SCHOOLGIDS
schooljaar 2018-2019

Waarom deze schoolgids?
Basisscholen verschillen steeds meer, in
werkwijzen, organisatie, sfeer en resultaten.
Kortom verschillen in kwaliteit. Dat maakt het
kiezen van een school voor uw kind alleen
maar moeilijker.

Ten aanzien van de procedure van de
Schoolgids is het volgende van toepassing:
 Vaststelling geschiedt jaarlijks nadat
de medezeggenschapsraad heeft
ingestemd met de inhoud ervan.
 Ouders van nieuwe leerlingen
ontvangen de Schoolgids/Infogids
en/of Activiteitenkalender op de dag
dat hun kind op school start.
 Ouders van kinderen op onze school
ontvangen jaarlijks de Activiteitenkalender, waarin alle vakanties/vrije
dagen en schoolactiviteiten zijn
opgenomen.
 De Schoolgids wordt aangeboden via
de
website. Op verzoek is een papieren
versie beschikbaar.

Daarom heeft het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen aangegeven, dat
ouders recht hebben op informatie.
Zelf geeft het Ministerie de Onderwijsgids uit,
waarin voorlichting staat over rechten,
plichten en mogelijkheden binnen het
onderwijs.
De Onderwijsgids wordt verspreid onder
ouders/verzorgers, die voor de keuze van een
basisschool staan. Ouders/verzorgers, die
reeds een kind op school hebben, kunnen de
gids bestellen bij het Ministerie.
Aan de scholen is verzocht een Schoolgids
samen te stellen, waarin behalve belangrijke
gegevens en wetenswaardigheden over de
school (adressen, schooltijden en regels) ook
te vinden is welke doelstellingen en
uitgangspunten de school hanteert en hoe de
organisatie binnen de school hieraan
uitvoering geeft.

Roger Bertrand,
directeur.

De Schoolgids is een eerste kennismaking met
onze school. U kunt hierin vinden wat u van
de school mag verwachten.
Ouders/verzorgers, die al kinderen op onze
school hebben, kunnen verantwoording
vinden over onze manier van werken.
Mocht u na het lezen nog vragen hebben of
wilt u reageren op de inhoud van de
Schoolgids, dan nodig ik u uit om hierover
met ons te praten. U kunt hiervoor een
afspraak maken met de groepsleerkracht of
directeur.
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De school
Korte geschiedenis van de school
De school heeft een belangrijke rol gespeeld
in de onderwijsgeschiedenis van Kerkrade. De
naam “St. Ursula“ verwijst naar de
patroonheilige van de zusters Ursulinen, die in
1859 door de toenmalige deken Quodbach
naar Kerkrade (dat met twee steenkolenmijnen de zetel van de mijnindustrie was)
werden gehaald om een kloostergemeenschap
te stichten en zich te belasten met het geven
van onderwijs aan meisjes.
In 1920 openden de zusters aan de O.L.
Vrouwestraat de R.K. meisjesschool St.
Ursula, in 1923 gevolgd door de H. Hartschool
in hetzelfde gebouw.
Door het teruglopend leerlingenpotentieel in
Kerkrade in de jaren zeventig is de St.
Ursulaschool in 1980 gefuseerd met de St.
Tharcisiusschool.
De H. Hartschool was inmiddels opgeheven.
De St. Tharcisiusschool was in 1931 opgericht
als jongensschool voor de stadswijk Holz.
Bij de invoering van de Wet op het
basisonderwijs in 1985 werd de school
samengevoegd met kleuterschool Rolduc en
verhuisde van O.L. Vrouwestraat 4 (nu
wooncomplex Ursulinenhof) naar haar huidige
adres: O.L. Vrouwestraat 70.
Vanwege de band met de onderwijshistorie
van Kerkrade besloot het schoolbestuur, mede
uit respect voor het werk van de Zusters
Ursulinen, de naam basisschool “St. Ursula” te
handhaven.

Situering van de school
De school ligt centraal t.o.v. de Stadswijken
Holz, Rolduckerveld-Zuid en KerkradeCentrum. (zie kaartje) Deze stadswijken zijn
de belangrijkste wervingsgebieden van de
school.
Een gering percentage van de leerlingen komt
uit de aangrenzende wijken, zoals
Nulland, Rolduckerveld-Noord, Erenstein,
Chevremont en Haanrade.
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De school
Verkeerssituatie
De O.L. Vrouwestraat vormt een verkeersverbinding tussen Kerkrade-Zuid en KerkradeNoord. Sinds de “Roderlandbaan” is
gerealiseerd is het verkeersaanbod op de
O.L. Vrouwestraat beduidend minder
geworden. Om de snelheid van het verkeer te
beperken en de veiligheid van de voetgangers
te vergroten, zijn er voetgangerslichten
geplaatst.
Leerlingen uit het stadsdeel KerkradeCentrum, die de school bezoeken, kunnen
voor en na school gebruik maken van een met
brigadiers beveiligde oversteekplaats voor de
school. De uitgang van de speelplaats komt
om veiligheidsredenen niet uit op de
O.L. Vrouwestraat, maar op een voetpad, dat
de verbinding verzorgt tussen de
O.L. Vrouwestraat, de Dir. v.d. Vennestraat
en Prof. Cobbenhagenstraat. De schoolweg
van de kinderen uit de stadswijken Holz en
Rolduckerveld-Zuid gaat hoofdzakelijk door
straten, die binnen een 30 km-zone vallen.

over de locatie welke in haalbaarheid specifiek
wordt onderzocht.
Het team van onze school werkt overigens
verder aan de ontwikkeling van een nieuw
onderwijsconcept onder begeleiding
begeleidingsdienst Irisz. Ons streven is om
binnen nu en 3 jaar het concept in een nieuwe
school verwezenlijkt te hebben . Dit zeker in
inrichting en functionaliteit van ruimtes.

Het Schoolgebouw

De Schoolgrootte

Het oorspronkelijke gedeelte van het gebouw
(kleuterschool Rolduc) is uit 1967, was
L-vormig en bestond uit 4 groepslokalen en
een speelzaal.
In 1985 en 1992 is het gebouw uitgebreid tot
basisschool en zijn er in totaal 4
groepslokalen, een circulatie- en
gemeenschapsruimte met
handvaardigheidskern, de personeelskamer
en de administratieruimte aangebouwd.
De architectonische opzet van het gebouw is
speels. De circulatie- en gemeenschapsruimte
liggen centraal in het gebouw en zijn
multifunctioneel.

De aanbouw van 1992 maakte het mogelijk
het leerlingenaantal te laten groeien tot
+ 250 leerlingen. Dat betekent, dat de
capaciteit van het gebouw “optimaal” wordt
gebruikt. De laatste 5 jaar realiseren we ons
dat door dit leerlingenaantal er een tekort aan
vierkante meters is. (350 m2) Elk leerjaar
heeft zijn eigen groepslokaal en er is een
kleiner lokaal voor de opvang van de instroom
van 4-jarigen in de loop van het schooljaar.
Tevens is er in de voormalige teamkamer
sinds 2017 een ruimte welke elke woensdag
en donderdagmorgen wordt gebruikt voor de
Plusklas (zie verderop in dit document).
De team/koffiekamer is gerealiseerd in de
centrale hal en dient tevens als
ontmoetingsruimte voor leerkrachten, ouders
en kinderen. We proberen dus ondanks het
grote ruimtegebrek de school optimaal te
benutten.
Doordat het leerlingenaanbod groter is dan de
capaciteit van het gebouw, wordt via de
aanmeldingsprocedure het leerlingenaantal
gereguleerd middels wachtlijsten.

In 2008 heeft uitbreiding van het
schoolgebouw plaats gevonden om het
gebouw aan te passen aan de kwaliteitseisen
van de komende tijd.
In schooljaar 2017-2018 is ons schoolbestuur
Movare gestart met een
haalbaarheidsonderzoek inzake onze
schooltoekomst en gebouw. Hierin zijn 4
scenario’s onderzocht. Voor de herfstvakantie
2018 is toegezegd de ouders te informeren
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De school

Teamleden, adressen, geledingen

Toelating en geloofsovertuiging

Adres School

De school is een katholieke bijzondere
basisschool, die zowel voor katholieke als niet
katholieke leerlingen toegankelijk is.
De katholiciteit van de school berust op
de katholieke leer en traditie, de daaruit
voortvloeiende waarden en normen en op
een zinvolle relatie met de katholieke
geloofsgemeenschap. (Hierover meer in de
hoofdstukken “de school als leergemeenschap”.)
Kinderen met een andere geloofsovertuiging
zijn niet verplicht de specifieke lessen
godsdienst / levensovertuiging op het
lesrooster te volgen. Met de betreffende
ouders worden hierover afspraken gemaakt.

Postadres:
Basisschool St. Ursula
Postbus 512
6460 AM Kerkrade
O.L. Vrouwestraat 70
6461 BS Kerkrade
tel
: 045-5455563
e-mail : info.rkbsstursula@movare.nl
Website : www.st-ursula.nl
Teamleden

Dhr. R. Bertrand
Directeur
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Mej. Y. Waumans
Gr. 1i / Gr. 8

Mevr. S. Romers
Gr. 1

Mevr. K. Akkersmans
Gr. 2 / Gr. 3
Vakspecialist lezen

Mevr. M. Gorissen
Gr. 3 / Plusklas
Vakspecialist meer
(hoog) begaafdheid

Teamleden, adressen, geledingen

Mevr. J. Ruiters
Plusklas
IB-functionaris
Vakspecialist meer
(hoog) begaafdheid

Dhr. G. Heerens
Gr. 3

Mevr. A. Dohmen
Gr. 4
Vakspecialist lezen

Mevr. L. Berns
Gr. 4
Vakspecialist rekenen

Mej. P. Häcker
Gr. 7

Dhr. R. Deckers
Gr. 8
Plv. directeur

Mevr. C. Schölgens
Gr 8
IB-functionaris
Vakspecialist dyslexie
en Kurzweil

Overige adressen

Mevr. N. Dassen
Gr. 5

Mevr. W. Paulissen
Gr. 6

GGD Zuid Limburg
Dependance Kerkrade
Afd. Jeugdgezondheidszorg
Wijngracht 45
6460 AL Kerkrade
Tel: 045-5670455
Wijzigen afspraken: 045-8506233
jeugdgezondheidszorg@ggdzl.nl
www.jeugdgezondheidszorg.ggdzl.nl

Mevr. N. Dankers
Gr. 5
Coördinator ICT

Schoolbegeleiding
Afdeling Onderwijsbegeleiding en –
ontwikkeling Movare: Consultatie,
diagnostiek, logopedie, onderwijsontwikkeling
en coaching.
OenO@movare.nl
045-5466970

Mevr. K. Brinkhoff
Gr. 6
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Teamleden, adressen, geledingen
Onderwijsstichting Movare

Inspectie van het Onderwijs
info@owinsp.nl
Op de website van de inspectie,
www.onderwijsinspectie.nl staan de beoordelingen van basisscholen vermeld in zgn.
kwaliteitskaarten.

Onze school maakt deel uit van
Onderwijsstichting MOVARE.
Deze stichting telt 47 scholen, met in totaal
52 locaties, in de gemeenten Brunssum,
Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Onderbanken,
Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein en Vaals.
Dit zijn 43 ‘reguliere’ basisscholen, 3 scholen
voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor
speciaal (voortgezet) onderwijs, met in totaal
ongeveer 11.500 leerlingen. MOVARE kent
rooms-katholiek, oecumenisch, protestantschristelijk, algemeen bijzonder en openbaar
onderwijs.

Muziekconsulent
Dhr. M. Sonnenschein
Ambtenaar Leerplicht
Bureau VSV Parkstad Limburg
Postbus 1
6460 AA Heerlen
Bezoekadres: CBS-weg 2
6412 EZ Heerlen
045-4001133
vsv@heerlen.nl

Missie
MOVARE staat voor onderwijs op maat voor
elk kind. Dit gebeurt met autonomie,
authenticiteit en met respect. Zowel voor
elkaar als voor de wereld waarin wij leven.

Medezeggenschapsraad St Ursula
Postbus 512
6460 AM Kerkrade

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 Movarebureau.
Het College van Bestuur bestaat uit de heer
drs. R.S.T. Kruszel (voorzitter) en mevrouw
J.P.G.M. Huijnen-Becks MLC (lid).

Jeugdgezondheidszorg van de GGD ZuidLimburg.
T 046 - 8506644
E infojgz@ggdzl.nl
I www.jeugdgezondheidszorg.ggdzl.nl

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

Relatie met GMR
De MR en de GMR hebben dezelfde taken, met
dien verstande dat de taken van de MR
betrekking hebben op schoolse zaken en dat
de GMR zich bezig houdt met bovenschoolse
zaken.
In de maand april doet de MR schriftelijk
verslag van haar activiteiten. Dit verslag ligt
dan ter inzage op school.
Vergaderingen van de MR (een keer per zes
weken) zijn in principe openbaar, de
vergaderdata zijn bij de secretaris op te
vragen.(zie ook infogids)
Meer informatie over activiteiten van de MR
staan op de website van de school onder
“Geledingen”.

De Wet Medezeggenschap Scholen (WMS)
van 2007 bepaalt dat elke school een
medezeggenschapsraad (MR) moet hebben.
In de raad zitten leden, gekozen uit en door
het personeel en leden, gekozen uit en door
de ouders/verzorgers van de leerlingen van
de school.
In onze MR hebben 3 personeelsleden en 3
leden uit de oudergeleding zitting.
In begin nieuwe schooljaar 2018-2019 zal
onze MR verkiezingen uitschrijven.
Taken
De belangrijkste taken van de MR zijn:
 het bevorderen van de openheid en
onderling overleg in de school;
 het waken tegen discriminatie;
 het bewaken van de identiteit en
organisatie van de school;
 het bewaken van het personeelsbeleid en
andere beleidszaken;
 het bewaken van de besteding van de
middelen;
 het bewaken van de doelstellingen van de
school.
 De WMS schrijft de onderwerpen voor, die
in het MR-reglement geregeld moeten zijn,
zoals:
 de wijze van verkiezing van de leden;
 de zittingsduur van de raad;
 de bevoegdheden van de raad;
 de wijze van informatieverschaffing door
het bevoegd gezag aan de MR.
Leden
Voorzitter
Secretaris

Dhr. P. Senster
(tot 01-08-2018)
Mevr. M. Gorissen-Senden
(leerkracht)

Leden Mevr. H. Mickartz
(ouder)
Mevr. S. Sieler
(ouder)
Mevr. C. Schölgens
(leerkracht)
Mevr. A. Dohmen
(leerkracht)
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Teamleden, adressen, geledingen
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Oudervereniging
Dagelijks bestuur:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

MOVARE heeft een Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR).
Deze geeft advies of verleent instemming
over schooloverstijgende zaken
(aangelegenheden die van gemeenschappelijk
belang zijn voor alle scholen of voor de
meerderheid van de scholen) met als doel de
beleidsontwikkeling mede vorm te geven.
Medezeggenschapszaken met betrekking tot
individuele scholen worden behartigd door de
Medezeggenschapsraden (MR-en) van de
afzonderlijke scholen.
De leden van de GMR hoeven geen lid te zijn
van een Medezeggenschapsraad (MR).
Voor het GMR-reglement en de samenstelling
van de GMR, zie www.movare.nl > GMR.

dhr. J. Timmers
mevr. M Schroeder
mevr. D. Vrinzen

Doelstelling
De vereniging streeft ernaar de samenwerking
tussen de ouders en de school te bevorderen
door de organisatie van en de ondersteuning
bij schoolse en buitenschoolse activiteiten
voor de kinderen.
Organisatie
Het bestuur van de vereniging, genaamd de
ouderraad, wordt jaarlijks tijdens de
algemene ledenvergadering volgens een
rooster van aftreden gekozen uit de leden van
de vereniging en bestaat tenminste uit 5 en
ten hoogste uit 15 leden. De ouderraad kent
een dagelijks en een algemeen bestuur. Het
dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, 1e
en 2e secretaris en de 1e en 2e
penningmeester. Het dagelijks bestuur heeft
maandelijks overleg met de directie waarbij
naast de te organiseren activiteiten ook
overleg plaatsvindt omtrent algemene
aspecten in en rond de school.
Het algemeen bestuur vergadert met een
frequentie van één keer per maand .
Lidmaatschap
Het lidmaatschap van de oudervereniging
staat open voor alle ouders en eindigt
automatisch wanneer het jongste kind uit het
gezin de school verlaat. Voor het
lidmaatschap van de oudervereniging wordt
door de ouders contributie betaald. Deze
contributie wordt gebruikt voor het bekostigen
van activiteiten van de oudervereniging. De
algemene ledenvergadering stelt jaarlijks de
hoogte van de bijdrage vast. De
penningmeester van de oudervereniging legt
jaarlijks verantwoording af in de
ledenvergadering.
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Waar staat de school voor?

Activiteiten
Alle activiteiten worden georganiseerd door
commissies.
Deze commissies bestaan uit een voorzitter,
vertegenwoordigd in de ouderraad, aangevuld
met leden van de oudervereniging De
oudervereniging probeert zoveel mogelijk
ouders te betrekken bij activiteiten in en om
de school.

De school als leefgemeenschap
Hoofdlijnen
De school is een werkplek van kinderen,
leerkrachten, ouders, schoolleiding en
bestuurders. Een leefgemeenschap, waarin
iedereen zijn eigen rol kan vervullen.
De sfeer op school is voor een groot deel
bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs.
De kinderen, die een belangrijk deel van hun
leven op de basisschool doorbrengen moeten
er zich veilig en vertrouwd voelen. Ouders en
leerkrachten moeten er zich thuis kunnen
voelen.
We proberen dit te bereiken door op een open
manier met elkaar om te gaan. We maken
afspraken met elkaar en hanteren duidelijke
regels, zoals: gedragsregels in en buiten het
gebouw en afspraken over gevolgen als de
afgesproken regels niet worden nageleefd.
Orde en regelmaat zorgen ervoor dat er
voldoende ruimte en aandacht is voor elk kind
om zich te ontwikkelen tot zelfstandige
volwassene met een eigen verantwoordelijkheid.
Ook vanuit het katholieke geloof zijn rekening
houden met elkaars verschillen, respect
hebben voor elkaar en elkaars spullen en
eigendommen, verwondering voor de natuur
en werken aan een leefbare, menswaardige
wereld en toekomst, belangrijke
uitgangspunten van onze school.
De school moet een leeromgeving zijn, die
ondersteunend en uitdagend is, die aan de
leerlingen voldoende houvast biedt en uitgaat
van een actieve rol van de leerlingen,
waardoor een zelfstandige leerhouding van de
kinderen wordt gestimuleerd.
De leerkracht heeft hierbij een ondersteunende rol en kan het pedagogisch klimaat
voor de leerling versterken door rekening te
houden met individuele verschillen en
zijn/haar vertrouwen in het kennen en kunnen
van de leerling te laten blijken. Onze sterke
visie-missie zin staat hierin centraal: “Je mag
er zijn, we zijn er voor jou en samen zijn
we de wereld.”
Deze visie en uitgangspunten bepalen samen
met de huidige doelstellingen van de wet op
het basisonderwijs de inrichting van het
onderwijs.

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage,
die aan ouders/verzorgers wordt gevraagd.
De ouderbijdrage is bedoeld voor extra
uitgaven, die de school niet vergoed krijgt
door de overheid.
De hoogte van de bijdrage is € 13,00 per
kind.
Activiteiten, die mede bekostigd kunnen
worden uit deze ouderbijdrage zijn:
 vieringen rond sinterklaas, kerst, carnaval
en schoolfeest;
 schoolreis en het schoolverlaterskamp;
 sportdag voor alle leerlingen;
De ouderbijdrage wordt geïnd en beheerd
door de ouderraad.
Mochten er nog vragen zijn over de ouderraad
kunnen jullie altijd contact opnemen met het
bestuur.
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Waar staat de school voor?
De school als leergemeenschap

Leerlingbegeleiding
De leerlingbegeleiding stelt zich ten doel
leerkrachten te ondersteunen om passend en
boeiend onderwijs te realiseren. Daarnaast
worden ook individuele leerlingen, die extra
aandacht nodig hebben, begeleid.
Hierbij onderscheiden wij verschillende
niveaus:
 Groepsniveau
De groepsleerkracht houdt rekening met
verschillen tussen kinderen.
 Schoolniveau
De groepsleerkracht krijgt voor de
leerlingen, die extra begeleiding nodig
hebben, ondersteuning van de
coördinator leerlingbegeleiding. Externe
expertise wordt aangeboden door
Onderwijs & Ontwikkeling van MOVARE,
de schoolarts en logopediste. (Zie ook het
hoofdstuk “Aandacht voor het kind”.)

Algemeen
In dit hoofdstuk geven wij een karakteristiek
van ons onderwijs. Dit doen we door ons
onderwijs te karakteriseren volgens de
kwaliteitscriteria die de overheid hanteert
maar ook volgens de kwaliteitscriteria die
wijzelf hanteren.
De kerndoelen
Binnen ons onderwijs zijn de kerndoelen
wettelijk van kracht. Ons
onderwijsprogramma voldoet aan de
kerndoelen. Het toetsen van de kerndoelen is
gebaseerd op onderzoeken van de Stichting
Leerplanontwikkeling (S.L.O) over de
aanwezigheid van de kerndoelen in de door
ons gebruikte methodes.
Zorgen voor een ononderbroken
ontwikkelingsgang
Onze school wil de kinderen de kans geven
zich in een doorgaande lijn te ontplooien.
Voor het handelen van de leerkracht betekent
dit:
 De leerkracht houdt rekening met de
persoonlijkheid van het kind.
 De leerkracht stemt de activiteiten af op
de ontwikkeling van het kind waarbij
gebruik gemaakt wordt van de niveauindeling die de methode biedt, aangevuld
met remediërende leermiddelen of
verdiepingsleerstof. Binnen dit kader
wordt ook rekening gehouden met de
begaafdheid en het tempo van het kind.
 De voortgang van het ontwikkelings- en
leerproces van een leerling wordt bewaakt
door het Cito Leerling- en OnderwijsVolgSysteem (LOVS) en sinds 2017 door
het volgsysteem Dia.

Ziekte
Leerlingen, die ziek zijn geweest, krijgen na
terugkeer begeleiding op groepsniveau. Bij
langdurige ziekte of ziekenhuisopname is na
overleg begeleiding door de groepsleerkracht
mogelijk.
Meer informatie over de Wet Ondersteuning
Onderwijs aan Zieke kinderen (WOOZ) op
www.ziezon.nl
Conflicten
Bij het oplossen van conflicten tussen
leerlingen onderling heeft de groepsleerkracht
een belangrijke rol. Hij/zij zal de oorzaak van
de onenigheid onderzoeken de betrokken
leerlingen met hun gedrag confronteren en
samen met de kinderen naar een oplossing
van het probleem zoeken. Pesten en
racistische uitlatingen worden zonder meer
niet getolereerd.

Begeleiding van de kindontwikkeling
We willen de kinderen kwaliteitszorg bieden
Kwaliteitszorg betekent structurele evaluatie
van het onderwijsaanbod. Hierbij maken we
gebruik van gegevens die worden verkregen
uit het CITO-leerling- en onderwijsvolgsysteem, Dia en het kwaliteitsinstrument
Schoolzelfevaluatie (SZE). De coördinatoren
leerlingbegeleiding ondersteunen de
leerkrachten. Zij onderzoeken, geven
adviezen voor aangepaste leerstof en
werkvormen. Verder coachen zij leerkrachten
en coördineren de contacten met externe
deskundigen.

12

Waar staat de school voor?
Het bevorderen van een zelfstandige
leerhouding
De school moet een leeromgeving zijn die
ondersteunend en uitdagend is, die aan de
leerlingen voldoende houvast biedt en uitgaat
van een actieve rol van de leerlingen,
waardoor een zelfstandige leerhouding van de
kinderen wordt gestimuleerd.
De leerkracht heeft hierbij een ondersteunende rol en kan het pedagogisch klimaat
voor de leerling versterken door rekening te
houden met individuele verschillen en
zijn/haar vertrouwen in het kennen en kunnen
van de leerling te laten blijken.

De meeste vakken komen in samenhang aan
de orde aan de hand van een bepaald thema,
bijv. groeien, de post, kerstmis of lente.
(methode Schatkist)
Spelenderwijs leren is het uitgangspunt. Wie
speelt in de poppenhoek is ook bezig met
taalontwikkeling, wie speelt met een lotto is
bezig met getallen of kleuren en wie op een
vel golven van de zee tekent is bezig met
voorbereidend schrijven. Veel kinderen zitten
2 ½ - 3 jaar in een kleutergroep. Dit is
afhankelijk van hun geboortedatum.

Afstemming op de leef- en belevingswereld
van de kinderen
Bij de keuze van methodes voor verschillende
vak- en vormingsgebieden wordt er rekening
mee gehouden dat deze aansluiten bij de leefen belevingswereld van de kinderen.
Wat leert het kind op school?
De aanpak in groep 1 en 2 verschilt van die in
de andere groepen. Ook de inrichting van de
lokalen en de manier van werken is anders.
De schooldag begint vanuit de kring. We
spreken dan van de vertelkring, de
actualiteitenkring, de instructiekring of de
muziekkring. Daarnaast wordt er gespeeld en
gewerkt aan tafels en in hoeken, in de
speelzaal en op het schoolplein.
In groep 1i (de instroomgroep) ligt de nadruk
op het wennen aan het naar school gaan. Er is
veel aandacht voor gewoontevorming en
regelmaat. Leren gebeurt vooral door spelen.
Deze groep wordt in de eerste maanden
omwille van de individuele begeleiding dan
ook zo klein mogelijk gehouden.
Deze opzet vindt zijn vervolg in groep 1 en 2.
De nieuwe methode Schatkist (2017)
waarborgt de leerlijnen voor kleuters.
Op het lesrooster worden verschillende vaken vormingsgebieden onderscheiden. In de
dagelijkse praktijk in de klas is dit nauwelijks
merkbaar.

Vak- en vormingsgebieden
Bewegingsonderwijs
In de groepen 1+2 staat Spel en Beweging dagelijks op het rooster.
Er wordt gespeeld in de klas, in het
speellokaal en op het schoolplein.
Vanaf groep 3 krijgen de kinderen 2
keer per week gymles. De lessen
vinden plaats in de sportzaal van
basisschool “De Steltloper” en in
sporthal Rolduc.
Dat betekent dat kinderen ongeveer
10 minuten onderweg zijn.
Daar waar mogelijk worden de lessen
gecombineerd tot een blokuur.
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Nederlandse Taal
In de groepen 1+2 wordt dit vakgebied
gegeven in de vorm van taalactiviteiten
voor kleuters, zoals luisteroefeningen,
versjes aanleren, verhalen vertellen,
voorlezen en kringgesprekken.
Het taalonderwijs in de groepen 3 t/m 8
is veel omvattend. De onderdelen
Schrijven, Lezen, Spelling en andere
Taalactiviteiten zijn geïntegreerd in de
nieuwe methode Staal.

biedt veel mogelijkheden om tegemoet
te komen aan verschillen tussen leerlingen.
Er kan o.a. gebruik gemaakt worden van
een speelleesset, woordkaarten,
zelfcorrigerend ontwikkelingsmateriaal
en een computerprogramma om de
kinderen zo individueel mogelijk te
begeleiden.
Voortgezet technisch lezen
De methode Estafette vormt de basis
voor (voortgezet) technisch leesonderwijs.
Leestechniek, leesplezier en -beleving
staan hierbij centraal.
Aan de hand van Cito-LOVS wordt de
voortgang in leesontwikkeling gevolgd.
De school werkt met Kurzweil 3000, een
digitaal programma om dyslectische kinderen en kinderen met leesproblemen te
ondersteunen. Iedere ochtend starten
wij schoolbreed met een leeskwartiertje.
Dat houdt in dat de groepen 1 t/m 3 dan
bezig zijn met lezen/voorlezen of
begrijpend luisteren.
De groepen 4 t/m 8 oefenen dan
zelfstandig, in kleine groepjes of onder
begeleiding van de leerkracht het
technisch lezen en houden dit op peil.
Heel belangrijk is het om ook tijdens
vakanties met de kinderen te blijven
lezen. Dit om ervoor te zorgen dat de
kinderen na de vakantie niet achteruit
gegaan zijn.
Regelmatig lezen is namelijk van
wezenlijk belang om het technisch lezen
te automatiseren.

Schrijven
Hiervoor wordt de schrijfmethode
Pennenstreken gebruikt.
Dit is een integrale, doorlopende
methode voor de groepen 1 t/m 8 die
naadloos aansluit op de methode Veilig
Leren Lezen.
Voorbeelden letters uit Pennenstreken:
Hoofdletters

Kleine letters

Begrijpend Lezen
De groepen 4 t/m 8 maken gebruik van
de methode: Nieuwsbegrip XL.
Hierdoor is het mogelijk dat de kinderen
actuele teksten lezen.
Ten behoeve van de leesbevordering
van kinderen is de school aangesloten
bij Boek1boek van de Parkstadbibliotheken

Lezen
In de kleutergroepen is men bezig met
voorwaardelijke taalactiviteiten voor het
aanvankelijk leesonderwijs. Officieel
wordt in groep 3 de start gemaakt met
leren lezen (technisch lezen).
Er wordt gewerkt met Veilig Leren lezen
(nieuwe versie Kim). Deze methode
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Spelling
Onze school werkt vanaf schooljaar
2015-2016 met de nieuwe taalmethode
STAAL. De methode is in schooljaar
2018-2019 (ook voor het onderdeel
spelling) geheel ingevoerd. Deze
spellingmethode is gekoppeld aan de
taalmethode Staal, werkt thematisch en
biedt veel mogelijkheden om aan te
sluiten op de individuele
taalontwikkeling van de kinderen.
Door visualisatie, modellingen en
herhaling wordt uitval zoveel mogelijk
voorkomen. Bovendien combineert Staal
spelling en grammatica in één methode.
Zowel spelling als grammatica komen in
de dictees en toetsen aan bod. Op deze
manier maakt Staal kinderen sterk in
spelling. De resultaten verbeteren
zienderogen!

Staal is visueel en motiverend.
Filmpjes, thema’s, teksten en bronnen
komen uit het echte leven.
Voor taalzwakke en allochtone kinderen
kan gebruik gemaakt worden van de
methodes: Spelling in de lift, Zelfstandig spellen, Goed spel en Woordkasteel.
Om de effectiviteit van het lees– en
spellingonderwijs te vergroten worden
preventieve instructietechnieken aangeboden via Gebarentaal
Rekenen en wiskunde
Evenals het vakgebied Nederlandse Taal
wordt het voorwaardelijk rekenonderwijs in de kleutergroepen gegeven in de
vorm van rekenactiviteiten, zoals het
maken van reeksen, logisch rangschikken, tellen en spelen met lotto’s.

Andere Taalactiviteiten
Onze school werkt ook bij de overige
taalactiviteiten met de nieuwe methode
Staal.
Opbrengstgericht werken en toepassen
staan centraal in deze methode.

Vanaf groep 3 wordt er gewerkt met de
methode Wereld in Getallen.

Kinderen vergaren eerst kennis.
Deze passen ze vervolgens in een
presentatie of publicatie toe.
Dit is een realistische rekenmethode,
die uitgaat van voorbeelden uit het dagelijks leven in zgn. projecttaken.
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Het cijferen, bewerkingen, toepassingen
en het hoofdrekenen worden in een
aparte cursus aangeboden.

Wereldoriëntatie

Doordat het programma verdeeld is in
blokken, is de methode zeer geschikt
om aan te sluiten bij de mogelijkheden
van de kinderen. Daarnaast is er een
minimumprogramma voor kinderen, die
moeite hebben met het basisprogramma en een uitbreidingsprogramma voor
kinderen, die meer aan kunnen dan het
basisprogramma.
De Wereld in Getallen is gemakkelijk te
koppelen aan Maatwerk Rekenen. Dit is
een rekenhulpprogramma voor
kinderen, die moeilijkheden ondervinden
op onderdelen van de rekenleerstof of
het totale rekenprogramma. Ook
Maatwerk gaat uit van de directe
belevingswereld van het kind. Voor
“bollebozen” is er de uitbreidingsstof
Plustaak rekenen.
In dit nieuwe schooljaar 2018-2019
starten we tevens met de methode
snappet. Dit vanaf groep 3 t/m 8.
Ieder kind werkt met een device
binnen de leerdoelen van het SLO en
passend binnen de methode. We
realiseren ons dat dit invoeringsjaar
vooral bedoeld is om ons de devices
en het adaptief programma eigen te
maken. Zo snel mogelijk verbinden
we dit met de ontwikkeling van ons
nieuwe onderwijsconcept.

Voor wereldoriëntatie werken wij met de
nieuwe WO-methode van Educatief
Blink.
Dit is een digitale, interactieve WOmethode voor de vakken Aardrijkskunde
( “Grenzeloos”) ,Geschiedenis
(“Eigentijds”) en Natuur en Techniek
(“Binnenstebuiten”).

Engels
In groep 7 en 8 zullen de Engels lessen
in schooljaar 2018-2019 structureel
gaan plaatsvinden. Daarbij zal in het
nieuwe schooljaar binnen deze methode
tevens de aansluiting van de groepen 5
en 6 worden gerealiseerd.

Deze 3 methodes vormen samen een
totaalpakket wereldoriëntatie voor groep
3 t/m 8. Ze zijn zelfstandig te
gebruiken, en versterken elkaar. Bij elk
leerjaar is een vakoverstijgend thema
beschikbaar.
In dit projectthema is de leerstof uit

Onze intentie is om juist binnen de gehele
school een doorgaande leerlijn Engels in te
voeren. Dit binnen ons nieuwe
onderwijsconcept.
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de drie vakgebieden op natuurlijke wijze
geïntegreerd.

Plezier in muziek staat centraal.
Afstemming op de belevingswereld van
het kind is een belangrijk uitgangspunt.
We gebruiken hiervoor de methode
“Moet je doen”.
Tevens is er binnen onze school een
muziekconsulent , voor 3,5 uur per
week, van het SMK werkzaam.
De taak van de consulent is het
ondersteunen van de groepsleerkrachten
bij het muziekonderwijs, het aanreiken
van leerstof voor de lessen, het actueel
houden van het repertoire en de
theoretische achtergrond van het
vakgebied.

De




kenmerken van Blink Educatief zijn:
zelf ontdekken en doen;
voelen is onthouden;
volledig samen met scholen
ontwikkeld;
 visueel prikkelend en toegankelijk;
 leren met je hele lijf.

Verkeer
Wegwijs is in nauwe samenwerking met
leerkrachten en verkeersinstellingen tot
stand gekomen. Het is een compacte
methode waarin een duidelijke koppeling
is gemaakt tussen verkeerstheorie en de
dagelijkse verkeerspraktijk. Doel van de
methode is om kinderen in het verkeer
veilig gedrag te leren.
Zo zijn er concrete opdrachten voor
thuis en voor op het schoolplein.

Godsdienst / Catechese
In het hoofdstuk “De school als
leefgemeenschap” is reeds aangegeven,
dat de school uitgaat van de katholieke
cultuur. Dat wil zeggen, dat naast het
onderwijs in catechese de katholieke
levensovertuiging en traditie terug te
vinden zijn in het dagelijks schoolleven.
Zo wordt bijvoorbeeld de schooldag
geopend met een gebed of een lied. Bij
de vorming van de leerlingen legt de
school accenten op basis van de
katholieke grondslag. De overdracht van
normen en waarden staat in verband
met het ideaal van een menswaardige
wereld en toekomst zoals dat in het
evangelie naar voren komt. Deze
vorming moet de kinderen het
gereedschap bieden om uit te groeien
tot personen, die vanuit die
levensbeschouwing kunnen leven en
werken met zichzelf, de wereld en de
ander. Vanwege de oorsprong van de
school (zie geschiedenis van de school)
is er een nauwe samenwerking met de
St. Catharinaparochie van de stadswijk
Holz. De toediening van de sacramenten
E.H. Communie (groep 4) en H. Vormsel
(groep 8) vinden in de St. Catharinakerk
plaats.
In periodiek overleg met het Kerkbestuur, de pastoor en werkgroepen
worden afspraken gemaakt over de

Creatieve vakken
Muziek, tekenen en handvaardigheid/
handwerken hebben in de basisschool
een eigen plaats ingenomen als onderdeel van de totale persoonlijkheidsontwikkeling.
De methoden “Tekenvaardig”,
“Handvaardig”, “Textielvaardig” en
“Moet je doen” bieden een samenhangend geheel en een gestructureerde
aanpak van de beeldende vakken.
Een raamplan voor alle groepen zorgt
ervoor, dat alle materialen, gereedschappen en technieken aan de orde
komen.
Voor muzikale vorming is een werkplan
opgesteld in samenwerking met de
Stichting Muziekschool Kerkrade (SMK).
Dit werkplan heeft als uitgangspunt, dat
de kinderen muziek leren hanteren als
uitdrukkingsmiddel voor zichzelf en als
communicatiemiddel met anderen.
Leerlingen worden vertrouwd gemaakt
met de eigenschappen van muziek,
o.a. toonhoogte, toonsterkte en het
gebruik van het aanwezige Orffinstrumentarium.
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bijdrage van de parochie aan het catechese
onderwijs en de deelname van de school aan
parochiale evenementen, zoals gezinsmissen,
kerkelijke feesten en andere activiteiten.

Sacramentenvoorbereiding
In januari begint in groep 4 de
voorbereiding voor de E.H. Communie. De
lessen worden gegeven door de
groepsleerkracht en de parochiegeestelijke.
De plechtige viering van de E.H. Communie
vindt plaats in de parochiekerk van de
Holz.
De kinderen van groep 8 kunnen
deelnemen aan de voorbereiding voor het
H. Vormsel. Dit wordt elk jaar toegediend
in de parochiekerk van de Holz.
Verlof vanwege de 1e H. Communie
Het is gebruikelijk dat de communicantjes
en broertjes en zusjes van de
communicantjes op maandag na de
communieviering verlof hebben.
Kinderen uit groep 4 die geen communie
gedaan hebben, hebben eveneens verlof.
Broertjes en zusjes van deze kinderen
krijgen geen verlof.

Bezinning over en evaluatie van het
catechese-onderwijs is een onderdeel
van het overleg in kader van de
schoolontwikkeling.
De doelstelling van het catecheseonderwijs is drieledig: de verwondering
voor Gods schepping, kennis van de
Bijbel en de katholieke traditie en
respect voor andere godsdiensten en
levensbeschouwingen. Methode: Hemel
en aarde.
Per week wordt gemiddeld een half uur
aan catechese-onderwijs besteed.

Cultuureducatie
Voor cultuureducatie maakt de school o.a.
gebruik van het aanbod van Kunstmenu
van Vrije Akademie ZOM.
Het kunstmenu confronteert kinderen met
diverse vormen van kunstuitingen en
cultureel erfgoed in de basisschoolperiode.
Kunstmenu levert een belangrijke bijdrage
aan de kerndoelen zoals die voor het
basisonderwijs zijn opgesteld. De
kennismaking met verschillende
kunstzinnige disciplines en de
aanknopingspunten die dit weer biedt in
het praktisch werken, zijn wezenlijk
onderdeel van eigentijdse cultuureducatie.

Schoolvieringen
Aan het begin van het schooljaar is er
een viering met alle kinderen in de kerk.
Als voorbereiding op het Kerst- en
Paasfeest gaan de kinderen vanaf groep
5 per groep naar de dagkapel van de H.
Catharinakerk voor een korte bezinning.
Gedurende het hele schooljaar werkt de
school mee aan de geplande vieringen
van de gezinsmiswerkgroep van de
H. Catharinaparochie. Op Witte
Donderdag wordt er een kledingactie
gehouden voor de Stichting Ormus, die
steun geeft aan de bevolking van
Roemenië.
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De organisatie van de school

Sociaal emotionele ontwikkeling
De aandacht voor sociaal emotionele
ontwikkeling is gebaseerd op missie van
de school: “Je mag er zijn en wij zijn er
voor jou!”. Dat houdt onder meer in dat
we een omgeving creëren waarin
leerlingen zich veilig kunnen voelen zodat
ook ieder kind zijn/haar talenten kan
ontwikkelen.
Dit betekent dat we in ons pedagogisch
handelen uitstralen dat we elk kind
serieus nemen en hen de hand willen
reiken hun talenten maximaal te
ontwikkelen.
Instrumenten om de sociaal emotionele
ontwikkeling aan de orde te stellen zijn
bijvoorbeeld:
· “Coole Kikker”, een programma voor
groepen 1 t/m 4 waarin kinderen in
spelvorm sociale vaardigheden
ontwikkelen.
· De “Emokring” die in de groepen
1 t/m 8 aan het eind van de week gehouden wordt . Hierin worden onderwerpen aan de orde gesteld die in de
groep spelen.
Doelen zijn: leren voor jezelf opkomen, een veilige omgeving creëren
waarin iedereen durft te praten, respect hebben voor afwijkende meningen, leren luisteren en leren inleven in
gevoelens van anderen.
De emokring werkt mee aan een
klimaat waar men zich thuis voelt en
zich kwetsbaar durft op te stellen.
· Viseon, een meetinstrument van Cito.
Hier ligt ook een directe relatie met
Actief Burgerschap dat aan de orde komt via
lesmateriaal van de “Deugdenboom”.

Groeperingsvorm
De groepsindeling van de school verdeelt de
school in onderbouw (groep 1 t/m 4) en
bovenbouw (groep 5 t/m 8).
In de onderbouw zijn twee kleutergroepen
homogeen, groep 1: jongste kleuters; groep 2
met de oudste kleuters. Omdat gedurende het
hele schooljaar 4-jarigen instromen, fungeert
een derde kleutergroep (1i) als instroomklas
voor deze kinderen. Ze krijgen hier de tijd en
de ruimte om te wennen aan de regelmaat
van de schooldag. De leerkracht van de
instroomgroep en de coördinator
leerlingbegeleiding beoordelen wanneer een
kleuter er aan toe is om door te stromen naar
de eerste kleutergroep.
Door de instroomgroep wordt de
groepsgrootte in kleutergroep 1 verkleind.
In de andere groepen wordt gestreefd naar
een gemiddelde groepsgrootte van
31 leerlingen (32 is het maximum aantal
leerlingen).

Organisatie
Centraal in de organisatie staat de directeur.
Er vindt structureel overleg plaats met de
coördinatoren onderbouw, bovenbouw,
leerlingbegeleiding en ict.
In het Managementteam is er gezamenlijk
werkoverleg om werkzaamheden op elkaar af
te stemmen en elkaar te ondersteunen.
Schoolontwikkeling, passend onderwijs en
kwaliteitszorg zijn hierbij de centrale
gespreksthema’s.
Daarnaast zijn er plenaire teambijeenkomsten, onder-/bovenbouw-vergaderingen,
werkvergaderingen en leerlingbesprekingen.

Directeur
MR

Managementteam
Dir/IB/Adj

Team

Oudervereniging
Onderbouw
groep 1 t/m 4
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Bovenbouw
groep 5 t/m/ 8
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en bovendien is het systeem
geautomatiseerd.
Diverse toetsen kunnen digitaal afgenomen
worden. Naast de gebruikelijke toetsen van
het Cito-LOVS worden ook nog enkele
specifieke toetsen afgenomen, zoals DIA, AVIleestoets, DMT, VISEON en de Cito-eindtoets.

Leerlingvolgsysteem
Door de ontwikkeling van de Interne Leerlingenbegeleiding is er behoefte ontstaan om
betrouwbare informatie te krijgen over de
voortgang van het leerproces van een
leerling. Hiervoor gebruikt de school een
leerlingvolgsysteem (LOVS).
Het LVS bestaat uit drie onderdelen:
Signaleren.
Er worden gedurende het schooljaar een
reeks toetsen afgenomen om vast te
stellen hoever een leerling gevorderd is.
Door te vergelijken met de toetsresultaten
van een vorige toetsing wordt zichtbaar
hoeveel en wat een leerling in een
bepaalde periode geleerd heeft. Bovendien
kan de leerling met andere leerlingen
vergeleken worden (regionaal of landelijk).
Analyseren.
De toetsing laat normaal gesproken zien
dat het met de meeste leerlingen goed
gaat. Is dat niet het geval, dan moet op
dat onderdeel het onderwijsaanbod
bekeken worden. Leerlingen met een
onvoldoende voortgang worden nog eens
nader onder de loep genomen om erachter
te komen waar de schoen precies wringt.
Handelen.
De uitkomsten van de analyse worden
door de IB-er met de groepsleerkracht
besproken. Samen bekijken ze op welk
niveau hulp aan de leerling kan worden
geboden.
Van alle leerlingen in groep 1 en 2 worden
overzichten bijgehouden, m.b.t. de
voortgang.
Door evaluatie en planning in weekoverzichten kan de groepsleerkracht signaleren
hoe het ontwikkelingsproces van de kleuter
vordert. Kinderen die extra begeleiding nodig
hebben worden begeleid met het
zorgverbredingspakket van Cito.
Mede omwille van de uniformiteit hebben de
Kerkraadse basisscholen voor het Citoleerlingvolgsysteem gekozen.
Dit toetsinstituut werkt op landelijk niveau,
waardoor uitslagen vergeleken kunnen
worden met landelijke of regionale uitslagen

Toetskalender
Op school is een jaarlijks, bijgestelde
toetskalender aanwezig.

Onderwijskundig rapport
Over iedere leerling die de school verlaat
wordt, ten behoeve van de ontvangende
school, een onderwijskundig rapport
opgesteld . De ouders worden hiervan in
kennis gesteld.

Individuele oudergesprekken
In het begin, midden en einde van het
schooljaar vinden Kind-Ouder-gesprekken
(KOG) en/of individuele oudergesprekken
plaats.
Deze gesprekken vinden plaats naar
aanleiding van de rapportage van vorderingen
van de leerlingen en, tussentijds, op afspraak
of op wens van ouders/verzorgers of
leerkracht.
Ouders/verzorgers van leerlingen die met
handelingsplannen werken worden periodiek
uitgenodigd voor informatie/overleg en
ondertekening van de plannen.
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Informatie– en
communicatietechnologie (ICT)

Afspraken

Onderwijsstichting MOVARE heeft ontwikkeling en innovatie hoog in het vaandel staan.
Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van
nieuwe media.
Protocol
Er is een protocol voor internet- en emailgebruik (mediaprotocol) Dit kunt u
bekijken via de website www.movare.nl documenten - Live@Edu.
Voor het gemak is in deze paragraaf een
korte samenvatting van het mediaprotocol
opgenomen.
Mediaprotocol voor leerlingen
Uitgangspunten
Kinderen maken gebruik van internet.
De school heeft de verantwoordelijkheid
om kinderen hier ‘wegwijs’ in te maken.
Kinderen dienen zich tevens aan de
afspraken te houden over internetgebruik
of het versturen van e-mail/ chatberichten.

o

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

o

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.

o

Bij het bezoeken van internetpagina’s
wordt altijd in overleg met de leerkracht
besloten of privacygevoelige informatie
wordt gegeven (denk hierbij aan NAWgegevens).

o

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

o

Het is niet toegestaan om bestanden te
downloaden en/of te installeren op een
computer van school.

Schoolwebsite
Ouder(s)/verzorger(s) dienen toestemming
te geven of gegevens van hun kind
op de schoolwebsite gepubliceerd mogen worden.
Deze toestemmingsverklaring wordt door
de school bewaard en direct toegepast bij
wel/geen akkoord.
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Mobiele telefoons / Mp3-spelers
Het gebruik van mobiele telefoons en/of
mp3-spelers (met of zonder camerafunctie dan wel andere functies zoals
internet) is vanaf het binnenlopen op het
schoolplein niet toegestaan.
De telefoons moeten dan uitgeschakeld
worden.
Het is mogelijk om een mobiele telefoon /MP3-spelers te gebruiken bij
onderwijsprojecten.

Taakverdeling binnen de school
Sinds 1992 hebben schoolbesturen de
verplichting een personeelsbeleidsplan op te
stellen. Een onderdeel hiervan is de
taakbelasting van en de taakverdeling binnen
het team.
Taken binnen de school:
Teamleden
· Primaire taak: de lestaak en alle taken die
hiermee verbonden zijn, zoals
voorbereiding, correctie en contacten
met ouders.
· Secundaire taak: team-; sectie-;
werkgroepvergaderingen; organiseren
van activiteiten; vertegenwoordigen van
de school elders; coördineren van
onderwijsontwikkelingen en
huishoudelijke taken.
Directie
De directeur vervult een belangrijke
schakelfunctie tussen school en bestuur.
Op schoolniveau is de directeur
verantwoordelijk voor het onderwijskundig
proces, de bedrijfsvoering, het
personeelsbeleid, de identiteit van de school
en de interactie tussen ouders en school.
Op bestuursniveau functioneert de directeur
als beleidsadviseur en is belast met de
uitvoering van het vastgesteld beleid.
Jaarlijks wordt de actuele taakbelasting van
het team op jaarbasis in kaart gebracht en de
taakomvang van personeelsleden vastgesteld
(Normjaartaak).
Omdat uitgegaan wordt van een evenwichtige
verdeling van taken, worden leerkrachten
voor omvangrijke taken zoals ICT en de
Interne Begeleiding één of meer dagdelen
vrijgesteld van hun lesgevende taak. Een
ander personeelslid neemt deze taak dan
over.
De directeur heeft geen lesgevende taak.
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Externe relaties
De inspectie bezoekt periodiek de scholen
voor een onderzoek. Deze bezoeken worden
van tevoren aangekondigd. Over de
verschillende activiteiten rapporteert de
inspectie aan de school en het bevoegd
gezag.

Bureau VSV Parkstad Limburg
Sinds 2000 hebben de 8 Parkstad-gemeenten
de centrale Leerplicht- en
Leerlingenadministratie ondergebracht in het
Bureau Voortijdig Schoolverlaten Parkstad
Limburg.
Adres: CBS weg 2, 6412 EZ Heerlen.

Deze rapportage wordt gepubliceerd op
www.onderwijsinspectie.nl.

SamenWerkingsVerband (SWV)
Passend Onderwijs Parkstad e.o.
Vanaf augustus 2014 maakt onze basisschool
deel uit van SWV PO Heerlen e.o. Doelstelling
van deze samenwerking is o.a. het terug
brengen van het aantal leerlingen in het
S(B)O naar de landelijke norm van 2%.

Leerplicht geldt vanaf de 5e verjaardag van
het kind tot en met het schooljaar, waarin
hij/zij zestien jaar is geworden.
Zodra een leerling drie achtereenvolgende
dagen of gedurende vier opeenvolgende
weken meer dan een achtste van de lestijd
verzuimt, moet de schoolleiding dit melden bij
de ambtenaar leerplichtwet. Deze zal de
betreffende ouders om een verklaring van het
verzuim vragen en bij herhaling tot sanctie
overgaan.
Informatie over verlof en vrijstelling van de
leerplicht staat in deze gids in het hoofdstuk
“Weetjes voor ouders”.

Voortgezet Onderwijs
Aan het begin van het kalenderjaar worden de
ouders van de schoolverlaters uitgebreid
geïnformeerd over de keuzemogelijkheden
van Voortgezet Onderwijs in Parkstad d.m.v.
een ouderavond, brochures en
informatiedagen.
De aanmelding van leerlingen geschiedt via de
basisschool. De leerkracht van groep 8 en de
coördinator leerlingbegeleiding bovenbouw
formuleren het schooladvies, waarna samen
met de ouders het aanmeldingsformulier
wordt ingevuld. De directeur kan hier
gevraagd een raadgevende rol in vervullen.
Daarna volgt bespreking van alle aangemelde
leerlingen met de betreffende school voor VO.
Halverwege het eerste schooljaar VO worden
de vorderingen van de leerlingen in het VO
geëvalueerd.
Uitgebreide informatie over het
scholenaanbod voortgezet onderwijs:
www. Schoolkeuzeparkstad.nl

Rijksinspectie Basisonderwijs
De taken van de onderwijsinspectie zijn:
·
Toezien op de naleving van de wettelijke
voorschriften.
·
Bekend blijven met de actuele toestand
van het onderwijs.
·
Bevorderen van de ontwikkeling van het
onderwijs.
·
Rapporteren en adviseren van
bewindslieden.
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Botanische tuin

en studieboeken bij de bibliotheek bestellen
en op school laten bezorgen.

Het Centrum voor Natuur- en Milieu Educatie
(CNME) stelt zich ten doel kinderen direct in
contact te brengen met natuur en milieu.
Financiële bijdrage van de gemeente en de
scholen zelf maken het mogelijk, dat het
centrum de scholen begeleidt bij
Natuuronderwijs.
Deze begeleiding bestaat uit: het geven van
lessen op het centrum in de Botanische tuin,
projecten op school en het beschikbaar stellen
van lesdozen, lesbrieven, audiovisuele
hulpmiddelen, levende have en vakliteratuur.

Advies en Begeleidingsdienst voor
Levensbeschouwing en katholieke
identiteit voor primair onderwijs in
het bisdom Roermond
ABL biedt ondersteuning bij de
levensbeschouwelijke en katholieke identiteit
van de school. Ook als er sprake is van
onverwachte vragen (calamiteiten) kan de
school een beroep doen op deskundige
begeleiding op sociaal emotioneel vlak.
Informatie:
www. abl-limburg.nl

Openbare bibliotheek Kerkrade
Voor ondersteuning van het leesonderwijs en
het stimuleren van het lezen in het algemeen
kan de school beroep doen op de diensten van
de Openbare bibliotheek Kerkrade. Er worden
allerlei activiteiten, zoals voorleesouders in de
groepen, georganiseerd en groepen kunnen
op afspraak de bibliotheek bezoeken.

Wist u dat het goed is voor de
taalontwikkeling van uw kind om iedere dag
een stukje voor te lezen? Dat geldt niet alleen
voor kleuters maar ook voor oudere kinderen.
U kunt met uw kind gratis boeken lenen bij de
bibliotheek.
Boek1boek
Boek1boek is een digitale toegangspoort tot
de bibliotheek voor de bovenbouw van het
basisonderwijs in Parkstad. Kinderen kunnen
via een virtueel loket www.boek1boek.nl lees-
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Kindbegeleiding

leerkrachten van scholen uit speciaal
basisonderwijs (de rugzakleerlingbegeleider),
en trajectbegeleiding vanuit Passend
Onderwijs. Wij zien ouders als full-partner,
dat wil zeggen dat ze met ons mee denken.
Samen (leerkracht, leerling en ouders)
kunnen wij meer bereiken.
Als team hebben wij een gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor onze leerlingen.
Deze stelling vinden wij erg belangrijk, want
alleen als één team kunnen wij bijdragen aan
een optimale ontwikkeling van onze
leerlingen.

Ons onderwijs
Wij geven les aan ongeveer tweehonderdvijftig unieke leerlingen.
Al deze leerlingen hebben hun unieke
persoonlijkheid en behoefte om te leren en te
spelen. De meeste leerlingen leren op een
regelmatige, gemiddelde manier. Sommige
leerlingen hebben een langere tijd nodig om
iets te kunnen leren. Er zijn ook leerlingen die
maar weinig uitleg nodig hebben om hele
grote leerstappen te kunnen maken. Deze
verschillen ontstaan door verschillen in
intelligentie, sociale- en emotionele
ontwikkeling, lichamelijke condities,
motorische ontwikkeling, werkhouding en
door het milieu en de cultuur waaruit onze
leerlingen komen.
Wij, als team van basisschool St. Ursula,
hebben als taak ons onderwijs zo in te richten
dat elk kind zo goed mogelijk tot zijn recht
komt, ongeacht de verschillende
leermogelijkheden.
Wij willen goed voor onze leerlingen zorgen.
Primair zullen wij proberen om extra
begeleiding te voorkomen. Dit doen we door
kwalitatief goede lessen te geven en te zorgen
voor een goede sfeer in onze klas, zodat elk
kind zich veilig en gewaardeerd voelt.
Voor sommige kinderen is dit niet genoeg. Zij
vragen meer van ons dan kwalitatief goed en
veilig onderwijs: zij vragen extra begeleiding
en daar hebben zij ook recht op.

Wie zorgt er voor uw kind?
·
De leerkracht.
De belangrijkste taak op onze school is
weggelegd voor de leerkracht. De
leerkracht is de spil van de begeleiding
voor kinderen. De leerkracht wordt bij zijn
taak ondersteund door:
·
De intern begeleider
De IB-er heeft als taak om leerkrachten
te ondersteunen in het (aan)bieden van
kindbegeleiding.
·
De LB- leerkracht
Deze heeft als taak om in zijn vakgebied
leerkrachten te ondersteunen door o.a.
het maken van diepere analyses.
·
De schoolleiding
De schoolleiding heeft als taak voorwaarden te scheppen, waardoor de
processen binnen de school optimaal
verlopen.

Doelstelling van de begeleiding
Wij treffen voorzieningen voor leerlingen die
moeilijkheden ondervinden om hun leer- en
ontwikkelingsproces goed te laten verlopen.
Met deze voorzieningen willen wij ervoor
zorgdragen dat elke leerling van onze school
een doorgaande ontwikkeling doormaakt die
recht doet aan deze leerling. Ook willen wij
met onze begeleiding bereiken dat zo min
mogelijk leerlingen verwezen worden naar het
Speciaal Basisonderwijs (SBO).
De leerkracht kan bij het uitvoeren van haar
begeleidingstaken gebruik maken van: intern
begeleider, LB-Leerkracht (gespecialiseerde
leerkracht), hulp van collega’s, externe

Handelingsgericht
Wij gaan uit van behoeften van kinderen in
plaats van tekortkomingen. Het gaat dus niet
om de vraag: “Wat kan het kind niet?”, maar
om de vraag: “Wat heeft het kind nodig, om
wel te leren?” M.a.w. wat vraagt het kind van
ons om zijn volgende stap te kunnen maken.
Begeleidingsniveaus
We onderscheiden 4 begeleidingsniveaus die
uitvoerig beschreven staan in het schoolplan
2015-2019 hoofdstuk 5.
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Preventie
Onze leerlingbegeleiding richt zich niet alleen
op het helpen bij problemen, maar zeker ook
op het voorkomen van problemen. Preventie
is voor de school van groot belang. Goed
onderwijs is daarbij de krachtigste factor. De
professionaliteit van de leerkrachten speelt bij
deze preventieve begeleiding een sleutelrol.
Effectieve instructie en effectief klassenmanagement met een stevige pedagogischdidactische basis en een positieve
grondhouding zijn daarbij gevraagd. Die
positieve grondhouding van de leerkracht
zorgt er voor dat een kind zich veilig en
geaccepteerd voelt ook met zijn beperkingen.
In dit kader is de emo-kring op onze school
een niet meer weg te denken onderdeel. Om
dit proces te waarborgen bezoeken de Intern
Begeleiders 1x keer per jaar alle groepen met
behulp van VIB-S. VIB-S is een methode
waarbij door middel van video-opnames
gewerkt wordt aan de optimalisering van het
pedagogisch- didactisch klimaat in de klas. De
competenties van leerkrachten, leerlingen en
de IB’er worden hiermee zichtbaar gemaakt
door het hanteren van een kijkwijzer.
Uiteraard wordt deze interventie ook op maat,
individueel ingezet.

Verstoring van het leerproces voor de andere
leerlingen:
indien het onderwijs aan de leerling met
een specifieke onderwijs-(begeleidings)behoefte een zodanig beslag legt op de
tijd en aandacht van de groepsleerkracht
dat daardoor de tijd en aandacht voor de
overige (begeleidings-)leerlingen in de
groep onvoldoende of in het geheel niet
kan worden geboden.

Grenzen aan begeleiding
Onze school streeft ernaar de begeleiding
voor de leerlingen op een verantwoorde wijze
gestalte te geven.
Er kunnen zich echter situaties voordoen,
waarin de grenzen aan de begeleiding voor de
kinderen worden bereikt:

Schoolbegeleiding

Criteria aan opnamecapaciteit:
in het verlengde van de onder punt 3
beschreven situatie is de school niet in
staat een leerling met een specifieke
onderwijs-(begeleidings-)behoefte op te
nemen, vanwege de zwaarte en het aantal
leerlingen met bepaalde onderwijsbehoeften welke al in een bepaalde groep
voorkomen.
Per aanmelding zal de afweging moeten
plaatsvinden of er voldoende begeleidingsruimte aanwezig is.
Het maximaal aantal leerlingen is
vastgesteld op 32 leerlingen per groep,
gelet op het aantal vierkante meters.

Onze school is voortdurend in ontwikkeling.
Bij sommige aspecten van deze ontwikkeling
laten we ons ondersteunen door experts van
buiten de school, zoals orthopedagogen,
psychologen, logopedisten, psychologisch
assistenten en onderwijsadviseurs. Zij helpen
ons bij vragen die te maken hebben met de
begeleiding van individuele leerlingen
(consultatie en diagnostiek), het verder
ontwikkelen van de begeleidingsstructuur en
het versterken van de kwaliteit van het
onderwijs in de groepen (passend, boeiend en
opbrengstgericht onderwijs). Logopedisten
worden ingeschakeld bij taal- en/of
spraakproblemen van leerlingen en spelen een
rol binnen de ontwikkeling van het
taalonderwijs. Deskundigen op het gebied van
ICT ondersteunen bij het effectief leren
omgaan met bijvoorbeeld digitale
schoolborden etc. Indien nodig maken we ook
gebruik van andere deskundigen.

Verstoring van rust en veiligheid:
indien een leerling een onderwijs(begeleidings-)behoefte heeft die
ernstige gedragsproblemen met zich
meebrengt en die leidt tot ernstige
verstoring van de rust en de veiligheid in
de groep.
Interferentie tussen behandeling/verzorging
van onderwijs:
indien een leerling een onderwijs-(begeleidings-)behoefte heeft die een zodanige
behandeling/begeleiding vraagt dat
daardoor zowel de begeleiding en de
behandeling voor de betreffende leerling,
als het onderwijs aan de betreffende
leerling onvoldoende tot zijn recht
komen.
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Passend onderwijs

Ondersteuningscontinuüm
Het ondersteuningscontinuüm bestaat uit 5
niveaus.
 Ondersteuningsniveau 1
Onderwijs in de groep
 Ondersteuningsniveau 2
Ondersteuning in de groep
 Ondersteuningsniveau 3
Ondersteuning op school met interne
deskundige
 Ondersteuningsniveau 4
Ondersteuning op school met externe
specialisten
 Ondersteuningsniveau 5
Extra ondersteuning special
(basis)onderwijs

Schoolbesturen voor primair onderwijs
hebben met ingang van schooljaar 2014-2015
de opdracht om voor alle leerlingen passend
onderwijs te organiseren. De schoolbesturen
werken samen om invulling te geven aan deze
zorgplicht.
Elk kind heeft recht op passend onderwijs,
ongeacht niveau van leren en ontwikkeling.
Schoolbesturen en scholen geven vorm aan
passend onderwijs in het ondersteuningscontinuüm: hoogwaardige basisondersteuning
en extra ondersteuning. Uitvoering vindt
plaats in afstemming met ketenpartners,
zoveel mogelijk regulier en thuisnabij in één
integraal plan binnen de beschikbare
middelen.
Hiertoe werken schoolbesturen samen in het
samenwerkingsverband.
Het samenwerkingsverband is faciliterend bij
het vormgeven van deze collectieve
verantwoordelijkheid.
In Zuid-Limburg zijn drie samenwerkingsverbanden primair onderwijs:
· Regio Westelijke Mijnstreek:
Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en
Stein
· Regio Maastricht-Heuvelland:
Eijsden-Margaraten, Gulpen-Wittem,
Maastricht, Meerssen, Vaals en
Valkenburg aan de Geul
· Regio Heerlen e.o.:
Brunssum, Heerlen, Kerkrade,
Landgraaf, Nuth, Onderbanken,
Simpelveld en Voerendaal.

In het samenwerkingsverband wordt een
onderscheid gemaakt tussen basisondersteuning en extra ondersteuning. Alle
basisscholen bieden de basisondersteuning
(ondersteuningsniveau 1 tot en met 4). Dit
doen zij autonoom of met behulp met
netwerkpartners.
Ondersteuningsniveau 5 is extra
ondersteuning op het speciaal
(basis)onderwijs.
Onze school heeft een schoolondersteuningsProfiel (SOP): dit is een beschrijving van de
voorzieningen die zijn getroffen voor
leerlingen die ondersteuning nodig hebben.
Het SOP geeft een beeld van de wijze waarop
de school het ondersteuningscontinuüm vorm
geeft.
Het SOP kunt u terugvinden op de website
van onze school.

Deze drie samenwerkingsverbanden in ZuidLimburg werken nauw samen op zowel
beleidsmatig als uitvoeringsvlak. Informatie
over de samenwerkingsverbanden kunt u
terugvinden op de website:
www.passendonderwijszuid.nl

Aanmelding, zorgplicht en toelaatbaarheid tot
speciaal (basis) onderwijs
Ouders melden hun kind schriftelijk, minimaal
10 weken voorafgaand aan de gewenste
plaatsing, aan bij de school van voorkeur.
Meestal is dat een school in de buurt, maar
dat hoeft niet. Als daartoe redenen zijn, mag
dit ook een SBO-school zijn of een school die
wat verder weg ligt. De verantwoordelijkheid
voor tijdig plaatsen begint op het moment dat
de leerling schriftelijk wordt aangemeld bij
een school in het samenwerkingsverband.
Aanmelding betekent niet automatisch
plaatsen. Ouders stellen de school op de
hoogte als zij vermoeden dat hun kind
ondersteuning nodig heeft. Bij de eerste
aanmelding in het primair onderwijs is die

Dekkend aanbod
Het samenwerkingsverband organiseert een
dekkend aanbod, waarin alle leerlingen een
passende plek vinden. Voor alle leerlingen
met een ondersteuningsbehoefte wordt zo
passend mogelijk onderwijs gerealiseerd.
Daartoe werken de scholen in het
samenwerkingsverband samen.
Op Zuid Limburgs-niveau ontstaat er een
ondersteuningscontinuüm van reguliere tot
zware ondersteuning binnen de samenwerkingsverbanden passend onderwijs.
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Voor meer informatie over Passend Onderwijs
kunt u contact opnemen met de directie en/of
intern begeleider van onze school.
Het ondersteuningsplan van het
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
staat op de website van het schoolbestuur.
Algemene informatie over passend onderwijs
kunt u vinden op de site
www.passendonderwijs.nl

informatie, eventueel aangevuld met
informatie van een voorschoolse voorziening,
de belangrijkste basis voor de school van
voorkeur om vast te stellen welke
ondersteuning het kind nodig heeft.
Er is geen voorgeschreven of uniform
aanmeld-/inschrijfformulier vanuit het
samenwerkingsverband. Besturen en scholen
gebruiken hun eigen formulieren voor
aanmelding. Deze aanmeldformulieren staan
altijd op de website van de school. Aan een
verzoek tot aanmelding geeft een school
gehoor, waarbij de afspraak geldt dat niet
mondeling wordt doorverwezen.

Toelating en verwijdering

Het College van Bestuur besluit over de
toelating en de verwijdering van leerlingen.
De toelating mag niet afhankelijk worden
gesteld van een geldelijke bijdrage van de
ouders. Het schoolbestuur heeft met ingang
van 1 augustus 2014 een zorgplicht om voor
alle leerlingen die worden aangemeld en die
extra ondersteuning nodig hebben, of staan
ingeschreven, een zo passend mogelijk
onderwijsaanbod te doen.
De aanmelding van kinderen voor toelating
geschiedt schriftelijk en kan worden gedaan
vanaf de dag waarop het kind de leeftijd van
3 jaar bereikt. De ouders doen de aanmelding
zo mogelijk ten minste 10 weken voor de
datum waarop toelating wordt gevraagd en
geven bij de aanmelding aan bij welke school
of scholen eveneens om toelating is verzocht.
De school die het aanmeldformulier ontvangt,
moet een zo passend mogelijk aanbod doen.
Dat moet een plek op een school zijn waar de
leerling ook daadwerkelijk geplaatst kan
worden.
De schooldirectie beoordeelt of de aanmelding
een kind betreft dat extra ondersteuning
behoeft. Het College van Bestuur/schooldirectie moet altijd een oordeel vellen over de
ondersteuningsbehoefte van de aangemelde
leerling. De schooldirectie kan daarom de
ouders via een vragenlijst verzoeken
gegevens te overleggen betreffende
stoornissen of handicaps van het kind of
beperkingen in de onderwijsparticipatie.

De school beslist, binnen zes weken na
aanmelding, of de leerling kan worden
toegelaten.
Deze periode kan eenmaal met maximaal vier
weken worden verlengd.
Als een school de leerling niet kan plaatsen
binnen de basisondersteuning, zoekt de
school (of het schoolbestuur) een passende
onderwijsplek op een andere school. Dat kan
een reguliere school zijn of een school voor
speciaal (basis)onderwijs. Belangrijk daarbij is
dat een goede balans wordt gevonden tussen
de wensen van ouders en de mogelijkheden
van scholen. Als extra ondersteuning in het
speciaal (basis)onderwijs nodig is, dan wordt
een toelaatbaarheidstraject gestart. Het
samenwerkingsverband bepaalt of een leerling
toelaatbaar is tot het speciaal (basis)onderwijs. Ook stelt het samenwerkingsverband het beleid en de procedure vast met
betrekking tot de terugplaatsing of overplaatsing van leerlingen voor wie de periode waarop de toelaatbaarheidsverklaring betrekking
heeft, is verstreken. Meer informatie over de
toelaatbaarheid tot speciaal (basis)onderwijs
kunt u terug vinden op de website

www.passendonderwijszuid.nl
Contactinformatie

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.

Samenwerkingsverband Heerlen en
omstreken
Adres
Nieuw Eyckholt 290 E
6419 DJ Heerlen
Directeur Doreen Kersemakers
Telefoon 085 – 488 12 80
E-mail
info-po@swvzl.nl
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Het schoolondersteuningsprofiel is
beschikbaar op de website van de school.

leraar. 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
geschillencommissie: Toelating en
Verwijdering 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 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 s(b)o, 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 hij daarbij een zo kort mogelijke
termijn waarbinnen de beslissing wel
tegemoet kan worden gezien (uiterlijk 4
weken later).

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.

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.

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.

Verwijderen
Voordat wordt besloten tot verwijdering hoort
het College van Bestuur de betrokken groeps-

Meer informatie
Voor de volledige procedure verwijzen wij u
naar de website van Onderwijsstichting
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Movare: www.movare.nl .
(de procedure Toelating, schorsing,
verwijdering van leerlingen is hier te vinden
onder Documenten  Vastgesteld beleid.

beleid en organisatie).
Kortom: kwaliteitszorg beschrijft wat we
willen bereiken en hoe we dat gaan realiseren
en bewaken.
Dit proces zal direct verbonden worden met
de ontwikkeling van ons nieuwe
onderwijsconcept. Juist in deze transformatie
is het belangrijk dat we onze opbrengsten
monitoren en volgen.

Leerlingbegeleiding

De coördinatie is in handen van de Intern
Begeleiders.
Met behulp van handelingsplannen, die met
de ouders van de betreffende leerling worden
doorgesproken, worden aangepaste
programma’s aangeboden.
Indien nodig kan een leerling ambulant
begeleid worden door een ambulant
begeleider van het Samenwerkingsverband.
Dit schooljaar worden 5 leerlingbesprekingen
ingevoerd. Leerkrachten kunnen kinderen
met specifieke hulp-/begeleidingsvragen hier
bespreken.
De evaluatie van de scores van de toetsen
van het LOVS vinden plaats in februari en juli.
Ook worden dwarsdoorsneden en
trendanalyses op groeps- en schoolniveau
gemaakt en besproken. Als document
hiervoor gebruiken wij de schoolzelfevaluatie
(SZE).
In de GIB-gesprekken (Groep In Beeld) in
september, februari en juni worden alle
leerlingen met de groepsleerkracht
besproken. Aan het eind van het schooljaar
zijn de overgangsgesprekken waaraan de
leerkrachten van de huidige en de
ontvangende groep deelnemen. Het accent
ligt op de overdracht van de groep. Doel: het
waarborgen van het continue aanbod van de
juiste begeleiding.

(Hoog-)begaafde kinderen
Leerlingenbegeleiding richt haar aandacht op
alle kinderen. In de groep leerlingen die hoge
leerresultaten scoren zijn pientere en
begaafde leerlingen. De pientere leerling heeft
alles geleerd en goed onthouden en de
begaafde leerling weet vaak niet hoe zij/hij
aan de kennis of vaardigheid komt, het is er
gewoon.
Voor begaafde leerlingen is het noodzakelijk
om de ontwikkelingsbehoeften in kaart te
brengen.
Schoolontwikkeling Hoogbegaafdheid
Tijdens het schooljaar 2013-2014 is er
intensieve begeleiding geweest van BCO te
Venlo, dit t.a.v. verkenning, onderzoek en
mogelijkheden in begeleiding van kinderen
met kindkenmerken binnen het profiel
hoogbegaafdheid.
Centraal in de ondersteuning en begeleiding
van kinderen staat dan de vraag: “Bij welke
aanpak gedijt een kind met een speciale
ondersteuningsbehoefte het beste?”
Mocht een school niet de juiste aanpak voor
een kind kunnen bieden dan gaat deze school
samen met ouders op zoek naar een passende
school” binnen het samenwerkingsverband.

Kwaliteitszorg

Wat betekent de wet “Passend Onderwijs”
concreet voor onze school?
In het schooljaar 2014-2015 concretiseerden
we verder ons ondersteuningsprofiel.
Binnen de regio stemmen we zoveel mogelijk
onze schoolprofielen af zodat er een dekkend
en passende onderwijsaanbod is voor alle
kinderen.
De begeleiding richt zich met name op
Hoogbegaafdheid en kinderen met dyslexie.

Kwaliteitszorg is een voortdurend proces,
waarbij de school op termijn en per schooljaar
in een plan een aantal onderwerpen vastlegt,
bestudeert en op basis daarvan actie
onderneemt, gericht op het verbeteren en
vastleggen van die kwaliteit.
Kwaliteitszorg gaat over de totale kwaliteit
van de school
Kwaliteitszorg betreft de ontwikkeling van de
school tot een organisatie waarin alle
deelnemers leren. Deze zorg heeft betrekking
op alle niveaus (leerlingen, leerkrachten,
schoolleiding en organisatie) en op alle
domeinen (onderwijs en leren, opbrengsten,
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We streven daarbij de volgende doelstellingen
na:
·
werken vanuit een visie, een collectieve
ambitie van het team;
·
aansluiten bij de onderwijsbehoeften van
kinderen, het versterken van de
leeropbrengsten en daarbij goed
kwalitatief onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen;
·
tegengaan van onderpresteren;
·
beschrijven van een doorgaande lijn in de
begeleiding van (hoog-)begaafde
leerlingen;

of de jongere ontfermen, snel tot elkaar
brengen. De verwijsindex is onderdeel van het
gemeentelijk jeugdbeleid.
Registratie
Alleen algemene gegevens, zoals het
Burgerservicenummer, naam, adres en
geboortedatum worden in de Verwijsindex
opgenomen. De reden van registratie wordt
niet vermeld.
Als de school uw kind wil registreren in de
Verwijsindex wordt u vooraf geïnformeerd.
Samen met u en uw kind wordt dan bekeken
welke hulp en ondersteuning het beste is.

Plusklas
Eén dagdeel per week werken (hoog-)
begaafde leerlingen uit de groepen 3,4 en 5
en leerlingen uit de groepen 6,7en 8 in een
aparte Plusklas. Hier volgen deze leerlingen
een apart programma, waarin hen meer
uitdaging wordt geboden. Dit gebeurt a.d.h.v.
probleemstellingen en bijbehorende
opdrachten. Ze leren o.a. filosoferen, leren
leren, onderzoekend en ontwerpend leren en
het werken volgens het TASC model: Thinking
Actively in a Social Context.
Zie http://fontys.surfsharekit.nl:8080/
get/smpid:29837/DS1/

Wat zijn uw rechten als ouders?
Over de registratie in de Verwijsindex 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.
Ook kunt u 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.

Verwijsindex
De verwijsindex is een internetapplicatie
waarmee professionals kinderen en jongeren
van 0 tot 23 jaar vroegtijdig kunnen
signaleren. Dit wordt gedaan als er extra
begeleiding 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
verwijsindex. Elke organisatie bepaalt zelf
welke criteria hiervoor gelden.

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

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 veilige
schoolomgeving. Het wettelijk kader is
hiervoor maatgevend. Indien noodzakelijk,
worden aanvullende maatregelen genomen.

Overheid
De verwijsindex 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 verwijsindex wil de overheid
meerdere professionals die zich om het kind

Sociale veiligheid
De school hanteert het signaleringsinstrument
VISEON waarmee het welzijn en de sociaal-
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emotionele ontwikkeling van leerlingen wordt
gevolgd.

Binnen de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG)
werkt men nauw samen met het consultatiebureau, het welzijnswerk en met andere
professionals die zich bezighouden met de
zorg voor de gezondheid van de jeugd.

Er is een protocol “Hoe omgaan met pesten”,
waarbij samenwerking met ouders zeer
belangrijk is. Ook voor conflicthantering is er
een stappenplan.

Vinger aan de pols
Het team JGZ houdt de vinger aan de pols als
het gaat om de lichamelijke, psychische en
sociale ontwikkeling van het kind tijdens zijn
(of haar) schoolcarrière. Men kijkt bijvoorbeeld naar groei, motoriek en spraak, maar
ook - bij oudere kinderen - naar eventueel
schoolverzuim en het gebruik van genotmiddelen.

Schoollogopedie
Schoollogopedie houdt zich bezig met alle
facetten, die belangrijk zijn voor de
ontwikkeling van het spreken van een kind,
zoals taalontwikkeling, uitspraak,stemgebruik
en het gehoor.
Naast het behandelen van kinderen met
spraak-, taal- of stemproblemen vindt er elk
jaar in de loop van de maand dat het kind 5
jaar wordt een screening plaats. De ouders
worden hiervan op de hoogte gesteld en om
toestemming gevraagd. Bij eventuele
problemen kan in overleg tot behandeling
worden overgegaan.
Voor ouders die meer informatie over de
screening wensen bestaat de mogelijkheid
deel te nemen aan de themabijeenkomst.

Om te weten of er dingen zijn waar extra op
gelet moet worden, vraagt men ouders
regelmatig om een vragenlijst, waarin allerlei
gezondheidsaspecten aan bod komen, in te
vullen. Daarnaast kijkt men natuurlijk in het
Kinddossier (informatie over de groei en
ontwikkeling van het kind vanaf zijn eerste
bezoek aan het consultatiebureau).
Inentingen
Als JGZ zorgen we voor de uitvoering van het
landelijk Rijksvaccinatieprogramma. Dat
betekent dat jongens en meisjes volledig
worden ingeënt tegen Difterie, Tetanus en
Polio (DTP) en tegen Bof, Mazelen en
Rodehond (BMR). De laatste inentingen krijgt
het kind op 9-jarige leeftijd.
Meisjes krijgen, in het jaar dat zij dertien
worden, bovendien de HPV-vaccinatie tegen
baarmoederhalskanker.
U ontvangt een oproep voor de gratis prikken.

Schoolarts
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD
Zuid-Limburg zet zich in voor een gezonde
lichamelijke en psychosociale ontwikkeling
van alle vier- tot negentienjarigen in de regio.
Aan onze school is een team JGZ verbonden
bestaande uit een jeugdarts, een
jeugdverpleegkundige en een doktersassistente. Bij de JGZ kunnen ouders en
verzorgers, maar ook de school en de wat
oudere kinderen, terecht met de meest uiteenlopende vragen over opvoeden en opgroeien. Bij vragen of zorgen over een kind
kan men een afspraak maken voor een gesprek met een van de JGZ-medewerkers.
Als uit het gesprek of onderzoek blijkt dat
hulp of zorg nodig is, dan wordt samen
gezocht naar een oplossing. Soms kan JGZ die
zorg of hulp zelf bieden, maar het kan ook
zijn dat men voor verder onderzoek, advies of
hulp verwijst naar een van de partners op
het gebied van opvoeden en opgroeien.

De GGD Zuid Limburg doet meer
·
Men kijkt of de school of het
kinderdagverblijf schoon en veilig is en
geven waar nodig adviezen om de
hygiëne en veiligheid te verbeteren.
·
Men helpt scholen om hoofdluis te
voorkomen en/of te bestrijden.
·
Ook ondersteunt men scholen bij hun
lessen en/of projecten over bijvoorbeeld
overgewicht, genotmiddelen, pesten en
seksuele vorming.
·
Jongeren t/m 24 jaar kunnen met al hun
vragen over seksualiteit en seksueel
overdraagbare aandoeningen gratis
terecht bij Sense, het Centrum voor
Seksuele Gezondheid van de GGD ’en in
Limburg.

32

Aandacht voor het kind
Vragen? Meer weten?
Neem dan contact op met de Jeugdgezondheidszorg van de GGD Zuid-Limburg.

De partners van het Centrum Jeugd en Gezin
zijn onder andere alle onderwijsstichtingen,
organisaties in de jeugdgezondheidszorg, alle
welzijnsorganisaties, peuterspeelzalen en
kinderopvang.

Team JGZ Kerkrade:
Mevr. Ria Grond, jeugdartsassistente,
ria.grond@ggdzl.nl , 06 46711087

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.

Conatct:
Team JGZ Parkstad Oost
Tel:
046 – 8506644
(iedere werkdag van 8.30 – 12.30 uur)
E
infojgz.parkstadoost@ggdzl.nl

Centrum Jeugd en Gezin

Regionale aanpak
Kindermishandeling

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).

RAK (regionale aanpak kindermishandeling):
volgend uit de Wet Meldcode huiselijk geweld
en kindermishandeling (van toepassing sinds
2013).
Als wij op school een vermoeden hebben dat
een leerling mogelijk slachtoffer is van
huiselijk geweld en/of kindermishandeling,
dan zijn wij verplicht om 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 deze meldcode en meer informatie over
dit onderwerp verwijzen wij u naar:
www.movare.nl  Documenten

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).

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

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.
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Procedure bij klachten

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.

1.

U kunt de klachtenregeling downloaden via de
website www.movare.nl. Klik in het menu op
documenten en vervolgens op regelingen.

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

personeelslid

andere leerling

leerkracht

leerkracht eigen
kind

leerkracht,
schooldirecteur

schoolse zaken

leerkracht,
schooldirecteur,
College van
Bestuur

schooldirecteur

schooldirecteur

machtsmisbruik,
agressie, pesten,
seksuele intimidatie

leerkracht,
schooldirecteur,
schoolcontactpersoon

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

Het staat de klager altijd vrij als eerste stap
de klacht neer te leggen bij de op school
aangestelde schoolcontactpersoon. Wordt de
klacht op school bij iemand anders ingediend,
dan wijst deze de klager op de mogelijkheid
de schoolcontactpersoon in te schakelen. De
interne procedure kan ertoe leiden, dat de
externe procedure gestart wordt.
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2.

Extern

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 klager of aangeklaagde neemt contact op
met:
1. schoolcontactpersoon van de school die
kan doorverwijzen naar
2. de externe vertrouwenspersoon, die
verder adviseert, waarbij
a. Het bevoegd gezag de klacht zelf
afhandelt
b. doorverwijzing naar de landelijke
klachtencommissie plaatsvindt;
3. klachtencommissie

De klachtencommissie geeft advies over:
a. het wel of niet ontvankelijk zijn van de
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.

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 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
g. de vertrouwenspersonen.

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.

Schoolcontactpersoon
Indien u een klacht heeft, kunt u dit melden
bij onze schoolcontactpersonen:
Raoul Deckers en/of Chantal Schölgens.
De schoolcontactpersoon zal aan de hand van
het hierboven toegelichte stappenplan samen
met u tot een oplossing proberen te komen.

Stap 3
De klager wendt zich, via de schoolleiding of
de schoolcontactpersoon, tot de externe
vertrouwenspersonen. Deze gaan 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 volgt
eerst stap 4a en pas daarna stap 4b.

Vertrouwenspersoon
MOVARE beschikt over twee externe
vertrouwenspersonen. Mocht u naar
aanleiding van een klacht niet tot een
adequate oplossing komen met de
schoolcontactpersoon dan zal deze u
doorverwijzen naar de onderstaande
vertrouwenspersonen, die verbonden zijn aan
BCO Onderwijsadvies.

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.

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
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Betrokkenheid van ouders

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 de
landelijke klachtencommissie wendt.

Schoolgids / Jaarkalender / Infogids
In de schoolgids staat alle informatie, die voor
ouders belangrijk is. Deze gids staat op de
website van de school. Op verzoek is een
papieren versie beschikbaar. Alle ouders
ontvangen een actuele informatiegids en
activiteitenkalender, die een overzicht geeft
van alle vakanties/vrije dagen en activiteiten
die op school plaats vinden.
Geef de kalender thuis een in het oog
springende plaats of neem de gegevens over
in uw eigen jaarplanning.
Voor vakanties, vrije dagen en
studiemiddagen voor het team, waarbij de
kinderen geen school hebben, worden geen
extra briefjes meegegeven.

Klachtencommissie voor het Katholiek
Onderwijs
Postbus 82324,
2508 EH DEN HAAG
Tel. 070 - 392 55 08
E-mail: info@gcbo.nl
Website:
www.geschillencommissiebijzonderonderwijs.nl

Losse briefjes

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

Soms is het noodzakelijk ouders te informeren
over schoolactiviteiten, zoals carnaval,
schoolreis, sportdag of buitenschoolse
evenementen. Er kan ook iets onverwachts
gebeuren, waarvan ouders direct op de
hoogte moeten worden gesteld. Dit soort
informatie wordt dan verstrekt op losse
briefjes en/of ISY.
Maak uw kinderen duidelijk, dat het belangrijk
is deze informatie thuis af te geven en niet in
de tas of op school te laten liggen.
Met de oudervereniging is afgesproken, dat
verder alleen maar brochures worden
meegegeven van algemeen belang
(verenigingen in de buurt, parochies e.d.).
Alle informatie van de oudervereniging is
herkenbaar aan de afdruk op geel papier.
Zakelijke reclame wordt niet meegegeven.

Schoolkrant
Onze schoolkrant verschijnt twee keer per
jaar. Het is een kinderkrant. In de schoolkrant
staan o.a. leuke artikelen over het gebeuren
in de groepen, interviews, tekeningen en
nieuws uit de oudervereniging.
De redactie bestaat uit kinderen, gecoacht
door twee leerkrachten.
De oudervereniging verzorgt advertenties en
het drukwerk.
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Betrokkenheid van ouders
De medewerking van ouders onder schooltijd
bestaat o.a. uit:
 brigadieren;
 scannen van methodes;
 begeleiden van groepen bij excursies;
 incidentele hulp bij projecten en handvaardigheids- of handwerkopdrachten;
 hulp bij niveau-lezen;
 hulp bij het werken met de computers;
 typen en verzorgen van de lay-out van de
schoolkrant;
 meehelpen in werkgroepen van de
oudervereniging.

Algemene infoavond voor ouders

Aan het begin van het schooljaar wordt er een
algemene informatieavond gehouden, waar
ouders de gelegenheid krijgen met de
groepsleerkracht van gedachte te wisselen
over het jaarprogramma van de groep of een
onderwijskundig thema.
Ouders ontvangen tijdig een uitnodiging via
Isy.

Individuele oudergesprekken (KOG)

Om de vorderingen van leerlingen te
bespreken vinden er in het begin, midden en
einde van het schooljaar KindOudergesprekken (KOG) plaats.
In de groepen 1 t/m 4 zijn dit gesprekken in
principe met de ouder(s).
Vanaf groep 5 wordt het kind ook bij deze
gesprekken betrokken (kind-oudergesprekken).
Bij het eindrapport wordt aan ouders de
mogelijkheid geboden, of worden de ouders
door de leerkracht uitgenodigd, voor een
gesprek. Mocht er gedurende het schooljaar
behoefte voor een gesprek met de
groepsleerkracht zijn, kan hiervoor altijd een
afspraak gemaakt worden.
Ouders van leerlingen die in de loop van het
schooljaar in het kader van
leerlingenbegeleiding met handelingsplannen
werken, worden periodiek uitgenodigd voor
overleg over en het ondertekenen van de
werkplannen.
De ouders van groep 8 worden in april
uitgenodigd voor een gesprek over de
overgang naar het voortgezet onderwijs.

Ouders worden voor hulp bij het
lesprogramma (niveau-lezen, computers,
excursies) benaderd door de leerkracht die de
hulpvraag stelt. Zij ontvangen vooraf
instructie en werken mee onder
verantwoordelijkheid van de
leerkracht/directeur.

Ouderhulp

Ouders zijn op veel manieren actief in de
school. In de MR denken en beslissen ouders
mee over de inhoud en de organisatie van de
school. In de oudervereniging komen vooral
de activiteiten buiten het lesprogramma aan
de orde, zoals schoolreis, schoolfeesten,
sportdag e.d.
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Effecten van het onderwijs
Resultaten

Vergelijkbare gegevens

Resultaten van het onderwijs worden door de
onderwijsinspectie alleen gemeten door de
resultaten van het Cito-LVS en de Citoeindtoets te toetsen aan het niveau dat op
grond van de kenmerken van de leerlingpopulatie mag worden verwacht.
Kwaliteit van het onderwijs wordt op die
manier enkel en alleen gemeten aan scores
van behaalde leerresultaten.

Tot slot enkele vergelijkbare gegevens.
De samenstelling van onze school mag
volgens een landelijk onderzoek (PrimaCohort) als representatief voor een
Nederlandse basisschool beschouwd worden.
De behaalde scores Cito-eindtoets in de
afgelopen jaren:
2010
535,4
2011
534,6
2012
540,0
2013
536,0
2014
539,6
2015
536,9
2016
541,2

Instroom en uitstroom

Een bredere kijk op de kwaliteit van de school
krijgt men door structureel na te gaan wat de
school in acht jaar aan de ontwikkeling van
het kind toevoegt en in hoeverre de school
erin slaagt te voldoen aan de uiteenlopende
behoeften van leerlingen.
Uitgangspunt is het niveau van de
instromende leerling.
Ook de uitstroomgegevens op advies van de
school en de resultaten in het voortgezet
onderwijs van deze leerlingen leveren voor de
school belangrijke gegevens voor het toetsen
van de kwaliteit van het onderwijs.

**Sinds 2017 neemt onze school de Diaeindtoets af. Deze lag zowel in 2017 als 2018
rond het landelijk gemiddelde.
Extra aandacht binnen de eindopbrengsten zal
worden gericht op ons rekenonderwijs
waardoor we eindresultaten, passend bij onze
populatie, boven het landelijk gemiddelde
realiseren.

Goed onderwijs

Om kwalitatief goed onderwijs te leveren is
het belangrijk dat de school zorgt voor:
 Voortdurende bij- en nascholing van de
leerkrachten die het onderwijs verzorgen,
zodat zij in staat zijn nieuwe ontwikkelingen en veranderingen in het
onderwijs te volgen. (zie jaarverslagen)
 Moderne lesmethoden en –materialen, die
aantrekkelijk zijn voor kinderen en die de
mogelijkheid in zich hebben om leerstof
op verschillende niveaus aan te bieden.
(zie jaarverslagen)
 Het regelmatig toetsen van leerprestaties,
methodegebonden voor onderlinge
vergelijking en methode-ongebonden
voor vergelijking met regionale en
landelijke normen. (zie: toetskalender)

Uit het laatste onderzoek door de inspectie in
2017 blijkt dat alle leerresultaten gedurende
de schoolperiode voldoen aan de
verwachtingen.
Een uitgebreid verslag van het
inspectiebezoek is te vinden op het internet
bij www.owinsp.nl
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Afgelopen jaar
Identiteit



In de schoolcultuur is het vertalen van de
visie/missie procesmatig opgenomen (VIB-S).
Leerkrachten reflecteren op hun professioneel
en hun pedagogisch/didactisch handelen.
Zo is er afgelopen jaar een bezinning geweest
op onze visie en missie. Resultaat hiervan is
een nieuw geformuleerde missie die luidt: “Je
mag er zijn, we zijn er voor jou”.
Opbrengsten worden systematisch gevolgd en
geanalyseerd Binnen het cyclische model
(PDCA) streven we naar effectievere lessen en
hogere opbrengsten. Assessment of learning
is een basishouding geworden: leerkrachten
leren van en met elkaar op basis van
toetsresultaten en analyses.

Professionalisering



Leerlingenbegeleiding

Groepsplannen.
Het werken met groepsplannen is gebaseerd
op de resultaten van methodegebonden
toetsen en het Cito-LOVS. Van daaruit worden
steeds nieuwe doelen gesteld, daarnaast is er
van elke groep een groepsprofiel. Hierin
worden van elk kind de kindkenmerken
beschreven.
Dyslectische leerlingen
Deze krijgen extra ondersteuning d.m.v. het
computerprogramma Kurzweil.
Begaafde kinderen
Voor de begeleiding van begaafde kinderen
wordt gewerkt met het Digitaal
Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid. In dit
protocol vinden leerkrachten handreikingen
om hoogbegaafde leerlingen te signaleren en
te begeleiden. Deze kinderen krijgen extra
uitdaging/ondersteuning in de Plusklas.








Leerstofaanbod





Er zijn streefdoelen voor Taal en Rekenen
geformuleerd, methoden aangevuld of
aangepast, om taal- en rekenprestaties te
verhogen.

Video-interactie begeleiding op School
(VIBS)
De uitgangspunten van de Lerende
organisatie en teamleren worden
toegepast als werkwijze bij alle
onderwerpen van schoolontwikkeling.
Onder begeleiding van IRISZ is afgelopen
jaar geïnvesteerd in het vergroten van
het lerend vermogen van de school door
het ontwikkelen van de coachingsvaardigheden van de IB-ers, het
versterken van de kennis en toepassen
van de concepten van Boeiend Onderwijs
d.m.v. teamleren.
Leerkrachten hebben de vaardigheden
m.b.t. gebruik van digitale hulpmiddelen
vergroot.
Specialisaties: Taal-/leescoördinatoren,
ondersteuners voor het werken met
Kurzweil, ondersteuners begeleiding
begaafde kinderen en ondersteuner
programma sociaal-emotionele
ontwikkeling hebben hun opdracht
gecontinueerd.
De kleuterleerkrachten zijn begeleid door
O&O van MOVARE in hun verdieping in de
ontwikkeling van het jonge kind.
Daarnaast zijn er nog studiedagen van
SON-edutraining bezocht over dit thema
Leesverbetertraject: twee
leescoördinatoren en alle leerkrachten zijn
geschoold.

Kwaliteitszorg

Technisch lezen: door het maken van
meer “leesmeters” en het aan bieden van
passende leesstof is de doelstelling dat
de kinderen het bij de groep horende
einddoel halen voor 90% behaald.
Rekenen: invoering snappet en devices
gr 3 t/m 8
Schrijven: methode Pennestreken ingevoerd in alle groepen.

Een jaarcyclus om opbrengsten, gebaseerd op
Cito-LVS, te analyseren en planningen te
maken is structureel ingevoerd.
(Schoolzelfevaluatie)
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Afgelopen jaar

Weetjes voor ouders

Pedagogisch handelen

Aanmelden leerlingen

Reflectie en feedback leerkracht-handelen:
Leerkrachten worden begeleid m.b.v. VideoInteractie Begeleiding op School (VIB-S). De
methode biedt de leraar een visueel verslag
van zijn werk en van de leerlingen in zijn
groep. VIB-S helpt bij het verwerven van
inzicht waardoor beslissingen genomen
kunnen worden en verandering in gang wordt
gezet.

Informatie over de school kan verkregen
worden door een persoonlijk gesprek
(op afspraak) met de directeur Roger
Bertrand. Er is dan ook gelegenheid om even
in de school rond te kijken. Samen met de
informatie uit deze schoolgids kan een beeld
van de school gevormd worden.
Voor het definitief aanmelden van leerlingen
en het invullen van het aanmeldingsformulier
kan er een afspraak gemaakt worden. (045545 55 63)

Didactisch handelen

Klassenmanagement.
Het werken met groepsplannen is
geïmplementeerd. Twee keer per jaar maakt
de leerkracht een groepsplan en evalueert dit.
Het groepsplan richt zich op het aanbod aan
alle leerlingen. Het is doelgericht, met hoge
verwachtingen om te komen tot goede
opbrengsten.

Sponsoring

Sponsoring wordt in overeenstemming met de
regelgeving van het ministerie geregeld.
Afspraken tussen school en sponsoren worden
op schrift vastgelegd zodat er geen verschil
van inzicht kan bestaan over wederzijdse
afspraken.

Hoofdluisbrigade

Onder leiding van een van de BHV-ers heeft
een groep ouders de “Hoofdluis-brigade”
geformeerd. De brigade controleert na elke
vakantie alle kinderen op hoofdluis. De data
van de controles staan op de activiteitenkalender vermeld.
Ouders van kinderen, waarbij “ongenode
gasten” worden vastgesteld, worden op
discrete wijze door de groepsleerkracht
benaderd en adviezen voor behandeling
aangereikt. Is de hoofdluis, ondanks
behandeling hardnekkig, kan de Jeugdgezondheidsdienst om raad gevraagd worden.
Kinderen met hoofdluis, kunnen meteen naar
huis om behandeld te worden, is dit niet
mogelijk, dan kunnen kinderen (met
toestemming van ouders) op school
behandeld worden.

40

Weetjes voor ouders
Schooltijden

Vakantierooster

Groep 1 en 2:
maandag, dinsdag en donderdag en vrijdag
van 8.30–12.00 uur en van 13.00-15.00 uur.
Woensdag van 8.30–12.30 uur.
Weektotaal lesuren: 26.00 uur.
Om het jaartotaal aan onderwijsuren te
bereiken heeft groep 1 en 2 twintig
vierdaagse schoolweken, d.w.z. op vrijdag
geen les.

Voor alle scholen van Onderwijsstichting
Movare – dus ook voor onze school – geldt de
vakantieregeling Zuid- en Midden-Limburg,
zoals deze is opgesteld door de regionale
Initiatiefgroep Vakantieregeling 2017-2018 en
vastgesteld door het College van Bestuur, na
verkregen positief advies van de GMR.
Herfstvakantie
Maandag 15 oktober tot en met
vrijdag 19 oktober 2018

Groep 3 t/m 8:
maandag, dinsdag en donderdag en vrijdag
van 8.30–12.00 uur en van 13.00-15.00 uur.
Woensdag van 8.30–12.30 uur.
Weektotaal lesuren: 26.00 uur.
Het speelkwartier voor groep 3 t/m 8:
10.15–10.30 uur.

Kerstvakantie
Maandag 24 december 2018 tot en met
vrijdag 4 januari 2019
Carnavalsvakantie
Maandag 04 maart tot en met
vrijdag 08 maart 2019

Jaartotaal uren onderwijs
Groep 1 en 2: 902 uur
Groep 3 t/m 8: 956 uur
Al enkele jaren hebben we het aantal lesuren
voor de onderbouw verhoogd om genoeg
marge te krijgen om te werken naar gelijke
schooltijden voor alle groepen.
Ook dit schooljaar hebben de kleuters om de
week vrijdags geen les.
Op die dagen heeft de bovenbouw ‘s middags
vrij.

Pasen
Maandag 22 april 2019 (in de meivakantie)
Meivakantie
Maandag 22 april tot en met
vrijdag 3 mei 2019
Hemelvaart
Donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 2019
Pinksteren
Maandag 10 juni 2019
Zomervakantie
Maandag 8 juli tot en met
vrijdag 16 augustus 2019

Gymnastieklessen

De groepen 1 en 2 gymmen op school. De
kinderen laten hun gymspullen op school.
Voor elke vakantie worden ze voor een
wasbeurt mee naar huis gegeven. Voorzie elk
kledingstuk van naam, dat voorkomt
verwisseling.
Gymmen op blote voeten wordt afgeraden
i.v.m. het besmettingsgevaar van
voetwratten. Deze aandoening is zeer
hardnekkig en moeizaam te verwijderen
Gymschoenen het liefst met klittenband.
Groep 3 t/m 5 krijgt sportlessen in de
sportzaal aan de Dir. Geurtsstraat; groep 6, 7
en 8 in Sporthal Rolduc.
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Weetjes voor ouders
Het dragen van gymkleding is verplicht. Deze
bestaat uit een korte broek met T-shirt of een
gympakje.

Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij
de directeur.
De aanvraag dient 8 weken voorafgaand
aan het verlof worden ingediend.

De gymschoenen voor de zaal mogen niet
buiten gedragen zijn en gymschoenen met
zwarte zolen zijn niet toegestaan.
Sportlessen buiten worden tijdig
medegedeeld.
Afmelding voor sportlessen kan alleen
telefonisch of schriftelijk bij de
groepsleerkracht.

Telefonische bereikbaarheid

Telefonische meldingen kunnen het beste
plaats vinden ‘s morgens vóór schooltijd
(vanaf 8.00 uur) of ‘s middags na schooltijd.
Tot 16.00 uur zijn alle leerkrachten bereikbaar
(behalve op woensdag).
Tijdens lesuren zijn telefonische onderbrekingen niet bevorderlijk voor de rust in het
gebouw.

Rooster van sportlessen:
Zie informatiegids 2018-2019!

Telnr : 045-545 55 63
E-mail : info.rkbsstursula@movare.nl

Verlof

Vanaf 1994 is de Leerplichtwet gewijzigd. Om
moeilijkheden bij de aanvraag voor extra
verlof te voorkomen staan hieronder de
wettelijke regels vermeld:


Verlof wegens ziekte.
Als een kind door ziekte niet naar school
kan komen, dient er een ziekmelding
telefonisch doorgegeven te worden voor
of na de lesuren.



Verlof wegens “gewichtige redenen”
Er zijn redenen op grond waarvan de
directeur toestemming aan ouders kan
geven om hun kinderen uit school te
houden. Hierbij valt te denken aan:
bezoek aan een medicus, sterfgevallen,
begrafenissen, huwelijken, jubilea,
besmettelijke ziekten in het gezin en
viering van godsdienstige feest- of
gedenkdagen. In dergelijke gevallen dient
het verlof zo vroeg mogelijk worden
aangevraagd bij de directeur van de
school.



Vrijstelling van onderwijs

Vrijstelling van onderwijs is mogelijk voor het
vervullen van plichten die voortvloeien uit
plichten van levensovertuiging en op grond
van andere gewichtige omstandigheden.
De schoolleiding beslist over de aanvragen
voor vrijstelling. Als voor een leerling het
aantal verlofdagen in één jaar meer dan 10
wordt, beslist de leerplicht ambtenaar. Er is
overigens absoluut geen vakantieverlof
toegestaan in de eerste 2 weken van het
schooljaar. Bij aanvragen voor vrijstelling van
de verplichte lessen vindt er met de ouders
overleg plaats over vervangende
onderwijsactiviteiten.

Maatregelen ter voorkoming van
lesuitval

Bij ziekte of verhindering van een
groepsleerkracht zorgt de directie voor een
tijdelijke vervanging.
Voor vervanging van compensatie– en/of
verlofdagen van groepsleerkrachten zijn vaste
vervangers aanwezig.

Verlof wegens vakantie
Extra vakantieverlof kan alleen worden
verleend indien de aard van het beroep
van één van de ouders of verzorgers
aantoonbaar het houden van een
gezinsvakantie in de vakantieperiode in
de weg staat. De hierboven genoemde
vakantie mag niet gegeven worden in de
eerste twee weken van het schooljaar en
mag slechts één keer per schooljaar voor
maximaal 10 dagen worden verleend.
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Weetjes voor ouders
Tussenschoolse opvang

Voor uw kind wordt de opvang aangeboden
door: KOK- Kerkrade.
Locatie: BSO Reuzefijn, Smedenstraat 1a,
Kerkrade
Nadere informatie:
www.kinderopvangkerkrade.nl

Het is voor de kinderen mogelijk om tegen
vergoeding in de grote pauze van 12.00 –
13.00 uur over te blijven onder toezicht van
ouderhulpen.
Bij de “overblijfmoeders” zijn strippenkaarten
voor 10x overblijven verkrijgbaar (€ 12,50).
Incidentele overblijvers dienen eveneens
gebruik te maken van strippenkaarten.
Strippenkaarten zijn overdraagbaar en niet
gebruikte strippen kunnen bij het verlaten van
de school (bijv. bij verhuizing) ingewisseld
worden.
Het schoolbestuur is wettelijk aansprakelijk
tijdens de overblijfuren en heeft de
vrijwilligers en personeel hiervoor verzekerd.
Er zijn duidelijke regels voor de gang van
zaken tijdens het overblijven.
Deze regels/afspraken zijn verkrijgbaar bij de
overblijfmoeders.
Als kinderen zich niet aan de gedragsregels
houden, meldt de overblijfmoeder dit aan de
groepsleerkracht. Deze zal de klacht met het
kind bespreken. Verandert het gedrag niet
dan wordt er contact met de ouders
opgenomen. In het uiterste geval kan de
mogelijkheid tot overblijven worden ontzegd.
Dialoog over het gedrag van kinderen vindt
altijd plaats tussen groepsleerkracht en
ouders (niet met de overblijfmoeder).
Zijn er andere opmerkingen, zoals het
lunchpakket is te veel of een kind wil niet
eten, dan nemen de overblijfmoeders contact
op met de ouders. Dit kan via een briefje of
een telefoontje.
Hebben ouders mededelingen van deze aard,
kan dit ook middels een briefje.

Pauze-tussendoortjes

In o.a. de lessen bevordering gezond gedrag
wordt regelmatig aandacht besteed aan
gezonde voeding en aan de opbouw van een
gezond eetpatroon. Daarom is het belangrijk
dat de voeding en drank, die kinderen
meekrijgen als tussendoortje en middaglunch,
speciale aandacht krijgen.
Geef drinken mee in plastic bekers. U kunt
dan zelf de hoeveelheid bepalen en helpt de
afvalberg van lege drinkpakjes te
verminderen. Fruit is uiteraard beter dan
snoep en chips. Controleer zelf of de
meegenomen hoeveelheden ook gegeten en
gedronken worden i.p.v. weggegeven of erger
nog: weggegooid.

Trakteren

Op onze school is het de gewoonte, dat er bij
verjaardagen op school niet getrakteerd
wordt. Een uitzondering wordt gemaakt voor
de kinderen uit groep 1 en 2.
Uiteraard heeft hier een creatieve traktatie in
de vorm van fruit en kaas de voorkeur boven
snoepgoed.
In het onderwijs is de gewoonte geslopen dat
leerkrachten op hun verjaardag door kinderen
/ouders getrakteerd worden.
Dit is uiteraard niet nodig.

Voor- en naschoolse opvang

Met ingang van 1 augustus 2007 is 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  “Documenten” 
“Convenanten”.

Huiswerk

In groep 7 en 8 wordt, behalve voor
proefwerken, structureel huiswerk rekenen en
taal gegeven. Dat wil zeggen iedere week op
vastgestelde dagen.
In groep 5 en 6 wordt incidenteel huiswerk
gegeven als extra werk en proefwerken. In
groep 4 worden regelmatig tafeltjesopdrachten als extra training mee naar huis
gegeven.
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Weetjes voor ouders
Schoolfoto’s

Hoe lang worden de data bewaard?

Van alle groepen worden schoolfoto’s
gemaakt. Voor ouders bestaat de
mogelijkheid om tegen betaling in bezit van
de foto’s te komen.
Afname is echter niet verplicht.

MOVARE hanteert de wettelijke
bewaartermijnen met betrekking tot het
bewaren en verwijderen van inschrijfgegevens
en leerlingdossiers. Afhankelijk van de
toepasselijke wetgeving is dit verschillend in
de termijnen 2, 3, 5, 7 of 10 jaar.

Indien er in de tijdsplanning van de fotograaf
voldoende ruimte is, worden er foto’s
gemaakt van broertjes en/of zusjes. Echter
alleen van kinderen die op school zitten.

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 leerlinggegevens alleen gebruiken als
wij daar toestemming voor geven, 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.

Verzekering

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

Privacy binnen MOVARE
Onderwijsstichting MOVARE vindt het
belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de
privacy van onze leerlingen. De Algemene
Verordening Gegevensbescherming, die sinds
25 mei 2018 van kracht is, vormt het
uitgangspunt van ons privacy beleid.

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.

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

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.

Wie heeft toegang tot de data?
Ons uitgangspunt is dat medewerkers niet
méér inzage of toegang hebben tot de
persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk is
voor de goede uitoefening van hun werk.
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Weetjes voor ouders
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

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.

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.

Verkeersbrigade

Een kwartier vóór en ná schooltijd zijn op de
oversteekplaats O.L. Vrouwestraat
verkeersbrigadiers aanwezig. Deze brigade
bestaat uit ouders of leerkrachten en
kinderen. Zij zijn speciaal door de politie
opgeleid en gediplomeerd.
Het is belangrijk de kinderen erop te wijzen
op tijd bij de brigadiers aanwezig te zijn en
hun aanwijzingen op te volgen.

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.

Inlooptijd

Om zo weinig mogelijk leertijd verloren te
laten gaan en de lessen op tijd (8.30 uur en
13.00 uur) te laten beginnen, hanteren we
“inlooptijd”.
Het gebouw is open: ‘s morgens om 8.20 uur
en ‘s middags om 12.50 uur. Het is de
bedoeling, dat de kinderen als ze op school
aankomen, meteen naar binnen gaan en
vervolgens hun klaslokaal opzoeken.
Ouders mogen hun kind(-eren) mee naar
binnen begeleiden.
Heeft u dringende mededelingen voor de
leerkracht of wilt u een afspraak maken, doe
dit dan voor aanvang van de lestijden.
Ouders die de kinderen met de auto brengen
verzoeken wij alleen te parkeren op de
daarvoor bestemde stroken. Als uw kind vanaf
de auto alleen naar school kan lopen en u
weer meteen door kunt rijden bevordert dit
ook de doorstroomsnelheid.

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)
beveiligsincident of datalek per mail melden
bij onze privacy officer via het e-mailadres
privacy@movare.nl

Jeugdtijdschriften

Op school bestaat de mogelijkheid kinderen te
abonneren op jeugdtijdschriften.
Groep 1 en 2 op Bobo. Groep 3 en 4 op Okki.
Groep 5 en 6 op Flits. Voor groep 7 en 8 is er
Top-magazine en Klick.
Aan het begin van het schooljaar worden de
informatiefolders mee naar huis gegeven. De
groepsleerkracht kan daarnaast nog
informatie geven voor het maken van een
keuze uit dit aanbod.

Inschrijvings- en toestemmingsformulier
Alle scholen maken gebruik van een inschrijfen 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.
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Weetjes voor ouders
Schoolreizen

De kinderen van groep 1 en 2 brengen enkele
keren per jaar een bezoek aan een speeltuin
in de buurt.
Elk jaar, in het begin van het schooljaar,
wordt een schoolreis gepland.
Dit is een bewuste keuze om een positieve
groepsdynamiek te ontwikkelen.

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 doen wij het
noodzakelijkste en gaan vervolgens naar
de dokter of het ziekenhuis. De ouders
worden zo snel mogelijk in kennis
gesteld.

Een keer in de twee jaar wordt een
educatieve, culturele schoolreis
georganiseerd.
De oudervereniging (OV) draagt financieel bij.
Ouders die geen contributie aan de OV
betaald hebben, moeten de volledige prijs
voor deelname van hun kind betalen.

Schoolverlatersdagen

Groep 8 gaat ter afsluiting van zijn
basisschoolperiode drie dagen op schoolkamp.
Op de afscheidsavond wordt met het
opvoeren van een musical samen met ouders
en leerkrachten officieel afscheid genomen.

Bedrijfshulpverlening

In het kader van de Arbo-wetgeving volgen
een aantal leerkrachten de cursus
Bedrijfshulpverlening. Op school is er een
ontruimingsplan. In het begin van het
schooljaar wordt het ontruimen van de school
geoefend.
Bovendien is er een uitgebreid BHV-plan.
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Enkele regels voor leerlingen
Speelplaats

Let op!!

Voor je eigen veiligheid is het beter, dat je
vóór aanvang school direct doorloopt naar
school en ná school direct naar huis. Zeg het
altijd even thuis als je langer op school blijft.
Op de speelplaats lopen we met de fiets aan
de hand. Dat is veiliger voor de spelende
kinderen.
Kom alleen met de fiets als je ver van school
woont!
Onnodig gebruik van de fiets kost alleen maar
plaats in de fietsenstalling, waardoor deze al
gauw overvol raakt. Fietsen worden uiteraard
alleen maar geplaatst in de fietsenstalling.

Op de oversteekplaats zijn zebrastrepen
aangelegd. Ook staan er met drukknop
oplichtende palen.
De brigadiers gebruiken deze niet!
Steek NIET over, ook al blijven auto’s voor de
zebra staan!
Wacht op het fluitsignaal van de brigadiers en
steek dan over.
Zijn er geen brigadiers, dan mag je de
drukknop voor de oplichtende paal gebruiken.

Gebouw

Voetballen
Voetballen met een softbal is toegestaan op
het daarvoor aangegeven gedeelte van de
speelplaats.

In de pauzes mag je alleen met toestemming
van een leerkracht of overblijfmoeder in het
gebouw zijn.
In het gebouw mag niet gesnoept worden.
Ook bij excursies mag niet gesnoept worden.

Skaten / Skeeleren
Voor het skaten op het schoolplein (na school)
is het dragen van pols-, knie- en
elleboogbescherming verplicht. (advies VVN)

Toiletgebruik
Als je het toilet gebruikt, doe dat dan
fatsoenlijk. Dus: doorspoelen en handen
wassen niet vergeten. Toiletten zijn geen
speelplaatsen.
Lege boterhammenzakjes, schillen en lege
drinkpakjes horen uiteraard

Papier en afval
Dit hoort in de afvalbakken. Houd de
speelplaats schoon.
Spelen
De toezichthoudende leerkrachten kunnen bij
droog weer toestemming geven voor het
spelen op het grasveld of in de zandbak. Bij
nat weer is dit niet mogelijk, omdat de vloer
van je lokaal dan onnodig extra vuil wordt.
Begin schooltijd
Het begin van de schooltijd wordt aangegeven
met een signaal.

Verkeersbrigadiers

Steek de O.L. Vrouwestraat bij de brigadiers
of bij de stoplichten over. Blijf niet bij de
brigadiers spelen, dat leidt hen alleen af!
Het is vanzelfsprekend dat je hun raad
opvolgt en je op de oversteekplaats goed
gedraagt. De brigadiers zijn een kwartier vóór
en ná schooltijd aanwezig. Zorg er voor dat je
op tijd (maar ook niet te vroeg naar school
komt), dan hoeven de brigadiers niet langer
dienst te doen als nodig is.
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Vragen
Het kan voorkomen, dat ouders vragen
hebben over of het niet eens zijn met de gang
van zaken op school. Er kunnen ook
onenigheden ontstaan tussen leerlingen
onderling of tussen een leerling en een
leerkracht.
Om de open sfeer, waarin we in “De school als
leefgemeenschap” spreken, te waarborgen, is
het direct contact tussen ouders en school
zeer belangrijk.
Dit voorkomt dat onderlinge misverstanden
kunnen uitgroeien tot een probleem.
Probeer de vraag of klacht altijd te plaatsen
waar ze thuishoort.
Vragen over het functioneren van een
individuele leerling, leerresultaten of het
programma van de groep horen bij de
groepsleerkracht.
Binnen het team zijn afspraken gemaakt over
het omgaan met vragen of zorgen van ouders
en het contact opnemen met ouders als een
leerkracht voorziet dat er een probleem bij
een leerling kan gaan ontstaan.
Leerkrachten zijn na schooltijd tot 16.00 uur
bereikbaar (behalve op woensdag) om een
afspraak voor een gesprek te maken.
Voor vragen of klachten over algemene school
organisatorische zaken kunt u terecht bij de
directeur. Voor het maken van een afspraak is
hij dagelijks (telefonisch en per e-mail)
bereikbaar.
Tegen pesten en racisme is er een speciaal
protocol opgesteld op basis van het Nationaal
Onderwijsprotocol tegen pesten. Hierin staat
hoe gehandeld wordt als pesten of racistische
uitspraken worden geconstateerd.

48

