hoge verwachtingen van kinderen en zijn gericht op het verbeteren van 

individuele concrete vaardigheden, houding, gedrag en leerresultaten. We stellen 
heldere grenzen en hebben invoelingsvermogen. We kijken naar de individuele 
ontwikkeling en vooruitgang. We doen iedere dag ons best om kinderen het 

maximale uit zichzelf te laten halen.  
 

  



   
 

   
 

De zorgstructuur  
Onze school laat zich niet alleen leiden door het leerstofaanbod, maar door de 

mogelijkheden, talenten en behoeften van kinderen.  
De leerkrachten spreken de kinderen aan op hun competenties.  

Indien een leerling onvoldoende vooruitgang scoort ten aanzien van eerdere 
ontwikkeling (eerder behaalde resultaten) is er aanleiding tot zorg.  
 

Indien er sprake is van onvoldoende vooruitgang en stilstaande ontwikkeling 
hebben we 5 niveaus van zorg. De 5 niveaus van zorg zijn in kindertaal 

omschreven: 
 
5 

   

4 

 

3 

 

2 

   

1 

 



   
 

   
 

Uitgangspunt van onze onderwijsvisie is dat alle kinderen in niveau 1 en 2 volledig 
geholpen moeten kunnen worden. Indien er onverhoopt toch een probleemsituatie 

ontstaat, wordt er d.m.v. een noodzakelijke stappenplan overgegaan naar 
zorgniveau 3.  

De zorgbehoefte wordt bepaald door het kind zelf én de leerkracht(en) die met het 

kind werken.  

Het kind                                                

Doordat kinderen binnen het eigen onderwijsconcept voortdurend kennis hebben 
van hun eigen ontwikkeling is er sprake van zelfsturing. Kennis over hun eigen 
ontwikkeling krijgen kinderen door het leerling-volg-jezelf-systeem.  

 
Binnen dit systeem werken kinderen met een eigen leerling-portfolio waarin de 

ontwikkeling individueel wordt beschreven en gevolgd door middel van eigen 
leerlijnen en ontwikkelingsgrafieken en individuele afsprakenkaarten en 
doelenkaarten (= handelingsplanning zorgniveau 2- 3).  

De eigen leerlijnen en ontwikkelingsgrafieken zijn gebaseerd op de kerndoelen van 
het basisonderwijs en geven de kinderen zicht op wat er allemaal te leren is in de 

basisschool.  
 
Leerlijnen geven de cognitieve ontwikkeling aan zoals taal of rekenen. Deze zijn in 

kindertaal omschreven en worden door de kinderen goed bijgehouden.  
In de ontwikkelingsgrafieken werken de kinderen uitdrukkelijk aan hun persoonlijke 

ontwikkeling zoals: keuzes kunnen maken, samenwerken, onafhankelijk denken, 
doorzettingsvermogen, creativiteit. 
 

De leerkracht(en) 
Behalve het kind speelt uiteraard ook de leerkracht een belangrijke rol binnen de  

zorgniveau’s 1, 2.  
Alle kinderen worden door hun thuisgroepleerkracht, intern begeleider én overige 

unitleerkrachten zorgvuldig gevolgd en begeleid. Specialisme binnen het schoolteam 
(t.b.v. gedrag, dyslexie, lezen e.d.) wordt bij onderzoek en diagnostiek schoolbreed 
ingezet. Door middel van gerichte observaties, waarnemingen wordt in een 

beoordelingssituatie altijd door meer mensen iets gezegd over de vorderingen binnen 
de ontwikkeling van een kind en groep.  

Toetsen, verslagen, observaties en gesprekken worden door alle leden van het team 
bijgehouden in het digitale leerlingadministratiesysteem (Parnassys).  
 

Deze gegevens worden ook verwerkt in elk kinddossier, dat centraal wordt bewaard. 
Om de kwaliteit van bovenstaand zorgniveau in relatie tot ons onderwijsconcept te 

bewaken, worden wij begeleid door de afdeling Onderwijsbegeleiding en -
ontwikkeling (O&O) van Movare. Binnen dit team werken orthopedagogen, 
psychologen, logopedisten, psychologisch assistenten en onderwijsbegeleiders.  

Zij helpen bij vragen m.b.t. de zorg voor individuele leerlingen (consultatie & 
diagnostiek) en het verder ontwikkelen van de zorgstructuur. 

 

 



   
 

   
 

Zorgcyclus                                                    

Op school wordt gewerkt met een leerlingportfolio met eigen leerlijnen en 

gedragsgrafieken, met het leerlingvolgssysteem van CITO, waaronder Viseon voor 

de sociaal emotionele ontwikkeling en een toetskalender. Naar aanleiding van de 

medio en eind toetsen uit het leerlingvolgsysteem CITO worden de toetsen eerst 

geanalyseerd door de leerkrachten en IB-er, op groepsniveau (dwarsdoorsnede, 

vaardigheidsgroei, categorieënoverzicht) en op leerlingniveau (vaardigheidsgroei, 

categorieën van uitval, functioneringsniveau). 

Daarna volgt een groepsbespreking in de unit, waarin samen wordt gekeken en we 

ons de vragen stellen of de groep voldoende heeft geprofiteerd van ons 

onderwijsaanbod en wat dit betekent voor de komende onderwijsperiode. Er volgt 

een leerlingbespreking met IB’er bij kinderen die opvallen qua leren en/ of sociaal 

emotioneel gedrag.  

Leerlingen in zorgniveau 3 en 4 worden altijd besproken, zorgniveau 2 daar waar 

nodig. En indien nodig wordt externe hulp ingeschakeld door de leerlingconsultatie 

bespreking in te zetten met schoolbegeleiding van Movare.  

  



   
 

   
 

4 Kwaliteit  

 
 
Kwaliteitsbeleid 

Kwaliteit bewaken en monitoren is in onze school een belangrijk onderwerp van 
aandacht. Wij bewaken die kwaliteit door een cyclus van kwaliteitsbeleid.  

Wij hebben daarnaast intensieve contacten met externe partners. 
 
Basisschool Titus Brandsma staat, net zoals andere scholen onder toezicht van het 

schoolbestuur en de Onderwijsinspectie en voldoet uiteraard aan de normen van 
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

 
Volgen van de kwaliteit 
Op basisschool Titus Brandsma wordt vanuit 3 lagen de kwaliteit van het onderwijs 

gevolgd. In de bovenste laag staat de leerling zelf centraal. In deze laag reflecteert 
de leerling op zijn eigen leren en mogelijkheden.   

 
De tweede laag is de meest traditionele laag uit het onderwijs.  
In deze laag observeert, toetst en registreert de leerkracht zijn leerlingen.  

 
De derde laag is de management en bestuurlijke laag.  

Het is de laag die uiteindelijk verantwoordelijkheid aflegt over de totale 
onderwijsopbrengsten van school.  
 

Verbeteren van de kwaliteit 
We zijn trots op onze school, maar vinden dat het altijd beter kan.  

Om voortdurend aan de kwaliteit te werken en deze verder te ontwikkelen, werken 
wij met de ‘verbetercirkel’ PDSA.  

  
 

                                           



   
 

   
 

 
Deze cirkel wordt gebruikt op thuis-groepsniveau, unitniveau en schoolniveau om 

systematisch te verbeteren.  
 

Verbeteronderwerpen op thuisgroep- en unitniveau worden aangedragen door de 
leerkrachten en door de kinderen.  
 

De keuze voor de verbetercirkel PDSA op schoolniveau (jaardoelen) worden o.a. 
ook mede bepaald door feedback uit zowel het ouderforum als de leerlingenraad.  

Bij het daadwerkelijk verbeteren worden zowel kinderen als ouders/verzorgers 
betrokken. 
 

 

Jaardoelen 2020-2021  

• De jaardoelen zijn uitgezet voor de komende 4 schooljaren.                      
• De teamleden hebben in tweetallen gewerkt aan een jaardoel.  

1. Inzetbaarheid van executieve functies  
2. Actief burgerschap integreren in Opeduca 

3. Verdieping leerlingportfolio 
4. Verdieping zorgstructuur  
5. Communicatie 

 
  

Lagen van kwaliteitszorg  
 

 
 
 
 
 



   
 

   
 

1) het kind volgt zichzelf 
Een kind reflecteert (onder begeleiding) over zijn eigen leren en mogelijkheden. 

Vraaggericht (eigen keuzes), zelfsturing en coaching door leerkrachten staan 
centraal. De leerling werkt met zijn- haar leerlingportfolio met daarin leerlijnen, 

ontwikkelingsgrafieken, prestaties en doelen-afsprakenkaarten om de eigen 
ontwikkeling te leren plannen en sturing te geven. 
 

2) de leerkracht volgt de kinderen 
De leerkracht volgt de leerling door observaties, toetsing en registratie. 

Aanbodgericht (door de leerkracht bepaald), bijsturing en advisering  
door leerkrachten staan centraal. 
 

Leerkrachten werken met een digitaal administratie- en registratiesysteem 
(Parnassys) waarin observaties, DLE-scores (CITO LOVS) e.a. belangrijke gegevens 

bijgehouden worden. De intern begeleider houdt toezicht op de kwaliteit binnen de 
units, begeleidt en coacht waar nodig. 
 

3) Management volgt het totale onderwijs 
Het Management (MT) volgt het onderwijs d.m.v. praktijkvoorbeelden (consultaties, 

leerkrachtbegeleiding), leeropbrengsten (Cito LVS en eindtoets) en waarderingen 
(tevredenheidsmetingen).  

Kwaliteitsverbetering, coaching en onderwijsvernieuwing staan centraal. 
 
 

Het MT werkt met een kwaliteits-management systeem waarin alle 
onderwijsgegevens van school worden verzameld en geanalyseerd en waarin 

verbeterplannen worden beschreven in jaarplannen. 

 

Binnen de lagen volgen ouders/verzorgers hun eigen kind door ouder-kind 
gesprekken, ouder-leerkrachtgesprekken en het onderwijs d.m.v. participering 
binnen de MR. Uiteindelijk volgen het bestuur, inspectie e.a. externen via laag 3 de 

totale kwaliteit van onderwijs op school.  
 

 
 
De leerlingenraad 

Naast de mening van ouders/verzorgers is het voor de school ook zeer belangrijk 
om de mening van leerlingen te vragen over tal van onderwerpen.  

Het betrekken van leerlingen van onze school bij zowel kwaliteitsonderzoek als 
kwaliteitsverbetering is een zinvolle manier om te werken aan goed kwaliteitsbeleid 
in de school.      

 
Onze school werkt met een eigen leerlingenraad, waarin per thuisgroep (uit de 

middenbouw- en bovenbouwunit) een afgevaardigde leerling deelneemt. Om te 
komen tot deze afgevaardigden vinden er elk jaar verkiezingen plaats in de 
thuisgroepen. De leerlingeraad bespreekt de adviezen van leerlingen en kijkt 

kritisch naar de leef- en leeromgeving van alle kinderen. 
 



   
 

   
 

 
 

 
Bij de vergaderingen van de leerlingenraad is altijd iemand van het MT of directie 
aanwezig. Samen met het MT- lid of directie spreekt de raad over 

beleidsonderwerpen of over eigen onderwerpen.  
Alle kinderen op school kunnen onderwerpen aangeven in de brievenbus van de 

leerlingenraad in elke unit.   
 

Voorbeelden van onderwerpen die reeds zijn besproken in de leerlingenraad: 
boeiend onderwijs, huiswerk, pauze en overblijven, inrichting speelplaats, 
groepsdoorbrekend unitwerken.  

 
Schooljaar 2020-2021 wordt binnen de leerlingenraad ingestoken op de kernpunten 

die vanuit het leerlingtevredenheidsonderzoek naar voren zijn gekomen (mei 
2019). 
 
 
 

  



   
 

   
 

5 Overgang naar het V.O. 
 
De opbrengsten  
Onze kinderen verzamelen gedurende hun schooltijd resultaten in hun papieren 

portfolio. Op leerlijnen en ontwikkelingsgrafieken wordt de persoonlijke 
ontwikkeling bijgehouden.  

 
Bij het verwijzen naar het Voortgezet Onderwijs in Brunssum speelt de eindtoets 
ook een rol. Wij pleiten als school voor een brede informatieoverdracht.  

 
Naast de eindtoets Route 8 nemen we ook alle verdere observatie 

leerlingvolgsysteem en ontwikkelingsgegevens mee in ons advies.  
Met het portfolio als “bewijsmateriaal”, zijn we nu beter in staat om ons advies  
doorslaggevender te maken. 

 
 

 
 

 
 
 

Hieronder zijn de eindopbrengsten van schooljaar 2018-2019 en 2017-2018 in een 
tabel weergegeven. Het landelijk gemiddelde van de eindtoets was in beide 

schooljaren: 206. Wegens de Coronamaatregelen is er afgelopen jaar geen 
Eindtoets afgenomen. 
 

Vanaf schooljaar 2011-2012 hanteert de inspectie nieuwe grensscores voor 
schoolgroepen.  

Onze school is ingedeeld in schoolgroep 18. Elke school wordt ingedeeld op basis 
van de aanwezige schoolpopulatie (beginniveau en achtergrond van de leerlingen). 

 
 
 

 



   
 

   
 

CITO-eindtoets Route 8 

groep 8 
2019 

Opbouw scores   

Landelijke gemiddelde 205,1 

Gemiddelde score onze school 
(18) 

207,2  

Taal (= goed) 202 
Rekenen (= goed) 214 

Leesvaardigheid (=goed) 197 
 

 
 

CITO-eindtoets Route 8 
groep 8 

2018 

Opbouw scores  

Landelijke gemiddelde 206 
Gemiddelde score onze school 

(18) 
201,8  

Taal (= goed) 206 

Rekenen (= goed) 198 

Leesvaardigheid (=goed) 209 
 

 
De schoolkeuzevoorlichting  
Elk jaar organiseert de school een voorlichtingsavond voor ouders/verzorgers om 

hen te informeren over de diverse vormen van voortgezet onderwijs en de te 
volgen procedure. 

 
In de school vindt een uitgebreid traject met de kinderen plaats. In november vindt 
een eerste adviesgesprek plaats met de ouders en het kind.  

 
Vóór 15 maart geven de  leerkrachten van groep 8 een definitief schooladvies. Dit 

schooladvies is bindend en dient door het voortgezet onderwijs gerespecteerd te 
worden. Daarna vindt een centrale eindtoets plaats.  
Indien leerlingen lager scoren dan verwacht, dan blijft het schooladvies van kracht. 

Mochten leerlingen hoger scoren, dan is de school verplicht om samen met ouders 
het eerste schooladvies te heroverwegen.  

 
 
 

 
Dit hoeft niet te leiden tot een verandering van het advies.  

Ouders en kinderen wordt gewezen op de open dagen van de verschillende scholen 
voor voortgezet onderwijs. 
 

 
 



   
 

   
 

Invloeden eigen onderwijsconcept 
Leerlingen op onze school verkrijgen door het werken binnen het eigen 

onderwijsconcept bij competenties die waardevol zijn voor hun vervolgopleiding:    
 

• meer zelfsturing/zelfregulatie  

• beter zelfinzicht (reflectievaardigheden) 
• toename van motivatie, plezier in leren 

• probleemoplossingsvaardigheden:  
 presentatie- & communicatie vaardigheden  

• samenwerkingsvaardigheden 

• burgerschapscompetenties 
• positief gedrag: minder storend gedrag 

• minder schooluitval  
 

Voortgezet Onderwijs scholen zijn volop in ontwikkeling en zijn meestal niet meer 

hetzelfde als de school waar ouders/verzorgers vroeger zelf onderwijs hebben 
gehad. 

 

CITO-

eindtoets 
groep 8 
laatste 

jaren 

     Titus 

Brandsma              
Landelijk 

gemiddeld 

2017 198,8 206 

2016 536 534,5 

2015 535 535,5 

2014 536,3 535 
   

 
 
 

 

 

 



   
 

   
 

 

6 Ouders en school 
 

De medezeggenschapsraad (MR) 
De medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen 

die met het beleid van de school of het bestuur te maken hebben. De MR bestaat 
uit ouders en leerkrachten. Normaal gesproken bedraagt de zittingsduur van het 
oudergedeelte van de MR vier jaar. Jaarlijks kunnen MR-leden aftreden.  

Voor de plekken die vrijkomen wordt aan ouders gevraagd zich kandidaat te stellen. 
Zijn er meer kandidaten dan vacatures, dan volgen er verkiezingen van de MR. 

 
Medezeggenschapsraad 2020-2021 

In onderstaand overzicht vindt u een overzicht van de huidige samenstelling van de 
MR. Mailadres MR: mr.rkbstitusbrandsma@movare.nl 
 

Oudergedeelte: 
Dhr. Stephan Scheeren (penningmeester & voorzitter) 

Mevr. Ellen Schoonbrood 
Mevr. Verenice Hermans 
Personeelsgedeelte: 

Mevr. Ellen Cox            (vice- voorzitter) 
Dhr. Lowis Wolf 

Mevr. Tessa Oostwegel     (secretaris) 
 
Het Oudercomité (OC) 

Het oudercomité bestaat uit een aantal enthousiaste ouders die de kinderen, de 
ouders maar ook de school zoveel mogelijk proberen te ondersteunen in het 

organiseren van diverse schoolse en buitenschoolse activiteiten.  
 
Het oudercomité heeft zich daarnaast  tot taak gesteld om in nauwe samenwerking 

en in overleg met de directie en personeel van de school een zo goed mogelijke 
sfeer te creëren voor het geven van goed onderwijs.  

 
Dit alles probeert zij te bereiken door het organiseren van de jaarlijkse feestelijke 
bijeenkomsten zoals de sinterklaasviering, kerstviering en paasbrunch.  

 
Ook andere activiteiten zoals de Nieuwjaars activiteit, de springmiddag van 

carnaval, het houden van een boekenmarkt, helpen bij sport- en spel activiteiten en 
uiteraard ook het afscheid van de afzwaaiergroep (groep 8) worden door het 
oudercomité mede georganiseerd, ondersteund en / of uitgevoerd.  

Bij het uitvoeren van haar werkzaamheden kan het oudercomité zelf werkgroepen 
formeren waarbij ook andere ouders, niet zijnde leden van het oudercomité, 

betrokken kunnen worden, zoals het organiseren van de deelname aan de 
kindercarnavalsoptocht.  
 

mailto:mr.rkbstitusbrandsma@movare.nl


   
 

   
 

De betrokkenheid van zowel ouders als ook de directie en personeel bij de door het 
oudercomité georganiseerde activiteiten vindt het oudercomité erg belangrijk om de 

contacten tussen school, het oudercomité, ouders en leerlingen te bevorderen.  
 

Voor het organiseren en het uitwerken  van eerdergenoemde activiteiten houdt het 
oudercomité periodieke vergaderingen.  
Deze vergaderingen worden ook bijgewoond door een afvaardiging van 

leerkrachten uit de onderwijsunits. 
 

Ouderbijdrage 
Het oudercomité gaat ook dit schooljaar weer diverse activiteiten organiseren voor 
de kinderen op school. Om alle geplande activiteiten van het oudercomité te 

kunnen realiseren, wordt door het Oudercomité een vrijwillige ouderbijdrage 
gevraagd. De ouderbijdrage voor 2020- 2021 is vastgesteld op €10,00 per leerling.  

 
Leerlingen die later dan het begin van het schooljaar op school worden 
ingeschreven, worden naar rato belast. Leerlingen waarvan de ouderbijdrage niet is 

betaald en die wel deel willen nemen aan een buitenschoolse activiteit, moeten per 
activiteit €3,50 extra betalen, met een maximum van €10.  

 
Zoals gebruikelijk ontvangen alle ouders in het begin van het schooljaar het 

verzoek om de ouderbijdrage te voldoen op de daarvoor bestemde bankrekening.  
 
Let op:  

Deze vrijwillige bijdrage wordt niet gebruikt voor “culturele activiteiten” die door de 
school zelf georganiseerd worden, zoals bijvoorbeeld schoolreisjes. Voor deze 

activiteiten zullen de ouders door de school afzonderlijk benaderd worden voor de 
geldelijke bijdrage. 
 

Oudercomité 2020-2021 
De huidige samenstelling van het oudercomité: 

Bestuur: 
vacant  (voorzitter- secretariaat)  
vacant  (penningmeester) 

 
Mailadres oudercomité: octitusb@hotmail.com 
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7 Schoolinformatie van A tot Z 
 

 
 Aanmelden van een kind  

De stap naar onze school is een bewuste. Veel ouders kiezen onze school  

voor ons onderwijsconcept of omdat ze in de wijk wonen.  
Als u als nieuwe ouder op school komt, krijgt u eerst een intake gesprek, waarna u 
zich kunt inschrijven.  

Na de inschrijving wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de directie- interne 
begeleiding. Inschrijven kan rechtstreeks op de school.  

U kunt er ook voor kiezen om het inschrijfformulier eerst te downloaden via onze 
website en dan na invullen, af te geven aan de school.  
Er worden voor uw kind 10 dagdelen gepland om te wennen op school.  

Een aantal weken voordat uw kind 4 jaar wordt, ontvangt u alle  
betreffende informatie.  

 
  

 Afval op school  

Veel kinderen brengen wegwerpverpakkingen mee naar school. Dit zorgt voor veel 
afval in school. Wij verzoeken u dan ook om de koekjes, boterhammen e.d. in een 
doosje en drank in een beker mee te geven.  

Indien toch wegwerpverpakkingen worden gebruikt, moeten deze  
weer mee naar huis genomen worden. 

 

 

 

 AVG nieuwe wet privacy  
Onderwijsstichting MOVARE vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de 
privacy van leerlingen.  
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die sinds  

25 mei 2018 van kracht is, vormt het uitgangspunt van het privacy beleid.  
 

 
Welke gegevens worden verwerkt? 
De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens.  

Movare maakt alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren 
en begeleiden van de leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De 

meeste gegevens ontvangen wij van ouders/verzorgers (zoals bij de inschrijving op 
de school). Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel van de 

school gegevens over de leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen.  



   
 

   
 

Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor 
de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie 

of ADHD). Dataminimalisatie is hierbij het uitgangspunt. 

 

Wie heeft toegang tot de data?                                                                   
Het uitgangspunt is dat medewerkers niet méér inzage of toegang hebben tot de 

persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk is voor de goede uitoefening van hun 
werk. 

 

Hoe lang worden de data bewaard? MOVARE hanteert de wettelijke 

bewaartermijnen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van 
inschrijfgegevens en leerling dossiers. Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving is 

dit verschillend in de termijnen 2, 3, 5, 7 of 10 jaar. 

 

Digitale leermiddelen en privacy                                                                        
Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. 
Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een 

leerling te kunnen identificeren als deze inlogt. De leverancier mag de leerling 
gegevens alleen gebruiken als Movare daar toestemming voor geeft, zodat misbruik 

van die informatie door de leverancier wordt voorkomen. Met alle 
softwareleveranciers die persoonsgegevens voor ons verwerken, zijn of worden                 

verwerkersovereenkomsten afgesloten. In die overeenkomst beschrijft de 
leverancier onder andere welke gegevens zij verwerken, met welk doel, op welke 
manier, wie er toegang heeft en welke beveiligingsmaatregelen zij getroffen hebben 

om verlies of misbruik van data te voorkomen.  

 

Uitwisseling leerlinggegevens met   andere organisaties                                   
Als er leerlinggegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we 

daarvoor vooraf  toestemming voor van de ouders/verzorgers, tenzij we volgens de 
wet verplicht zijn om die informatie te verstrekken.                                                 
Dat kan het geval zijn als de leerplichtambtenaar om informatie vraagt of als het 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) informatie nodig heeft.  

 

Rechten van ouders/verzorgers/ betrokkene                                    
Ouders/verzorgers hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in 

te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als 
de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u 

vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. 

 

Beeldmateriaal                                                                                             
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de 

website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij vooraf uw toestemming. 
Ouders/verzorgers mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven of om 



   
 

   
 

een eerder gegeven toestemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, 
blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of 

het verstandig is een foto te plaatsen. 

 

Beveiliging                                                                                                  
MOVARE heeft een vastgesteld informatiebeveiligingsbeleid. Dit beleid beschrijft 

organisatorische en technische maatregelen voor de beveiliging van 
privacygevoelige data. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het niet meer gebruiken van 

USB-sticks, de frequentie en vereisten van wachtwoorden, de fysieke toegang tot 
data en een clear-desk policy waardoor gevoelige gegevens niet zomaar op tafel 
liggen. MOVARE zal periodiek deze maatregelen toetsen en aanpassen indien de 

techniek of de gevoeligheid van de data hierom vraagt. 

Daarnaast heeft MOVARE voor alle medewerkers en leerlingen, volgens landelijk 
beleid, richtlijnen, procedures en protocollen opgesteld zodat uw gegevens en de 

gegevens van uw kind(eren) goed beveiligd zijn en volgens de Europese regels 
worden verwerkt. 

 

Beveiligingsincidenten en datalekken                                                              

Er is een Meldpunt beveiligingsincidenten en datalekken ingesteld en een 
bijbehorend protocol beveiligingsincidenten en datalekken opgesteld, dat beschrijft 
welke stappen genomen dienen te worden wanneer er een (mogelijk) 

beveiligingsincident wordt geconstateerd waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. 
U kunt een (mogelijk) beveiligingsincident of data lek per mail melden bij onze 

privacy officer via het e-mailadres privacy@movare.nl  

 

Inschrijvings- en toestemmingsformulier                                                            
Alle scholen maken gebruik van een inschrijf- en toestemmingsformulier.                   

Via dit formulier kunt u aangeven of u wel of geen toestemming verleent voor de 
overdracht van data of het vastleggen van beeld- en geluidsmateriaal. 

 

Dataverwerkingsregister                                                                                 

In een dataverwerkingsregister zal worden vastgelegd welke persoonsgegevens 
waar worden opgeslagen, met welk doel en wie hier toegang tot heeft. Dit register 
is nog in ontwikkeling.   

  



   
 

   
 

                                        

 Bedrijfshulpverlening                             

In het kader van de Arbo- wetgeving heeft het team en de coördinatie 

Tussenschoolse Opvang een basiscursus EHBO/ BHV Bedrijfshulpverlening gevolgd 
in het schooljaar 2017-2018. Een aantal teamleden hebben herhalingscursussen 
gevolgd. Op school is er een ontruimingsplan dat gedurende het schooljaar 

geoefend wordt en een BHV-plan.  

Als een kind op school een ongelukje mocht krijgen doen wij het volgende: 
 

• Is het niet ernstig, dan behandelen wij het kind zelf. 
• Is het ernstiger dan verlenen wij de eerste hulp en zullen met u contact  

 opnemen, zodat u met uw kind vervolgens naar de dokter, tandarts of het  
 ziekenhuis kan gaan.  
• De ouders worden zo snel mogelijk in kennis gesteld. 

 
 

 Brunssum in actie 
Zo heet het gezondheidsprogramma waarmee  de gemeente Brunssum in de 
komende jaren overgewicht bij kinderen tot 12 jaar gaat aanpakken. De volgende 

programma’s vallen daaronder: 
• Kleuters in actie 

• Gezond in actie 
• Slim in actie 
• Stimuliz 

• Kidsextra 
• Skills4life 

 
 

 

 Centrum voor Jeugd en Gezin  

Opvoeden en opgroeien is niet altijd even makkelijk. Soms is informatie of 

ondersteuning welkom of nodig. Het vinden van die informatie of hulp is soms 
moeilijk. Er zijn veel organisaties voor jeugdzorg en gezondheidszorg. 

Om u te helpen bij het vinden van de juiste informatie of ondersteuning is er in 
iedere gemeente één centraal punt voor alle vragen rondom opvoeden en opgroeien 

opgericht: het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). 

 

 

 

 



   
 

   
 

Wie kan bij het CJG terecht?                                                                                       
Het Centrum Jeugd en Gezin is er voor: (aanstaande) ouders en verzorgers van 

kinderen, jeugd en jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar, professionals die met 
kinderen, jeugdigen en hun ouders werken en vrijwilligers die met 

kinderen/jeugdigen werken (sport en vrije tijd). 

 

Partners                                                                                                        

Onder de paraplu van het Centrum Jeugd en Gezin vallen verschillende 
organisaties, zogenaamde ketenpartners. Samen met deze partners zorgt het 

Centrum Jeugd en Gezin voor de juiste informatie of hulp. Ook worden er 
activiteiten en cursussen georganiseerd. De partners van het Centrum Jeugd en 
Gezin zijn onder andere alle onderwijsstichtingen, organisaties in de 

jeugdgezondheidszorg, alle welzijnsorganisaties, peuterspeelzalen en kinderopvang. 

 
Meer informatie?                                           

Voor de regio Parkstad Limburg (Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, 
Onderbanken, Nuth, Simpelveld, Voerendaal) verwijzen we naar de website: 
www.cjgparkstadlimburg.nl.                

Buiten deze regio kunt u voor verdere informatie terecht bij de betreffende 
gemeente. 

 
 Continurooster  

Wij werken met een continurooster. Alle kinderen en leerkrachten lunchen samen 

op school. We verwachten dat deze dienstverlening naar ouders toe goed geregeld 
is op deze wijze.  

Het is niet mogelijk om er voor te kiezen toch naar huis te gaan. De kinderen eten 
tussen de middag samen in de thuisgroep.  
Na de lunch heeft iedereen een half uur pauze. De kinderen worden dit half uur 

begeleid door de tussenschoolse opvang, de TSO coördinatie groep.  
 

 
 Dokter, tandarts of hulpverlener  

Als uw kind naar de dokter of de tandarts moet, willen wij u vragen deze afspraken 
zoveel mogelijk buiten schooluren te maken.  
 

Zo laat u uw kind weten dat naar school gaan heel belangrijk is.  
Als het niet anders kan en de afspraak valt tóch onder schooltijd, laat dan zélf van 

tevoren weten wanneer uw kind er niet is.  
 
Laat dit niet doen door uw kind zelf of door een broertje of zusje: in verband met 

de veiligheid van onze leerlingen vinden wij dat niet goed. Ook willen wij dat u uw 
kind dan zelf komt halen. 

 
 
 

 
 

http://www.cjgparkstadlimburg.nl/


   
 

   
 

 Gebruik mobiele telefoons 
Onder schooltijd mogen kinderen geen gebruik maken van mobiele telefoons. 

Indien een kind een mobiele telefoon bij zich heeft, dient deze telefoon 
uitgeschakeld te zijn en geeft de leerling deze af bij de leerkracht van de 

thuisgroep. Indien de leerkracht met mobiele telefoons wil werken dan wordt dit 
expliciet aangegeven (Zie ook mediaprotocol voor leerlingen).  
 

Kinderen die willen telefoneren met ouders/verzorgers kunnen indien nodig gebruik 
maken van de schooltelefoon bij onze administratie.  

De school zal er uiteraard voor zorgen dat zij te allen tijde goed bereikbaar is voor 
ouders/verzorgers.  
Bovenstaande tekst is ook van toepassing op MP3-spelers, I-pods, Gameboys en 

aanverwante toestellen. 
 

 
  Gevonden voorwerpen 

Alle spullen van kinderen die we vinden, bewaren we gedurende een periode op een 

geschikte plaats bij de hoofdingang. U kunt hier zelf in kijken als uw kind iets kwijt 
is. We ruimen deze een paar keer per jaar op.  

De overgebleven kleding gaat dan in de gele BEST-tas naar een goed doel. Deze 
opruimactie is bekend gemaakt op de TB-app. 

 
 

 Gymnastiek 

Elke groep krijgt gymles van een leerkracht met gymakte. Voor deze lessen heeft 
uw kind aparte kleding nodig. Dit kan een gympakje zijn, of een sportbroekje en 

een T-shirt en gymschoenen met witte zolen.  
 
Kinderen die hun gymkleding vergeten zijn, kunnen om hygiënische redenen niet 

aan de gymles meedoen. Sieraden dragen tijdens gymles is gevaarlijk. Laat op de 
dagen dat uw kind gymles heeft, zijn of haar sieraden thuis. 

 

 

 Hoofdluis 

Op onze school controleert een zogenoemde hoofdluisbrigade, bestaande uit 

vrijwillige ouders/verzorgers, na elke vakantie alle kinderen op hoofdluis. 
Ouders van kinderen, waarbij luizen of neten worden vastgesteld, worden op 
discrete wijze door de leerkracht benaderd.  

Na 14 dagen is er hercontrole. Is de hoofdluis, ondanks behandeling hardnekkig, 
kan de jeugdgezondheidsdienst om raad gevraagd worden.  

 
 
 

 
 

 
 
 



   
 

   
 

 Huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis)        

Sinds 2013 is de wet ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ van 
toepassing. Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk te 

maken heeft met huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan zijn wij verplicht 
de volgende stappen te zetten: 

* We brengen de signalen in kaart; 

* We hebben collegiaal overleg of raadplegen ‘Veilig Thuis’; 

* Afhankelijk van de situatie praat de school of ‘Veilig Thuis’ met ouders en/of kind. 

Hierna wordt besloten of er hulp nodig is en op welke wijze.                                       

Voor de meldcode en meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij u naar: 
www.movare.nl à Kind en ouders à Huiselijk geweld  

 

 Ingangen  

We hebben twee schoolingangen in het gebouw. De leerlingen van de onderbouw 

gaan bij de ingang op het grote middenplein naar binnen (rode deur). De leerlingen 
van de middenbouw én bovenbouw komen via de hoofdingang naar binnen.           

Om 08.45u, wanneer de lessen beginnen, worden de deuren gesloten, vanwege de 
veiligheid. 
 

 
 Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Limburg Basisonderwijs schooljaar 

2018-2019  
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg volgt de lichamelijke, 
geestelijke en sociale ontwikkeling van alle kinderen van 4 tot 18 jaar. Wij nodigen 

uw kind regelmatig uit voor een gezondheidsonderzoek of een inenting. Ook met 
vragen over opgroeien en opvoeden of zorgen om uw kind kunt u altijd bij ons 

terecht. Het team JGZ  werkt nauw samen school en met andere organisaties in het 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). 
 

Gezondheidsonderzoek 

Uw kind wordt uitgenodigd voor een onderzoek rond de leeftijd van 5 jaar en 10 
jaar. Tijdens het onderzoek kijken we bijvoorbeeld naar groei, motoriek, spraak en 
sociaal-emotionele ontwikkeling.  

 
Door uw kind goed te volgen probeert de GGD eventuele problemen op tijd op te 

sporen en te helpen voorkomen. Als blijkt dat uw kind extra hulp of zorg nodig 
heeft, kijken we samen wat daarvoor nodig is. We werken hierin nauw samen met 

andere organisaties binnen het CJG. De onderzoeken vinden plaats in het CJG, op 
school of bij de GGD Zuid Limburg. 
 

 

 

 

 

http://www.movare.nl/


   
 

   
 

Uw informatie is erg belangrijk 

U als ouder/verzorger kent uw kind het beste. Om te weten of er dingen zijn waar 

we extra op moeten letten, vragen we u om van tevoren een vragenlijst in te 
vullen. Hierin komen allerlei gezondheids- aspecten aanbod.  
Uiteraard gaan we zorgvuldig om met alle gegevens van u en uw kind. 

 

Inentingen 

In het kalenderjaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt het de laatste twee inentingen 
tegen DTP (difterie, tetanus, polio) en BMR (bof, mazelen, rodehond). Meisjes 

krijgen in het jaar dat ze 13 jaar worden bovendien de HPV-vaccinatie tegen 
baarmoederhalskanker.  

U ontvangt een oproep voor de gratis prikken. 
  
Vragen of zorgen? 

Heeft u vragen over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind. Is er sprake van 
leerproblemen of andere problemen. Maakt u zich zorgen? Neem dan contact op 
met het Team JGZ. Wij helpen u graag!  

 
    

 Kinderziekten  
Mocht er op school een besmettelijke ziekte heersen, dan laten wij u dat direct 
weten. U kunt bij ons terecht voor GGD-informatie over allerlei kinderziekten, het 

besmettingsgevaar en of kinderen in zo’n geval naar school mogen.  
 

 
 Klachtenregeling 

Op grond van de Kwaliteitswet die in werking is getreden op 1 augustus  

1998 zijn de schoolbesturen verplicht een klachtenregeling te hebben.  
 

Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de 
kwaliteit van het onderwijs. Door de klachtenregeling ontvangen  
het bevoegd gezag en de school op eenvoudige wijze signalen die hen kunnen 

ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en  de goede gang van zaken op 
school.  

Met de regeling wordt een zorgvuldige behandeling van klachten beoogd, waarmee 
het belang van de betrokkenen wordt gediend, maar ook het belang van de school  
(een veilig schoolklimaat). Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van 

zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel  
en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld.  

 

  



   
 

   
 

Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is 
of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, 

kan men een beroep doen op deze klachtenregeling. U kunt de klachtenregeling 
downloaden via de website www.movare.nl. Klik in het menu op kind en ouders en 

vervolgens op vertrouwenspersonen/klachtenregeling. Het staat de klager altijd vrij  
als eerste stap de klacht neer te leggen bij de op school  aangestelde 
schoolcontactpersoon (zie bijlage Procedure bij klachten).  

 
Wordt de klacht op school bij iemand anders ingediend, dan wijst deze de 

klager op de mogelijkheid de schoolcontactpersoon in te schakelen.  
De interne procedure kan ertoe leiden, dat de externe procedure gestart wordt. 
 

Stappenplan klachtbehandeling 
Het stappenplan is de route die bij voorkeur wordt gevolgd bij de behandeling van 

een klacht opdat deze zo zorgvuldig en efficiënt mogelijk wordt opgelost.  
Degene tot wie u zich met een klacht wendt, zal u op dit stappenplan wijzen.   
 

Stap 1. 
De klager bespreekt zijn klacht zo mogelijk met degene tegen wie de klacht gericht 

is (bijv. een leerkracht). De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, 
indien niet: volg stap 2. 

 
Stap 2. 
De klager bespreekt zijn klacht met (een lid van) de schoolleiding. De klacht is 

afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 3. 
 

Stap 3. 
De klager wendt zich, via de schoolleiding of de schoolcontactpersoon, tot een van 
de vertrouwenspersonen.  

 
Deze gaat na of de klacht door bemiddeling tot een oplossing kan worden gebracht 

dan wel aanleiding geeft tot het indienen van een klacht hetzij bij het bevoegd 
gezag hetzij bij de klachtencommissie. In het laatste geval, volg stap 4a 
respectievelijk 4b. 

 
Stap 4a. 

De klager dient, al dan niet bijgestaan door een vertrouwenspersoon, een klacht in 
bij het College van Bestuur. Het College van Bestuur neemt de klacht in 
behandeling. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg 

stap 4b. 
 

Stap 4b.  
De klager dient, al dan niet bijgestaan door een gemachtigde, een klacht in bij de 
landelijke klachtencommissie. Deze onafhankelijke klachtencommissie onderzoekt 

de klacht en adviseert het bevoegd gezag hierover.  
 

  

http://www.movare.nl/


   
 

   
 

De klachtencommissie geeft advies over: 
• het wel of niet ontvankelijk zijn van klager; 

• het wel of niet gegrond zijn van de klacht; 
• het nemen van maatregelen; 

• overige door het bevoegd gezag te nemen besluiten. 
 
Stap 5. 

Binnen 4 weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie zal het 
bevoegd gezag het besluit hierop kenbaar maken aan: 

• de klager 
• de aangeklaagde 
• de klachtencommissie 

• de schooldirecteur 
• de medezeggenschapsraad van de school 

• de schoolcontactpersoon 
• de vertrouwenspersonen 
 

Schoolcontactpersoon 
Indien u een klacht heeft, kunt u dit melden bij onze schoolcontactpersoon:  

Mevr. Yvonne Steiner 
tel: 045-5251666 

yvonne.steiner@movare.nl 
 
De schoolcontactpersoon zal aan de hand van het toegelichte stappenplan samen 

met u tot een oplossing proberen te komen.  
 

Vertrouwenspersonen 
MOVARE beschikt over twee externe vertrouwenspersonen.  
Mocht u naar aanleiding van een klacht niet tot een adequate oplossing komen met 

de schoolcontactpersoon, dan zal deze u doorverwijzen naar de onderstaande 
vertrouwenspersonen, die verbonden zijn aan BCO Onderwijsadvies.   

 
Mevr. drs. Ine Segers 
tel: 06-17864691 

e-mail: inesegers@bco-onderwijsadvies.nl  
 

Mevr. Martine Laudy 
tel: 06-17864747 
e-mail: martinelaudy@bco-onderwijsadvies.nl 

 
 

  



   
 

   
 

Landelijke klachtencommissie 
Alle MOVARE-scholen zijn op basis van hun identiteit (denominatie) aangesloten bij 

een landelijke klachtencommissie. Onze school is aangesloten bij de onderstaande 
klachtencommissie.  Het is van belang dat u eerst kennis neemt van de inhoud van 

de regeling klachtbehandeling, voordat u zich tot een landelijke klachtencommissie 
wendt. 
 

Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs, het 
katholiek onderwijs en het protestants-christelijk onderwijs 

Postbus 82324 
2508 EH Den Haag 
Tel. 070 – 3861697 

E-mail: info@gcbo.nl 
Website: www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl 

 
Termijn indienen klacht 
De klacht dient binnen een jaar na de gedraging of beslissing te worden ingediend.  

De klachtencommissie kan beslissen niet-ontvankelijkheid vanwege 
termijnoverschrijding achterwege te laten indien zij van oordeel is dat, alle 

omstandigheden van het geval meewegend, de klager de klacht zo spoedig 
mogelijk als redelijkerwijs van hem verlangd kan worden, heeft ingediend. 

 

 Office365 

Onderwijsstichting MOVARE heeft ontwikkeling en innovatie hoog in het vaandel 
staan. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van nieuwe media.  

Om aan te sluiten aan de behoeften van kinderen hebben alle MOVARE-scholen de 

beschikking over Office365.                       

Is Office365 veilig?                                      

Ja. De hele omgeving van Office365 is afgesloten van reclame en ongewenste e-
mail en afgestemd op de specifieke behoeften van de school. Het kan toch 
gebeuren dat uw zoon/dochter ongewenste e-mail ontvangt of op een website 

terecht komt die hij/zij eigenlijk niet wenst te bezoeken. Leerkrachten zijn bekend 
met Office365, waardoor zij direct maatregelen kunnen nemen. 

Is er een protocol aanwezig?                       

Ja. Dit protocol internet- en e-mailgebruik (mediaprotocol) kunt u bekijken via de 

website www.movare.nl à Kind en ouders à Mediaprotocol. Voor het gemak is in 
deze schoolgids een samenvatting van het mediaprotocol opgenomen. Meer 

informatie Meer informatie kunt u verkrijgen via de directeur van de school of via 
ict@movare.nl 

 

 

 

 

http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/
http://www.movare.nl/


   
 

   
 

Samenvatting mediaprotocol voor leerlingen 

1. Uitgangspunten                                

Kinderen maken gebruik van internet & e-maildiensten. De school heeft de 

verantwoordelijkheid om kinderen hier ‘wegwijs’ in te maken. Kinderen dienen zich 
tevens aan de afspraken te houden over internetgebruik of het versturen van e-
mail/ chatberichten. 

2. Afspraken                                                     

a. Kinderen gebruiken internet op school voornamelijk voor lesdoeleinden. Indien 
kinderen ‘vrij’ willen internetten, dient dit altijd in overleg met de leerkracht te 
gebeuren. Internet en e-mail op school is hoofdzakelijk bedoeld als ondersteuning 

van het leerproces.                                           

b. Bij het bezoeken van internet wordt van de kinderen verwacht dat gemaakte 
afspraken nagekomen worden. Dit wil zeggen dat websites die geen verband 

houden met het leerproces, niet bezocht mogen worden zonder toestemming van 
de leerkracht.                                                                              

Bij het bezoeken van internetpagina’s/ chatprogramma’s of e-mail, wordt altijd in 
overleg met de leerkracht besloten of privacygevoelige informatie wordt gegeven 

(denk hierbij aan NAW-gegevens). 

c. De school biedt kinderen tevens de mogelijkheid om verschillende zaken te 
printen. Het maken van een afdruk gebeurt altijd in overleg met de leerkracht. 

d. Het is niet toegestaan om bestanden te downloaden en/of te installeren op een 

computer van school. 

 

2.1 Schoolwebsite                                 

Ouder(s) /verzorger(s) dienen toestemming te geven of gegevens van hun 
zoon/dochter op de schoolwebsite gepubliceerd mag worden. Deze 

toestemmingsverklaring wordt door de school bewaard en direct toegepast bij 
wel/geen akkoord. 

2.2 E-mail /Chatten                            

Kinderen ontvangen een e-mailadres van school. Hiermee kunnen zij berichten 

versturen en chatten met andere leerlingen. De inhoud van deze berichten moeten 
te maken hebben met het leerproces. Indien kinderen zich misdragen bij het 

versturen van e-mail/chatberichten heeft de leerkracht de mogelijkheid om de 
toegang tot e-mail te blokkeren. 

2.3 Mobiele telefoons /Mp3 spelers             

Het gebruik van mobiele telefoons / mp3 spelers is op school niet toegestaan.                         

Het is mogelijk om een mobiele telefoon / mp3 speler te gebruiken bij 
onderwijsprojecten. Hiervoor zal de leerkracht aangeven dat dit is toegestaan. 

 

 

 



   
 

   
 

 Ouderavonden en een inloop info-avond  

Elk schooljaar nodigt de thuisgroepleerkracht de ouders uit, van de kinderen die 

nieuw zijn in de thuisgroep, om de ouders in de gelegenheid te stellen hun kind 
voor te stellen aan de leerkracht. De ouder informeert de leerkracht door middel 
van een z.g. “omgekeerd” oudergesprek. 

 
Aan het begin van elk schooljaar organiseren wij ook een inloop info- avond om u 

een idee te geven wat er in een groep of bouw gebeurt. Hier kunt u terecht met 
algemene vragen over het onderwijs en waar we uw mening als ouder graag over 
hebben.                                                       

 
 

 Ouderhulp  

Wij vinden het fijn als ouders ons helpen. Dat kan zijn bij het onderwijs óf dat kan 
zijn met allerhande klussen. In alle groepen is hulp welkom. Hulpouders in de groep 

worden geïnformeerd over de manier van werken op school en tevens worden er 
afspraken gemaakt omtrent de hulp in de groepen door de unitleiding.  
 

Begeleiding  
Bij onze manier van werken (vaak in kleine groepjes én ieder groepje met eigen 

onderzoeksvragen) kan het voorkomen dat niet een hele thuisgroep tegelijk, buiten 
het schoolgebouw naar antwoorden gaat zoeken. 
Het is voor een groepsleerkracht dus ook niet mogelijk om altijd met deze groepjes 

mee te gaan. Groepjes kinderen worden begeleid door enthousiaste ouders en/of 

andere volwassen vrijwilligers. 

Denk hierbij bijv. aan het geven van een workshop (over een beroep, studie of 
hobby), samen lezen met kinderen of samen met een groepje kleuters een spelletje 

doen of werken in ons eigen volkstuintje. Vaak hebben we ook begeleiding nodig 
voor excursies en schoolreisjes.  

 
 

  



   
 

   
 

 Passend primair onderwijs in Zuid-Limburg    
Schoolbesturen en hun scholen organiseren voor alle leerlingen passend onderwijs. 

Thuisnabij en zo inclusief mogelijk. Schoolbesturen geven samen invulling aan de 
zorgplicht. Het samenwerkingsverband organiseert een dekkend aanbod; voor alle 
leerlingen een passende plek.  

 
Er zijn drie samenwerkingsverbanden primair onderwijs in Zuid-Limburg: 

Regio Westelijke Mijnstreek:   
Beek, Beekdaelen (Schinnen), Sittard-Geleen en Stein. 
Regio Maastricht-Heuvelland:  

Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan 
de Geul 

Regio Parkstad:   
Brunssum, Beekdaelen (Nuth en Onderbanken) Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, 
Simpelveld en Voerendaal. 

 
Schoolondersteuningsprofiel 

Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel: een beschrijving van de 
onderwijsondersteuning die scholen aan leerlingen kunnen bieden. Het 
schoolondersteuningsprofiel kunt u terugvinden op de website van de school en het 

samenwerkingsverband. 
 

Onderwijsondersteuning 
De onderwijsondersteuning bestaat uit 5 niveaus: 

• Ondersteuningsniveau 1:  Onderwijs in de groep 

• Ondersteuningsniveau 2:  Ondersteuning in de groep 
• Ondersteuningsniveau 3:  Ondersteuning op school met interne deskundigen 

• Ondersteuningsniveau 4:  Ondersteuning op school met externe specialisten 
• Ondersteuningsniveau 5: Extra ondersteuning speciaal (basis)onderwijs 

 
Alle basisscholen bieden de basisondersteuning (ondersteuningsniveau 1 tot en met 
4). Dit doen zij zelf of met behulp van netwerkpartners.  

Bij verschil van inzicht over de inzet van onderwijsondersteuning in niveau 1 t/m 4, 
voorziet het samenwerkingsverband in onafhankelijk extern deskundig advies. 

Ondersteuningsniveau 5 is extra ondersteuning op het speciaal (basis)onderwijs. 
Hiervoor is een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig.  
 

Gemeentelijke ondersteuning 
Jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg en schoolmaatschappelijk werk vallen onder 

verantwoordelijkheid en regie van de gemeenten. Als een kind thuis of op school 
gemeentelijke ondersteuning nodig heeft, wordt dit aanvullend aan de 
onderwijsondersteuning ingezet. Dit betreft o.a. (individuele) begeleiding, 

behandeling en persoonlijke verzorging in het kader van de Jeugdwet.    
 

 



   
 

   
 

Zorgondersteuning 
Als een kind zorgondersteuning uit de Wet Langdurige Zorg of Zorgverzekeringswet 

nodig heeft, worden met ouders afspraken gemaakt over inzet en omvang tijdens 
schooltijd. 

 
Knooppunt 
Indien een school onvoldoende tegemoet kan komen aan de 

ondersteuningsbehoefte van de leerling wordt een knooppunt georganiseerd. In het 
knooppunt zitten kernpartners (ouders, school, jeugdarts, schoolmaatschappelijk 

werk, leerplicht en gemeentelijke toegang) en incidentele partners. Partners sluiten 
aan op maat en naar behoefte.  
 

Aanmelding, zorgplicht en toelaatbaarheid tot speciaal (basis) onderwijs 
Ouders melden hun kind schriftelijk (minimaal 10 weken voor de gewenste 

plaatsing) aan bij een school van voorkeur. Aanmelding betekent niet automatisch 
plaatsen.  
 

Aan een verzoek tot aanmelding geeft een school gehoor. De afspraak is dat niet 
mondeling wordt doorverwezen. Er is geen uniform aanmeldformulier vanuit het 

samenwerkingsverband voorgeschreven. Besturen en scholen hanteren eigen 
formulieren; deze staan altijd op de website van de school.  

 
De plaatsingstermijn start vanaf het moment dat een ouder het kind schriftelijk 
aanmeldt bij een school. Ouders stellen de school op de hoogte als zij weten of 

vermoeden dat hun kind ondersteuning nodig heeft. De school van aanmelding 
vraagt altijd informatie op bij de school van herkomst of de kinderopvang (bij 

eerste aanmelding). Deze informatie is noodzakelijk om te beoordelen of de school 
van aanmelding de ondersteuning kan bieden die het kind nodig heeft.  
 

De school beslist, binnen zes weken na schriftelijke aanmelding, of het kind kan 
worden toegelaten. Deze periode kan met vier weken worden verlengd. Als de 

school niet kan plaatsen, zoekt de school (of het schoolbestuur) een passende 
onderwijsplek op een andere school. Dat kan een andere basisschool zijn of een 
school voor speciaal (basis)onderwijs. Belangrijk daarbij is dat een goede balans 

wordt gevonden tussen de mogelijkheden van het kind, de wensen van ouders en 
de mogelijkheden van scholen.  

Als extra ondersteuning in het speciaal (basis)onderwijs nodig is, dan wordt een 
toelaatbaarheidstraject gestart via de trajectbegeleider van het 
samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband bepaalt of en voor hoelang 

een leerling toelaatbaar is tot het speciaal (basis)onderwijs.  
 

Stapt een leerling over naar een andere school, dan zorgen de betrokken scholen - 
in overleg met de ouders - voor een goede, soepele overgang en 
informatieoverdracht volgens de afspraken binnen het samenwerkingsverband. 

 
 

 
 



   
 

   
 

Informatie samenwerkingsverbanden 
 

Voor meer informatie: zie www.passendonderwijszuid.nl   
Hier is ook de medezeggenschap in het samenwerkingsverband (OPR) opgenomen. 

 
Contactgegevens: 
 

Samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek 
Adres: Eloystraat 1a, 6166 XM Geleen 

Directeur:  Tiny Meijers-Troquet 
Telefoon: 085 - 488 12 80 
E-mail: t.meijers@swvpo-wm.nl 

 
Samenwerkingsverband Maastricht-Heuvelland 

Adres: Nieuw Eyckholt 290E, 6419 DJ Heerlen 
Directeur: Doreen Kersemakers 
Telefoon: 085 - 488 12 80 

E-mail: info-po@swvzl.nl 
 

Samenwerkingsverband Parkstad 
Adres: Nieuw Eyckholt 290E, 6419 DJ Heerlen 

Directeur: Doreen Kersemakers 
Telefoon: 085 - 488 12 80 
E-mail: info-po@swvzl.nl 

 
                

 Toelating, schorsing, verwijdering van leerlingen  
Voor de volledige procedure verwijzen wij u naar de website van Onderwijsstichting 
MOVARE: www.movare.nl (de procedure Toelating, schorsing, verwijdering van 

leerlingen is hier te vinden onder Kind en ouders). 

 

Toelating en verwijdering (artikel 40 WPO)                                                                    
Het College van Bestuur van Movare besluit over de toelating en de verwijdering 

van leerlingen. De toelating mag niet afhankelijk worden gesteld van een geldelijke 
bijdrage van de ouders.  

Het schoolbestuur heeft met ingang van 1 augustus 2014 een zorgplicht om voor 

alle leerlingen die worden aangemeld en die extra ondersteuning nodig hebben, of 
staan ingeschreven, een zo passend mogelijk onderwijsaanbod te doen. 

De aanmelding van kinderen voor toelating geschiedt schriftelijk en kan worden 
gedaan vanaf de dag waarop het kind de leeftijd van 3 jaar bereikt.               

De ouders doen de aanmelding zo mogelijk ten minste 10 weken voor de datum 
waarop toelating wordt gevraagd en geven bij de aanmelding aan bij welke school 
of scholen eveneens om toelating is verzocht.  

De school die het aanmeldformulier ontvangt, moet een zo passend mogelijk 

aanbod doen. Dat moet een plek op een school zijn waar de leerling ook 
daadwerkelijk geplaatst kan worden. De schooldirectie beoordeelt of de aanmelding 

http://www.passendonderwijszuid.nl/
mailto:t.meijers@swvpo-wm.nl
mailto:info-po@swvzl.nl
mailto:info-po@swvzl.nl
http://www.movare.nl/


   
 

   
 

een kind betreft dat extra ondersteuning behoeft. Het College van 
Bestuur/schooldirectie moet altijd een oordeel vellen over de 

ondersteuningsbehoefte van de aangemelde leerling.  

De schooldirectie kan daarom de ouders via een vragenlijst verzoeken gegevens te 
overleggen betreffende stoornissen of handicaps van het kind of beperkingen in de 

onderwijsparticipatie.  

Op grond van de ingevulde vragenlijst kan de schooldirectie besluiten om meer 
gegevens met betrekking tot de ondersteuningsbehoefte van een leerling bij de 

ouders op te vragen. De school waar toelating verzocht is, relateert de vastgestelde 
ondersteuningsbehoefte aan het schoolondersteuningsprofiel en het niveau van de 
basisondersteuning zoals vastgesteld door het Samenwerkingsverband Passend 

Onderwijs. Het schoolondersteuningsprofiel is beschikbaar op de website van de 
school. 

De school waar een leerling wordt aangemeld, hoeft niet alle leerlingen op de eigen 

school te plaatsen. Net als in de huidige situatie, moet de school eerst onderzoeken 
of zij de leerling een passend onderwijsprogramma kan bieden.  

Als blijkt dat plaatsing een onevenredige belasting is voor de school, dan moet de 

schooldirectie een andere school vinden die een passend onderwijsaanbod kan 
bieden en waar het kind ook kan worden geplaatst. 

 

Toelating weigeren bij leerling met extra ondersteuning                         

Indien de toelating van een leerling die extra ondersteuning behoeft wordt 
geweigerd, vindt de weigering pas plaats nadat de schooldirectie er, na overleg met 
de ouders en met inachtneming van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en 

de schoolondersteuningsprofielen van de betrokken scholen, voor heeft zorg 
gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten.  

Dit is een resultaatsverplichting. Onder andere school kan ook worden verstaan een 

school voor speciaal onderwijs, een school voor speciaal en vso of een instelling 
voor speciaal en vso. De schooldirectie neemt de beslissing over toelating van een 
leerling zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 6 weken na ontvangst van de 

aanmelding.        

Indien de beslissing niet binnen 6 weken kan worden gegeven, deelt de 
schooldirectie dit aan de ouders mee en noemt het daarbij een zo kort mogelijke 

termijn waarbinnen de beslissing wel tegemoet kan worden gezien (uiterlijk 4 
weken later). 

 

Schorsing                                                    

De schooldirectie kan, namens het bevoegd gezag, met opgave van redenen een 

leerling voor een periode van ten hoogste één week schorsen.                      

Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders bekendgemaakt.  

Het College van Bestuur stelt de inspectie van een schorsing voor een periode 
langer dan één dag schriftelijk en met opgave van redenen in kennis. 

 



   
 

   
 

Verwijderen                                                

Voordat wordt besloten tot verwijdering hoort het College van Bestuur de betrokken 
groepsleraar. Definitieve verwijdering van een leerling vindt pas plaats nadat het 

College van Bestuur ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de 
leerling toe te laten.  Onder andere school kan ook worden verstaan een speciale 

school voor basisonderwijs (SBO) of school voor speciaal onderwijs (SO). 

Met ingang van 1 augustus 2014 is nieuw de tijdelijke geschillencommissie toelating 
en verwijdering/geschillencommissie Passend Onderwijs, ook wel de 

geschillencommissie passend Onderwijs genoemd (artikel 43 WPO).  

 

Aan deze commissie kunnen door ouders onder andere geschillen worden 
voorgelegd over: 

* de aanmelding van een kind dat extra ondersteuning behoeft; 

* de toelating van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben; 

* over de verwijdering van leerlingen. 

De commissie bestaat uit deskundigen en doet binnen 10 weken uitspraak als een 

geschil wordt voorgelegd. Bij haar oordeel houdt ze rekening met het 
schoolondersteuningsprofiel en het ondersteuningsplan van het 

samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Anders dan bij de regeling Bezwaar 
geeft bij deze procedure een onafhankelijke externe instantie een oordeel over het 
bestreden besluit.  

Indien de bezwaarprocedure en de geschillenprocedure bij de Tijdelijke 
geschillencommissie toelating en verwijdering tegelijkertijd lopen, neemt het 
bevoegd gezag pas een beslissing over het bezwaar nadat de Tijdelijke 

geschillencommissie haar oordeel heeft gegeven.  

Overigens is sinds 13 juni 2014 de mogelijkheid geopend al voor 1 augustus 
geschillen voor te leggen. 

College voor de rechten van de mens  

Als ouders vinden dat rond het besluit over toelating en verwijdering sprake is van 

discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte, kunnen zij het College 
voor de rechten van de mens vragen een oordeel te geven.  

Deze procedure staat los van de andere hier genoemde procedures. Indien er een 

oordeel van het College ligt, zal de rechter dat in zijn oordeel betrekken. 

 

  



   
 

   
 

 Regionaal onderzoek UM/KAANS                                                                    
Sinds enkele jaren voert de Universiteit Maastricht (de onderzoeksgroep KAANS) 

regionale onderzoeken uit in peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, basisscholen en 
in het voortgezet onderwijs.  

Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door subsidies van (regionale) overheden, 
schoolbesturen en de Universiteit Maastricht en is ingebed in convenanten van alle 
betrokken besturen en de 18 Zuid-Limburgse gemeenten. Hoofdvraag is wat de 

onderwijskansen zijn voor Zuid-Limburgse leerlingen.  
In de loop van het onderzoek is steeds duidelijker geworden hoe het met 

verschillende categorieën leerlingen gaat in de opeenvolgende onderwijsfasen en 
schooltypen. Ook wordt helder wat daarin de betekenis is van enerzijds de 
achtergrond van die leerlingen en anderzijds de schoolkeuze.  

 
Vergroten van kansen 

De onderzoeken richten zich er primair op dat onderwijsinstellingen een beter beeld 
krijgen van hun opbrengsten. Daarnaast moeten ze meer kennis opleveren over 
schooleffectiviteit. Op deze wijze worden de kansen van alle categorieën leerlingen 

vergroot.   
 

Dieper inzicht 
De onderwijsinstellingen krijgen vertrouwelijk informatie terug waarin hun 

opbrengsten worden vergeleken met die van hun collega’s.  
Diverse samenwerkingsverbanden (o.a. met de Inspectie van het Onderwijs) en de 
inzet van promovendi moeten daarnaast resulteren in dieper inzicht in 

onderwijsprocessen. 
 

Inzet ouders 
Om deze onderzoeken mogelijk te maken is met enige regelmaat ook de inzet nodig 
van ouders.  

Zij ontvangen (meestal korte) vragenlijstjes die o.a. een beeld opleveren van hun 
ervaringen met het onderwijs en de ontwikkeling van hun kinderen. Hoe meer 

ouders meewerken, hoe vollediger ook de informatie die het onderzoek oplevert. 
 
Vertrouwelijk/anoniem 

Uiteraard wordt ook persoonlijke en dus vertrouwelijke informatie verzameld door 
de onderzoekers waarbij vertrouwelijkheid en anonimiteit worden gegarandeerd.  

Persoonsgegevens worden verwijderd, vóórdat de gegevens worden geanalyseerd 
en er wordt nooit herkenbaar gerapporteerd.  
 

Als ouders desondanks niet willen dat gegevens van hun kinderen meegaan in het 
onderzoek, krijgen zij jaarlijks de kans om die gegevens te laten schrappen.  

Dat geldt ook voor gegevens die de onderwijsinstellingen aandragen om het 
onderzoek mogelijk te maken.  
 

Informatie 
Meer informatie over het onderzoek is te vinden op de site www.kaans.nl. Voor 

vragen kunt u contact opnemen met de coördinatrice van de dataverzamelingen, 
mevr. Jacqueline Haze: j.haze@maastrichtuniversity.nl 

http://www.kaans.nl/
mailto:j.haze@maastrichtuniversity.nl


   
 

   
 

 

 

 Huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis) 
Sinds 2013 is de wet ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ van 

toepassing. Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk te 
maken heeft met huiselijk geweld en/of kindermis-handeling, dan zijn wij verplicht 
de volgende stappen te zetten: 

 
• We brengen de signalen in kaart; 

• We hebben collegiaal overleg of raadplegen ‘Veilig Thuis’; 
• Afhankelijk van de situatie praat de school of ‘Veilig Thuis’ met ouders en/of  

kind. 

 
Hierna wordt besloten of er hulp nodig is en op welke wijze. Voor de meldcode en 

meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij u naar: www.movare.nl à 
Documenten 
 

 
 Schoolbegeleiding                                    

Bij sommige aspecten van de leer- en sociaal emotionele ontwikkeling laten we ons 
ondersteunen door experts van buiten de school, zoals orthopedagogen, 
psychologen, logopedisten, ergotherapeuten, psychologisch assistenten en 

onderwijsadviseurs.  

Zij helpen ons bij vragen die te maken hebben met de zorg voor individuele 
leerlingen (consultatie en diagnostiek), het verder ontwikkelen van de zorgstructuur 

en het versterken van de kwaliteit van het onderwijs in de groepen (passend en 
opbrengstgericht onderwijs). 

Logopedisten worden ingeschakeld bij taal- en/of spraakproblemen van leerlingen 

en spelen een rol binnen de ontwikkeling van het taalonderwijs. Ergotherapeuten 
kunnen een ondersteuning bieden bij de fijne en grove motoriek van kinderen. 

Deskundigen op het gebied van ICT ondersteunen bij het effectief leren omgaan 

met bijvoorbeeld digitale schoolborden etc. Indien nodig maken we gebruik van 
andere deskundigen. 

 
 

 Studiedagen 
In de schoolkalender 2020-2021 staan de studiedagen aangegeven.  

Dit zijn trainingsdagen voor het team. Op een studiedag is altijd het gehele team 
aanwezig. De school is dan dicht! 

  

http://www.movare.nl/


   
 

   
 

 Schoolfoto’s    
Er worden elk schooljaar schoolfoto’s gemaakt. Dit kunnen portret- en/ of  
groepsfoto’s zijn. Voor ouders bestaat de mogelijkheid om tegen betaling in bezit 

van de foto’s te komen. Afname is echter niet verplicht.  
Er kunnen ook foto’s gemaakt worden van broertjes en/of zusjes.  

 
 
 

 Schoolreis en schoolkamp  
De leerlingen gaan 1 keer per jaar op schoolreis. Vaak vragen we ouders om mee 

te gaan.  
Groep 8 heeft een afsluitend schoolkamp van een aantal dagen. Dit schoolkamp 
wordt door het team georganiseerd. 

 
 

 
 

 Schoolapp   
De schoolapp voor telefoon en tablet is gratis te downloaden: 

www.bstitusbrandsma.nl.  
In de app vindt u het laatste nieuws, de jaarkalender met activiteiten, hoe u uw 

kind kunt ziekmelden, foto’s en nog meer.  

Elke ouder krijgt een speciale inlogcode waarmee hij zich aanmeldt en de berichten 

kan ontvangen. De nieuwsbrieven, meldingen en briefjes van vroeger gaan nu via 
de app. Dit gaat sneller, met minder papier en u bent altijd verzekerd van tijdige  
informatie. U kunt berichten krijgen die alleen voor uw kind, de thuisgroep of de 

unit zijn bedoeld.  

Gedurende het schooljaar krijgt u geregeld een nieuwsbrief. Hierin staat vaak 

belangrijke informatie voor ouders/verzorgers.  

  

http://www.bstitusbrandsma.nl/


   
 

   
 

 Schooltijden  
Maandag  08.45 uur  – 15.00 uur 

Dinsdag  08.45 uur  – 15.00 uur 
Woensdag  08.45 uur  – 12.45 uur 

Donderdag  08.45 uur  – 15.00 uur 
Vrijdag  08.45 uur  – 15.00 uur 
 

*Vanaf dit schooljaar 2020-2021 hebben de groepen 1 en 2 op vrijdag 
geen school! 

 
*Onze groep 3 heeft op vrijdag school tot 15.00. 
 

Dagelijks is er tijdens de ochtend een pauze van 15 minuten per onderwijsunit. De 
school hanteert een continurooster. Kinderen gaan niet in de middagpauze naar 

huis.  
 
 

Coronamaatregelen: 
School hanteert als beginsel de richtlijnen zoals onze onderwijsstichting deze 

aanbeveelt. 
 

 
 Toezicht op het speelplein 

De leerkrachten gaan tijdens de ochtendpauze met de kinderen mee  

naar buiten om toezicht te houden. Als kinderen tijdens lesuren een buitenspel 
doen, gaat er ook begeleiding mee).  

In de middagpauze wordt het toezicht verzorgd door 3 of 4 toezicht- ouders, de 
tussenschoolse opvang (TSO. Hebt u interesse om toezichthouder te worden tussen 
de middag meldt u aan bij de directie. 

 
 

 Trakteren  
Kinderen vieren hun verjaardag in hun eigen thuisgroep en mogen natuurlijk 
trakteren. Er zijn veel leuke, mooie en lekkere traktaties te verzinnen.  

De keuze is aan u, maar wij rekenen erop dat u daarbij denkt aan de gezondheid 
van de kinderen. 

 
 

 Veiligheid                                              

Fysieke veiligheid                                        
Op onze school wordt veel aandacht besteed aan de fysieke veiligheid van 

leerlingen en personeelsleden. Hieronder verstaan wij een goede huisvesting en een 
in alle opzichten veilige schoolomgeving. Het wettelijk kader is hiervoor 
maatgevend.                 

Indien noodzakelijk worden aanvullende maatregelen getroffen. 
 

 
 



   
 

   
 

Sociale veiligheid 
Op school werken we met de methode Kwink! voor sociaal- emotioneel leren. 

Burgerschap, sociale integratie en mediawijsheid komen hier aanbod. 
Kwink voorkomt verstorend gedrag en pesten. Kent een groepsbrede, preventieve 

aanpak, zorgt voor een sociaal veilige groep, verhoogt de leeropbrengsten en werkt 
met  gedragscompetenties die voldoen aan de Wet Sociale Veiligheid.  
 

In schooljaar 2017-2018 zijn we bovendien aanvullend gaan werken aan een 
gezamenlijke en positieve gedragsaanpak met het lespakket Goed Gedrag- voor 

een veilige school. De lessen Goed Gedrag versterken een sociaal veilig 
schoolklimaat, geven duidelijkheid over gedragsverwachtingen en stellen duidelijke 
grenzen aan bij ongewenst gedrag!  

Zie hiervoor ook het pestprotocol van school. 
 

Anti-pest coördinator én aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk 
geweld: Mevr. Yvonne Steiner, yvonne.steiner@movare.nl. 045-5251666 
 

 

 Verkeerseducatie  
Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te 

waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen.  
Het label met het beeldmerk “Seef de Zebra” toont aan dat een school zich inzet 
voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school.  

Onze school is sinds november 2017 in het bezit van dit verkeerslabel ROVL 
(Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg).     

    
 

 
  

mailto:yvonne.steiner@movare.nl


   
 

   
 

 Verkeersveiligheid  
We vinden het als school belangrijk om de schoolomgeving voor onze kinderen 

veilig te houden. Het verkeer wordt steeds drukker en gevaarlijker, ook rondom 
school. Heel wat ouders kiezen er voor hun kind met de auto naar school te 

brengen en op te halen.                                                           
Ouders die hun auto op de stoep parkeren, bij een parkeerverbod parkeren, 
verkeer dat te snel rijdt, onoverzichtelijke oversteekplaatsen. Daar wordt de 

schoolomgeving natuurlijk niet veiliger van. Het in- en uitgaan van de school wordt 
voor kinderen hierdoor vaker erg gevaarlijk! 

 
Samen met u proberen wij de verkeersituatie rondom de school zo veilig mogelijk 
te maken. Onze school ligt nog in een betrekkelijk rustige wijk, maar ook hier wordt 

het verkeer drukker én gevaarlijker. Om de verkeersveiligheid en verantwoord 
verkeersgedrag te stimuleren én te versterken zijn er verkeersafspraken opgesteld.  

 
Deze afspraken gelden rondom de school voor alle ouders, kinderen én 
leerkrachten. De hoofdingang van school ligt bij een t- splitsing. Dit heeft als nadeel 

dat direct voor de school geen parkeerplaatsen aanwezig zijn.  
 

Er is een stopverbod van kracht aan de schoolkant van de Gasperistraat én tevens 
is er het stopverbod aan de andere kant tussen de Adenauerstraat- 

Churchillstraat.   
 

1. Komt u met de auto, rij én parkeer uw auto dan zó dat de kinderen (en 

volwassenen) geen gevaar lopen. Kinderen zijn jonge lopers en fietsers. Ze 

bewegen zich in het verkeer en moeten hun verkeersvaardigheid nog volop 

oefenen. 

2. U mag uw auto langs de weg parkeren daar waar geen verbod op stilstaan en 
een parkeren verbod staat aangegeven.  

De politie en de gemeentelijke handhaving controleert regelmatig rond de 
school. Het beste is om de kinderen te halen én te brengen vanaf de grote 

parkeerplaats aan de Europalaan.  

Er staan géén verkeersbrigadiers meer  bij de poort bij de Europalaan voor én na 

schooltijd.  
Als school zouden we het op prijs stellen als de vele (groot)ouders die leerlingen 
halen én brengen aan hun kinderen het goede voorbeeld geven.  

Er wordt niet met fietsen tussen de spelende kinderen én (groot)ouders gelopen én 
gefietst! Kinderen en ouders worden hierop aangesproken door het schoolteam. 

 
P.S Honden op de speelplaats, met of zonder lijn zijn ook niet toegestaan! 
 

 
 

 
 
 

 



   
 

   
 

 Verlof aanvragen  
Vakantieverlof buiten de standaard schoolvakanties geeft de directie niet, behalve 

als u kunt aantonen dat u in geen enkele vakantieperiode op vakantie kunt gaan.  
 

Formulieren voor een verlofaanvraag kunt u via onze website downloaden of bij 
onze administratie ophalen.  
De directie behandelt verlofaanvragen tot tien schooldagen.  

Een verzoek voor meer schooldagen moet de directie voorleggen aan de 
leerplichtambtenaar.  

 
Voor elk ander verlof (bijv. Suikerfeest= 1 dag verlof) moet u een verzoek indienen 
bij de directie. Indien er geen akkoord is van directie wordt uw kind bij afwezigheid 

als ongeoorloofd genoteerd. Voor meer informatie over verlof verwijzen wij u graag 
naar onze website.  

 
 

 Verzekering  

Onderwijsstichting MOVARE heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten 
voor alle door de school georganiseerde evenementen. 

 
Alle kinderen die bij ons op school staan ingeschreven, zijn onder schooltijd via ons 

verzekerd. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan 
eigendommen van kinderen. 

 

 

 Voor- en naschoolse opvang                                                                                

Met ingang van 1 augustus 2007 werd MOVARE verantwoordelijk voor de 
organisatie van voor- en naschoolse opvang voor de leerlingen.  
Hiervoor zijn met de aanbieders van voor- en naschoolse opvang (de zogenaamde 

‘kindpartners’) afspraken gemaakt over onder meer de kwaliteit van de opvang, de 
prijs en de uitvoeringslocaties. Deze afspraken zijn vastgelegd in een convenant, 

dat te downloaden is via www.movare.nl.  
 
Voor uw kind wordt op school opvang aangeboden door Humankind.  

Deze opvang is sinds 1 oktober 2015 in ons gebouw gehuisvest. Voor nadere 
informatie kunt u contact opnemen met de aanbieder.  

 
De buiten schoolse opvang biedt dagelijks voorschoolse opvang aan, vanaf 7.30 
uur en uiteraard ook naschoolse opvang aansluitend aan de schooltijd. 

Op studiedagen en tijdens vakantie periodes is de BSO de gehele dag geopend van 
7.30-18.30 uur.  

 
In de vakantieperiodes is de BSO hele dagen open en maken ze altijd een leuk en 
actief programma met én voor de kinderen samen, natuurlijk maken we ook leuke 

uitstapjes. 
 

 

http://www.movare.nl/


   
 

   
 

 
 
 

Elke morgen kunnen de kinderen er ontbijten. Als de kinderen na schooltijd naar de 
opvang komen staat er een gezellige gedekte tafel klaar. Voetballen, knutselen, 

spelen in de gymzaal, of spelen met o.a het Kapla materiaal. Het kan en mag 
allemaal. De BSO stimuleert kinderen om nieuwe dingen te ontdekken, maar laat ze 
ook vrij in het maken van hun keuze. Buitenschoolse opvang is immers vrije tijd.  

 
Er wordt de kinderen een uitdagende en veilige plek aangeboden waar ze heerlijk 

kunnen spelen met andere kinderen. De kinderen van de onderbouw worden door 
de pedagogische medewerkster naar de klas gebracht en opgehaald.                 
De kinderen van de midden -en bovenbouw gaan en komen zelfstandig naar de 

BSO. Bij vragen of wanneer u een middag wilt komen kijken?        
Neem gerust contact op, of loop even binnen bij Joyce en Michelle. Zij heten u 

hartelijk welkom.  
 
 

 
 

 
 
 



   
 

   
 

 Vakanties en vrije dagen 
Aan het einde van elk schooljaar wordt een overzicht van vakanties, studiedagen en 

andere roostervrije dagen in een schoolkalender aan de kinderen meegegeven.  
 

De roostervrije dagen worden in overleg met de MR vastgesteld. U kunt de 
schoolkalender 2020-2021 bij de administratie krijgen of via onze website 
downloaden.  

 
 

 Vakantierooster schooljaar 2020-2021 
Voor alle scholen van Onderwijsstichting MOVARE geldt de vakantieregeling Zuid- 
en Midden-Limburg, zoals deze is opgesteld door de regionale Initiatiefgroep 

Vakantieregeling 2020-2021 en vastgesteld door het College van Bestuur, na 
verkregen positief advies van de GMR. 

  
 

Vroeg samenwerken in Parkstad Limburg (VIP)                      

Samenwerken vindt plaats via een internetapplicatie waarmee professionals 
kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar vroegtijdig kunnen signaleren. Dit wordt 

gedaan als er extra zorg voor een kind of jongere nodig is op het gebied van 
onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding of veiligheid.  

Er kunnen allerlei redenen zijn voor een professional om een signaal af te geven in 
de VIP. De VIP valt binnen de Jeugdwet en is daarom wettelijk bepaald door de 
overheid. De overheid heeft deze bepaling ingesteld naar aanleiding van voorvallen 
met kinderen en jongeren waarbij professionals van verschillende organisaties niet 

van elkaar wisten dat ze in hetzelfde gezin werkzaam waren.  

Met de VIP wil de overheid meerdere professionals, die zich om het kind of de 
jongere ontfermen, snel tot elkaar brengen. De VIP is onderdeel van het 

gemeentelijk jeugdbeleid. 

 

Registratie                                                                                                    
Alleen algemene gegevens, zoals het Burgerservicenummer, naam, adres en 

geboortedatum worden in de VIP opgenomen. De reden van registratie wordt niet 
vermeld. Als de school uw kind wil registreren in de VIP wordt u vooraf 
geïnformeerd. Samen met u en uw kind wordt dan bekeken welke hulp en 

ondersteuning het beste is. 

 

Wat zijn uw rechten?                                                                                       
Over de registratie in de VIP wordt u vooraf geïnformeerd. De persoonsgegevens 

kunnen alleen ingezien worden door de school en de betrokken hulpverleners. U 
kunt vragen welke persoonsgegevens zijn opgenomen en vragen om correctie van 

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

 



   
 

   
 

Meer informatie?                                                                                                    
Voor de regio Parkstad Limburg (Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, 

Onderbanken, Nuth, Simpelveld, Voerendaal) verwijzen we naar de website: 
www.verwijsindex-parkstad.nl 

 

Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten m.b.t. de registratie van 
persoonsgegevens in de VIP. Buiten  deze regio kunt u voor verdere informatie over 

de VIP terecht bij de betreffende gemeente.  
 
 

 Weersomstandigheden  
Bij zeer warm weer mogen de kinderen een flesje, een bidon meebrengen om in de 
klas te drinken. Alleen water, geen frisdrank! 
Bij een hittegolf en ijskou zullen we het lesrooster aanpassen, u wordt tijdig 

geïnformeerd. 
 

 
 Ziek, te vaak te laat komen  of verzuim  

Als uw kind ziek is, verwachten we dat u de school voor schoolaanvang belt of 

mailt. Komt uw kind niet naar school én hebben wij geen ziekmelding ontvangen, 
dan bellen wij u.  

Het is dus belangrijk dat wij uw juiste telefoonnummer hebben, ook voor het geval 
er op school iets met uw kind gebeurt!  

Heeft u een nieuw (06)nummer, geef dit door aan de huisgroepleerkracht.  
Elk uur dat een kind verzuimt, wordt genoteerd.  
 

Wanneer uw kind te vaak te laat komt, (te)veel verzuimt, bespreken we dit eerst 
samen met u en bij herhaling zijn wij genoodzaakt dit door te geven aan de GGD. 

Ongeoorloofd verzuim geven we door aan de leerplichtambtenaar VSV. 
Hij/zij kan flinke boetes opleggen!  
 

 
 Zwemmen   

De gemeente Brunssum subsidieert in schooljaar 2020-2021 weer zwemlessen.           
In de eerste helft van het schooljaar gaat groep 4 op dinsdagochtend 
schoolzwemmen. Dit schoolzwemmen vindt plaats in zwembad “de Bronspot” in 

Brunssum. Het vervoer per bus wordt ook door de gemeente Brunssum 
gesubsidieerd.  

 

 
 

 

http://www.verwijsindex-parkstad.nl/


   
 

   
 

 

8 Contactinformatie  

Basisschool Titus Brandsma   
  De Gasperistraat 5 

      6441 JJ Brunssum 
  045-5251666 

  045-5642934 
  info.rkbstitusbrandsma@movare.nl 
  www.bstitusbrandsma.nl 

 
Administratie (ook voor ziekmeldingen):   

  info.rkbstitusbrandsma@movare.nl 
 
Directie en managementteam: 

 directie.rkbstitusbrandsma@movare.nl 
 

Medezeggenschapsraad: 
  mr.rkbstitusbrandsma@movare.nl 

 

Oudercomité 
  octitus@hotmail.com 

 
 

Onderwijsstichting Movare  

Bestuursbureau: 
  Heyendallaan 55b 

     6460 AA  Kerkrade 

 Postbus 12 

      6460 AA  Kerkrade  
   045-546 69 50 
   045- 546 69 77 

   info@movare.nl 
  www.movare.nl 

http://www.bstitusbrandsma.nl/
mailto:octitus@hotmail.com
http://www.movare.nl/


   
 

   
 

Onderwijsinspectie   
Algemene informatie 

Postbus 2730 
     3500 GS Utrecht 

   030-669 06 00 
   info@owinsp.nl 
   www.onderwijsinspectie.nl 

 
Kantoor Eindhoven 

 Postbus 530 
5600 AM Eindhoven 

   040-219 70 00 

 

  Vragen over onderwijs:  
 0800-8051 (gratis) 

Bureau VSV parkstad (Leerplicht)  

 Postbus 1       
6400 AA Heerlen 

 045-4001132 
 
 

Vertrouwenspersonen school: 
De personele invulling van de klachtenregeling (te bereiken via het  

algemene adres en telefoonnummer van school):  
Mevrouw Yvonne Steiner 

 045-5251666 
 yvonne.steiner@movare.nl 

 

 
De vertrouwenspersonen schoolbestuur Movare: 

Mevrouw drs. Ine Segers    
 0617864691 
 inesegers@bco-onderwijsadvies.nl 

 
De heer Rob Förster 

 0653805170 
 robforster@bco-onderwijsadvies.nl 

 

 

http://www.onderwijsinspectie.nl/


   
 

   
 

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs 
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag 

070-3861697 
LKC@vbs.nl 

 

Kinderopvang Humankind  
Meezenbroekerweg 1a 
6412VK Heerlen 

045-5615353 
info@kinderopvanghumanitas.nl 

 

Jeugdgezondheidszorg (GGD)  
Team JGZ Parkstad Oost 

  Het Overloon 2 

     6411 TE Heerlen 
   045 - 850 66 92  

      Iedere werkdag bereikbaar van   

      8.30-12.30 uur.     
   Infojgz.parkstadoost@ggdzl.nl 

 
 

CMWW Brunssum (Buurtnetwerk)  
 Pr. Beatrixstraat 1a  

6443 AK Brunssum  

 Postbus 190, 6440 AD Brunssum 

 045-5250250 / 5250025  
 045-5250086  
 info@cmww.nl 

 www.cmww.nl 
 

 
 
 

 
 

  
 

mailto:LKC@vbs.nl
mailto:info@kinderopvanghumanitas.nl
mailto:Infojgz.parkstadoost@ggdzl.nl
http://www.cmww.nl/


   
 

   
 

Bijlage  

Procedure bij klachten 

1.Intern 

 
klager klacht over klagen bij 

leerling andere leerling eigen leerkracht 

 eigen leerkracht eigen leerkracht, schooldirecteur 

 andere leerkracht eigen leerkracht, andere leerkracht, 
schooldirecteur 

 schoolse zaken eigen leerkracht, schooldirecteur 

 machtsmisbruik, agressie, pesten, seksuele 
intimidatie 

leerkracht, schooldirecteur, 
schoolcontactpersoon 

ouder andere leerling leerkracht 

 leerkracht eigen kind leerkracht, schooldirecteur 

 schoolse zaken leerkracht, schooldirecteur, College 
van Bestuur 

 
 

 

 
 

st  

 schooldirecteur schooldirecteur 

 machtsmisbruik, agressie, pesten, seksuele 
intimidatie 

leerkracht, schooldirecteur, 
schoolcontactpersoon 

personeelslid leerling ouder 

 ouder ouder, schooldirecteur 

 collega collega, schooldirecteur 

 schooldirecteur schooldirecteur, College van bestuur 

 schoolse zaken Schooldirecteur, College van Bestuur 

 machtsmisbruik, agressie, pesten, seksuele 
intimidatie 

schooldirecteur, 
schoolcontactpersoon 



   
 

   
 

 

2. Extern 

Klager of aangeklaagde neemt contact op met: 

• schoolcontactpersoon van de school die kan doorverwijzen naar 

• de externe vertrouwenspersoon, die verder adviseert, waarbij 

• het bevoegd gezag de klacht zelf afhandelt 

• doorverwijzing naar de landelijke klachtencommissie plaatsvindt. 

• de klachtencommissie 

 

Stappenplan klachtbehandeling 
 
Het stappenplan is de route die bij voorkeur wordt gevolgd bij de behandeling van 

een klacht opdat deze zo zorgvuldig en efficiënt mogelijk wordt opgelost. Degene 
tot wie u zich met een klacht wendt, zal u op dit stappenplan wijzen.   

 
Stap 1 
De klager bespreekt zijn klacht zo mogelijk met degene tegen wie de klacht gericht 

is (bijv. een leerkracht). De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, 
indien niet: volg stap 2. 

 
Stap 2 

De klager bespreekt zijn klacht met (een lid van) de schoolleiding.  
De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 3. 
 

Stap 3 
De klager wendt zich, via de schoolleiding of de schoolcontactpersoon, tot de 

externe vertrouwenspersonen. Deze gaat na of de klacht door bemiddeling tot een 
oplossing kan worden gebracht dan wel aanleiding geeft tot het indienen van een 
klacht hetzij bij het bevoegd gezag hetzij bij de landelijke klachtencommissie. In 

het laatste geval, volg eerst stap 4a en pas daarna stap 4b. 
 

Stap 4a 
De klager dient, al dan niet bijgestaan door een vertrouwenspersoon, een klacht in 
bij het College van Bestuur. Het College van Bestuur neemt de klacht in 

behandeling. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg 
stap 4b. 

 
Stap 4b  
De klager dient, al dan niet bijgestaan door een gemachtigde, een klacht in bij de 

landelijke klachtencommissie. Deze onafhankelijke klachtencommissie onderzoekt 
de klacht en adviseert het bevoegd gezag hierover. De klachtencommissie geeft 

advies over: 



   
 

   
 

a. het wel of niet ontvankelijk zijn van klager; 
b. het wel of niet gegrond zijn van de klacht; 

c. het nemen van maatregelen; 
d. overige door het bevoegd gezag te nemen besluiten. 

 
Stap 5  
Binnen 4 weken na ontvangst van het advies van de landelijke klachtencommissie 

zal het bevoegd gezag het besluit hierop kenbaar maken aan: 
a. de klager 

b. de aangeklaagde 
c. de klachtencommissie 
d. de schooldirecteur 

e. de medezeggenschapsraad van de school 
f. de schoolcontactpersoon 

h. de vertrouwenspersonen 
 

Landelijke klachtencommissie Onderwijs 

 
Onderwijsgeschillen 

Postbus 85191 
3508 AD Utrecht 

Tel. 030 - 280 95 90 
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl 
Website: www.onderwijsgeschillen.nl 

 

Termijn indienen klacht 

De klacht dient binnen een jaar na de gedraging of beslissing te worden ingediend. 
De klachtencommissie kan beslissen niet-ontvankelijkheid vanwege 

termijnoverschrijding achterwege te laten indien zij van oordeel is dat, alle 
omstandigheden van het geval meewegend, de klager de klacht zo spoedig 

mogelijk als redelijkerwijs van hem verlangd kan worden, heeft ingediend. 

http://www.onderwijsgeschillen.nl/

