“Je mag er zijn, we zijn er voor jou en samen zijn wij de wereld!”

Infogids schooljaar 2019-2020
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Voorwoord

Groep 8 wint het project ‘Duurzaamheid’ van het Continium en de Gemeente Kerkrade.
Door het inzetten van ieders talenten en sterke kanten heeft groep 8 afgelopen jaar deze prachtige
prijs in de wacht gesleept. Dit is een voorbode van onze toekomstdroom, van het inzetten van ieders
kwaliteiten om te komen tot een gezamenlijke pres(en)tatie. Aan de hand van liedjes, technische
modellen, verhalen, maquettes, kortom alles in één, èn door de leerling zelf ontwikkeld, worden
deze projecten aangevlogen.
Samen proberen wij de bewustwording van eenieder in de hedendaagse samenleving, te komen tot
een helder beeld van de leerling. ‘Ik, in verbinding met de wereld’ staat centraal en komt tot een
optimale ontwikkeling in een rijke schoolomgeving.
U krijgt allemaal de groeten van meester Roger, in het nieuwe schooljaar zal er gestart worden met
re-integratie!
We staan aan de vooravond van een prachtige onderwijsontwikkeling en werken naar de ‘nieuwe’
manier van invulling van ons onderwijs. Deze voldoet en draagt bij aan de vraag en behoefte van de
leerling. We zijn trots op onze kinderen en ons team, samen zetten we de schouders eronder, en
samen gaan we op pad om maximaal verder te ontwikkelen:

“Jij mag er zijn, we zijn er voor jou en samen zijn we de wereld!”
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Voor u ligt de informatie m.b.t. het schooljaar 2019-2020. Deze informatie bestaat uit een overzicht
van o.a. vakanties, vrije dagen, units, dagscript en unitbezettingen. De schoolgids 2019-2020 zal
tevens op de website worden geplaatst.
Alvorens met de informatie aan de slag te gaan, willen wij een aantal zaken toelichten.
Onderwijsstichting MOVARE
Onze school maakt deel uit van Onderwijsstichting MOVARE.
Onderwijsstichting MOVARE bestuurt en verbindt 46 scholen in de gemeenten Brunssum, Heerlen,
Kerkrade, Landgraaf, Beekdaelen, Simpelveld, Sittard-Geleen en Vaals. Dit zijn 41 ‘reguliere´
basisscholen, 1 taalschool, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor speciaal
(voortgezet) onderwijs, met in totaal zo´n 11.501 leerlingen en 1087 medewerkers. Daarom zijn we
altijd in beweging met een zichtbare focus op onderwijsontwikkeling en innovatie.
Kind staat centraal
MOVARE staat voor onderwijs op maat voor elk kind. Dit gebeurt met aandacht voor autonomie,
authenticiteit en met respect. Zowel voor elkaar als voor de wereld waarin wij leven. De behoeften
en talenten van het kind nemen ons bij de hand bij het realiseren van voor het kind passend
onderwijs
Organisatiestructuur
MOVARE kent het Raad van Toezichtmodel met een statutair onderscheiden College van Bestuur en
Raad van Toezicht. Het bestuursbureau verricht ondersteunende diensten voor de diverse
geledingen binnen de stichting.
Beweging in Leren
De naam MOVARE staat voor beweging en verandering. Het onderwijs is evenals de maatschappij in
beweging. MOVARE wil die beweging nadrukkelijk richting geven. Aanpak en werkwijze zijn
vooruitstrevend en kenmerken zich door een hoog ambitieniveau, ondernemingszin en oog voor
innovatie. De stichting is letterlijk en figuurlijk in beweging om de kwaliteit van het onderwijs te
verhogen.
Kernwaarden
De kernwaarden transparantie, respect, veiligheid en (samen)werking zijn leidend in het denken en
doen van MOVARE.
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 bestuursbureau. Het College
van Bestuur bestaat uit de heer drs. R.S.T. Kruszel (voorzitter) en mevrouw J.P.G.M. Huijnen-Becks
MLC (lid).
Bereikbaarheid MOVARE-bestuursbureau Tel: 045-546 69 50
E-mail: info@movare.nl
Bezoekadres: Heyendallaan 55b 6460 AA Kerkrade
Postadres: Postbus 12 6460 AA Kerkrade
Voor actualiteiten en gegevens over de stichting verwijzen wij u naar de website www.movare.nl
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Basisschool St. Ursula Tel: 045-5455563
Adres: O.L. Vrouwestraat 70
6461 BS Kerkrade
E-Mail: info.rkbsstursula@movare.nl
Website: www.st-ursula.nl
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In het kort ………………………
 Schoolontwikkeling
De afgelopen twee jaren hebben we veel aandacht besteed aan onze schoolontwikkeling en hebben
we deze met u, middels de informatie-avonden, gedeeld. U bent altijd onze kritische vriend geweest,
dat wilt zeggen; met een positief kritische blik, u hebt uw mening kunnen geven, constructief kunnen
meedenken en aanvullen, en bovenal bent u ook steun en toeverlaat geweest.
De “Why-vraag” zal verwoord zijn in ons nieuw concept. Eigenlijk zit deze “Why” al heel sterk in onze
schoolvisie: “Je mag er zijn, we zijn er voor jou en samen zijn we de wereld!” Waarom doen we de
dingen die we doen? Het gaat daarbij niet hoofdzakelijk om het “Wat”…..maar vooral om het “Hoe”.
Daarbij altijd de “WHY” in het achterhoofd houdend om ons bewust te maken en houden van dat
wat we doen en waarom we dat doen. Daarom zullen we ons sterk blijven richten op de
schoolvreugde van het kind. We zijn ervan overtuigd dat het onderwijs betekenisvoller moet zijn voor
de kinderen waardoor onze leerlingen meer eigenaar worden van hun ontwikkeling.
Ook hebben we gezien dat onze opbrengsten en kwaliteit van ons onderwijs goed zijn. Dit is voor ons
heel belangrijk. Toch willen we er nog sterker in worden. We zijn ervan overtuigd dat de ontwikkeling
van ons onderwijsconcept bijdraagt aan een verbetering van resultaten en opbrengsten!

We hebben met het team de Synergieschool in Roermond bezocht. www.synergieschool.nl Deze
school heeft in onderwijsontwikkeling al een ontzettend grote stap gemaakt. Een onderwijsconcept
waarin zelfs speciaal- en basisonderwijs zijn “samengesmolten”. Het was voor ons allemaal een
enorme, rijke ervaring om kennis te mogen maken met dit onderwijsconcept. Ook zijn we geweest in
de ‘Graswinkel’ te Weert, www.obsgraswinkel.nl/ geweest. Ook zij werken op een andere manier en
zetten in op de vaardigheden van de kinderen. Prachtig om andere scholen te bezoeken, te zien en te
voelen wat er gebeurt en deze inspirerend te gebruiken voor onze eigen schoolontwikkeling.
Deze ontwikkeling wordt begeleid door organisatie: Irisz: . www.irisz.me Onze vaste
schoolbegeleidster Juliëtte van Dijk zal samen met onze school dit mooie en boeiende proces
begeleiden en verder ontwikkelen.

 Hoe ziet volgend schooljaar uit?
We starten volgend jaar gewoon in de traditionele vorm, zoals u dat van ons gewend bent. Op de
info-avond van donderdag 27 juni, hebben we u kennis laten maken met de toekomst van onze
school; het werken binnen een dagscript. Dit vloeit voort uit het onderwijsconcept waar u als ouder,
de MR en het team eensluidend ‘JA’ tegen gezegd hebben. Alles in het belang van onze kinderen!
Binnen onze schoolorganisatie werken we in units. Een unit bestaat uit 2 of 3 groepen: Unit 1 bestaat
uit de huidige groep 1 en 2, Unit 2 bestaat uit de huidige groepen 3, 4 en 5 en Unit 3 uit de huidige
groepen 6, 7 en 8. In de unit wordt samen onderwijs gemaakt en leren en werken de kinderen en
leerkrachten met elkaar.
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Dat houdt in dat er schoolbreed eenzelfde soort lesrooster gehanteerd wordt. Middels de structuur
die het dagscript biedt, kunnen wij beter voldoen aan de vraag van ieder kind. We starten zorgvuldig
en rustig in de stamgroep (heterogene leeftijdsgroep leerlingen, gebaseerd op sociaal-emotionele
ontwikkeling), vervolgens komen instructie en verwerking van de leerstof aan bod.
In de middaguren zal er gewerkt worden aan wereld-oriënterende vakken, burgerschap, muziek, etc!

Gedurende het schooljaar 2019-2020 gaan wij verder met het dagscript aan de slag, zodat wij dit
gedegen en gedragen door iedereen in kunnen gaan zetten.

We hebben gezien dat onze opbrengsten en kwaliteit goed zijn en daar willen we niet aan tornen!
Dat kan alleen maar beter!
Dit zou een voorbeeld kunnen zijn van een uniform dagscript, in iedere unit natuurlijk inhoudelijk
anders afgestemd.
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 Gebouw en de 4 scenario’s
Herinnert u zich nog de berichtgeving op Isy inzake de 4 mogelijke, scenario’s t.a.v. onze
gebouwelijke ontwikkeling? (Center Court/Rolduc/Holz of nieuwbouw op de huidige plek) Destijds
was ons streven om voor de zomervakantie van 2018 een haalbaarheidsonderzoek te hebben
afgerond zodat onze schoolbestemming duidelijk zou zijn. Dat is door allerlei externe factoren niet
gelukt. Movare en de Gemeente Kerkrade hebben voortdurend overleg en hebben aangegeven dat
wij nog steeds prioriteit hebben als het gaat om een nieuw schoolgebouw.
In de tussentijd hebben we wel al een tijdelijke oplossing bedacht…en wel in de vorm van tijdelijke
units. Deze zullen voor de herfstvakantie 2019 op onze speelplaats geplaatst worden en er zal een
vaste verbinding worden gecreëerd naar ons gebouw. Unit 3 zal hier een vaste plek in krijgen.
Afgesproken is dat deze units na de herfstvakantie gebruiksklaar zijn. Vóór, of in, de herfstvakantie
zullen we een ‘kleine’ verhuizing organiseren waardoor we ons nieuwe onderwijsconcept ook qua
gebouw al meer vorm kunnen geven. Het gebouw zal dan beter ingezet gaan worden.
We zullen u hier nog uitvoerig over berichten!

Naast deze hele ontwikkeling proberen we eveneens de doorgaande lijn naar het voortgezet
onderwijs te versterken. Vanuit de talentgedachte zou juist samenwerking met het VO een unieke
kans kunnen zijn. Naast het gebouwelijk overleg is er deze maand een inhoudelijke samenwerking
gestart tussen het PO en VO. Hierbij is afvaardiging van onze onderwijsstichting Movare, SVOPL
(Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg), de scholen Charlemagne College (locatie
Eijkhagen en Holz) en enkele basisscholen waaronder dus ook basisschool St. Ursula. Meester Raoul
vertegenwoordigt ons hierin en gaat op zoek naar de ideale en wenselijke samenwerking tussen
PO/VO.

 Onze Sellingpoints:
Crealab:
Meer- en hoogbegaafde leerlingen hebben het vaak niet gemakkelijk op de reguliere basisschool.
Voor deze (15 tot 20%) slimste leerlingen is school vaak saai omdat de lesstof hen te weinig uitdaging
biedt. Bij gebrek aan uitdaging zullen deze leerlingen vroeg of laat vastlopen. Echter, bij vroege
ontwikkeling van de juiste leer- en werkstrategieën zullen ze juist gaan excelleren! Daarom is het van
belang dat iedere basisschool ervoor zorgt dat ook deze leerlingen passend onderwijs krijgen. Het
protocol HB zorgt voor tijdige signalering en diagnostisering!
Hogere orde denkniveau's
Andere leerdoelen voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. De leerdoelen liggen voor hen veelal op
andere gebieden dan die van de reguliere lesstof. De uitdaging begint pas als, met creatieve open
opdrachten, hun hogere orde denkniveaus aangesproken worden (analyseren, evalueren, creëren).
Het is van belang dat zij 'leren-leren'. De makkelijk lerende leerling moet zich oefenen in een breed
gamma aan leer- en werkstrategieën, waarbij het samenwerken, leren plannen en het oefenen van
doorzettingsvermogen belangrijke doelstellingen zijn.
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De hogere orde denkniveaus zijn de bovenste drie niveaus uit de Taxonomie van Bloom: analyseren,
evalueren en creëren.

Leren leren met de Pittige Plus Torens. De Pittige Plus Torens is het meest complete en uitdagende
lesconcept voor excellentie onderwijs in de basisschool. Het kleurrijke meubel zit boordevol pittige,
creatieve projecten en materialen die een echte uitdaging bieden aan meer- en hoog-intelligente
kinderen. Projectmatig samenwerken, leren leren, reflecteren, plannen, leren fouten maken, de
projecten spreken dé competenties aan die nodig zijn om de talenten van deze groep kinderen
optimaal te ontwikkelen.

Werken met Kurzweil
Op school werken wij met het programma Kurzweil voor dyslecten. Kurzweil is compenserende
software voor lees- en schrijfproblemen. Kurzweil heft belemmeringen op die worden ervaren bij
teksten lezen, schrijven en begrijpen. Daardoor kunnen leerlingen sneller werken en op hun eigen
niveau presteren. Kurzweil groeit mee van de basisschool tot aan het afronden van de studie.
De kracht van Kurzweil is de kwaliteit, unieke veelzijdigheid, gebruiksgemak, betrouwbaarheid.
Kurzweil maakt zelfredzaam en geeft zelfvertrouwen.
-voor ieder lees-/spellingprobleem
-geschikt voor pc, iPad, iPhone
-natuurlijk klinkende Acapela stemmen
-leest alle digitale teksten
-leest KESbestanden op Chromebook
-zelf digitaliseren met allerbeste scan-naar-tekst omzetting (gemak, scheelt tijd)
-uitgebreide collectie digitale schoolboeken beschikbaar
-bevat uitgebreide woordenboeken
-kan gebruikt worden bij toetsen en examens
Bij ons op school krijgen de leerlingen de basisvaardigheden van het programma geleerd zodat de
overstap naar het VO (voortgezet onderwijs) makkelijker is.
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 Klinkend Perspectief en Canta Young
Dit schooljaar was er weer het project "Klinkend perspectief" in groep 5, dat verzorgd werd door
meester Maarten en de plaatselijke Harmonie. De Muziekschool Kerkrade ondersteunt dit
muziekproject en wil kinderen kennis laten maken met diverse instrumenten en ze zo motiveren een
instrument te gaan bespelen. Plaatselijke muziekgezelschappen komen op school om leerlingen te
verbinden met hun muziekstijl en hun vereniging. Leden van de harmonie bezochten onze school en
lieten leerlingen kennis maken met hun instrumentarium. Voor komend schooljaar blijft dit project
gehandhaafd. Het koorproject: “Canta Young” zal tevens worden voortgezet. Dit is een initiatief voor
de groepen 4 t/m 6 op basisscholen. Er is natuurlijk de mogelijkheid tot deelname aan het jeugdkoor
van Canta Young, de ‘juniors’ en de ‘boyzz’ .
Gedurende het nieuwe schooljaar houden wij u op de hoogte van alle activiteiten binnen Klinkend
Perspectief, Canta Young en de boy band.

 Aanmelding en inschrijving.
Onze school hanteert een groepsgrens van 32 leerlingen. Dit in relatie tot het eerder genoemde
aspect dat onze school ruimtegebrek heeft in relatie tot het aantal leerlingen. Het klopt dan ook dat
we t/m 2021 een “volle” instroom hebben en leerlingen dus op de wachtlijst geplaatst kunnen
worden. Het toepassen van wachtlijsten en een leerlingenstop is overigens door de
onderwijsinspectie toegestaan, mits dit goed en met argumenten, onderbouwd is. De onderbouwing
binnen onze school is duidelijk en bekend bij onderwijsstichting Movare. Toch kan het gebeuren dat
een groep de 32 leerlingen overstijgt. Dit doordat bij onze eigen kinderen een leertijdversnelling of
leertijdverlenging in overleg met ouders wordt toegepast. Dit is dan ook de enige uitzondering
binnen ons schoolbeleid. We kunnen helaas niet onze eigen kinderen “remmen” in hun ontwikkeling
door vast te houden aan deze 32 leerlingengrens.

 Wendagen of wenochtenden 4-jarigen.
Ook voor dit schooljaar 2019-2020 kunnen nieuwe kinderen in groep1i 5 hele dagen of 10
ochtenden wennen. Dit is vóór de officiële startdatum (de dag waarop het kind 4 jaar wordt). Langer
dan deze termijn kan overigens niet vanwege verzekeringstechnische redenen. De school stuurt de
ouders vroegtijdig een wenbrief met een herinnering voor deze mogelijkheid. Juf Yvette neemt tijdig
contact op om de wenmomenten met de nieuwe instromers af te spreken.
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 Wijziging telefoonnummers en/of adresgegevens.
Gedurende het schooljaar komt het vaker voor dat we ouders niet kunnen bereiken onder het voor
ons bekende en geregistreerde (mobiele) telefoonnummer. Het is natuurlijk belangrijk dat we ouders
kunnen bereiken. Indien uw telefoonnummer en/of adresgegevens wijzigen, geef dit dan a.u.b. gelijk
door aan de betreffende leerkracht van uw kind. Hiervoor alvast onze dank!

 Afscheid stagiaires
Wij zeggen de stagiaires van de Pabo, die tijdens dit schooljaar werkzaam zijn geweest binnen onze
schoolorganisatie; juf Beau, juf Laura en juf Ank, dank voor hun inzet, hulp en betrokkenheid. Wij
wensen jullie veel succes met de volgende stap in jullie opleiding. Het waren kanjers van stagiaires.
Daarnaast ook een groot dankjewel aan de stagiaires van Arcus en Leeuwenborgh.
 Vervangers
Juf Laura zal volgend jaar een binnen onze organisatie terugkeren. We zullen haar inzet,
vaardigheden en kennis goed kunnen gebruiken.
Het zal u misschien niet ontgaan zijn in de dagbladen en het nieuws, zorgt het lerarentekort voor
vervangersproblematieken. Er zijn geen vervangers voorhanden. We zullen dus vervangingen
(ziekmelding, verlof, etc) intern moeten gaan oplossen. Door onze andere manier van werken hopen
we dit probleem ook op te vangen. We hopen bij ziekte of andere vorm van afwezigheid de
vervanging intern te kunnen oplossen. Dit houdt in dat we ervoor zorgen dat we proberen de
groepen bemand te houden, of te kunnen opsplitsen. Laten we hopen dat we het scenario ‘kinderen
naar huis sturen’ niet hoeven in te zetten volgend schooljaar.
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 Managementteam en specialisten (MT):
Roger Bertrand (Directeur)
Integraal eindverantwoordelijk: Onderwijs, Beheer, Financiën, Administratie: aanname/ inschrijving/
uitschrijving, Personeel
Raoul Deckers (plv. directeur)
Beheerszaken: aanspreekpunt algemene/huishoudelijke zaken, Begeleiding stagiaires (OIS)/nieuwe
leerkrachten, Gebouwelijke zaken, Preventiemedewerker
Chantal Scholgens (IB-functionaris)
Zorg en onderwijs: Uitvoering t.a.v. zorg en leerlingbegeleiding, Coördinatie Dyslexie/Kurzweil,
aandacht functionaris kindermishandeling
Jacqueline Ruiters (IB-functionaris)
Zorg en onderwijs: Beleidsvoering t.a.v. zorg en leerlingbegeleiding, Beleidsvorming Passend
Onderwijs en schoolontwikkeling, aandacht functionaris kindermishandeling.
Jet Simon (Coördinator unit 2)
Karin Akkermans (Coördinator unit 1, coördinator lezen)

Vakspecialisten:
Binnen onze school zijn leerkrachten welke zich verder hebben gespecialiseerd in een bepaald
vakgebied. Het is altijd goed te weten dat u met specifieke vragen bij hen terecht kunt. Met klem
willen wij u erop wijzen dat deze leerkrachten geen remedial teacher zijn. Zij werken op beleids- en
onderzoekniveau. Het uitvoerende niveau blijft bij de leerkrachten in de unit!
Guido Heeres: Coördinator ICT (dinsdag)
Lily Berns: Coördinator rekenen
Karin Akkermans en Anja Dohmen: Coördinator lezen
Marie-Jose Gorissen en Jacqueline Ruiters: Coördinator meer(hoog) begaafdheid
Chantal Schölgens: Coördinator dyslexie en Kurzweil
Raoul Deckers: Coördinator soc.-emotionele ontwikkeling (10-14 onderwijs, route LOB/Wie ben ik?)
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 Team en aanwezigheid:

Unit /groep
Unit 1 - gr1i
Unit 1 - gr 1
Unit 1 – gr 2

Maandag
Yvette
Stephanie
Karin
Laura

Dinsdag
Yvette
Stephanie
Karin
Laura

Woensdag
Yvette
Stephanie
Karin
Guido

Donderdag
Yvette
Guido
Karin

Vrijdag
Yvette
Guido
Karin

Unit 2 – gr 3
Unit 2 – gr 4
Unit 2 – gr 5

Marie-José
Anja
Nicole
Jet

Marie-José
Anja
Nicole
Jet

Jet
Anja
Laura

Jet
Lily
Nicole

Jet
Lily
Nicole

Unit 3 – gr 6
Unit 3 – gr 7
Unit 3 – gr 8

Wendy
Poornima
Gerriëtte

Wendy
Poornima
Gerriëtte

Kim
Poornima
Gerriëtte
Wendy

Kim
Laura
Chantal
Gerriëtte

Kim
Poornima
Chantal
Laura

X dir
X IB
X Crealab
Dir

X dir

OV

X Crealab
Dir

Dir

Guido
Raoul
Chantal
Jacqueline
Roger

X (ICT)
X dir
X IB
X IB
Dir

X 10-14
X IB
X IB
Dir

Juf Laura vervangt juf Wendy in de periode tot en met 3 november i.v.m. ouderschapsverlof.
De leerkrachten die in de units zijn verdeeld en niet gekoppeld zijn aan een vaste groep, zullen
optimaal benut worden tijdens de instructiemomenten en in de middagen. Dit betekent dat we meer
aandacht kunnen geven aan de instructiemomenten, verwerking en begeleiding van de werkgroepen
tijdens de themamiddagen.

 Vakleerkracht muziek:
De muzieklessen zullen dit schooljaar wederom door meester Maarten Sonnenschein worden
uitgevoerd. Tevens door meester Maarten de begeleiding van Canta Young en het klinkend
perspectief in groep 5.
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 Tussenschoolse opvang:
Onze school werkt met een rooster met een middagpauze. Dit betekent dat de kinderen tijdens
de middagpauze op school kunnen blijven (overblijven) of naar huis kunnen gaan. Het
overblijven binnen ons rooster wordt via Isy geregeld, incl. inschrijvingen en betaling. Een
overblijfbeurt kost €1,35.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de overblijfcoördinator Chris Lindelauf (tel: 0625033636) of meester Raoul.

 Schooltijden en rooster:
Groepen 1 t/m 8

Ochtend:

Middag:

Totaal:

Maandag:

08.30 – 12.00 uur

13.00 - 15.00 uur

5,30 uur

Dinsdag:

08.30 - 12.00 uur

13.00 – 15.00 uur

5,30 uur

Woensdag:

08.30 - 12.30 uur

Donderdag:

08.30 - 12.00 uur

13.00 – 15.00 uur

5,30 uur

Vrijdag:

08.30 - 12.00 uur

13.00 – 15.00 uur

5,30 uur

4,00 uur

26 uur

Voor de groepen geldt een inlooptijd van 08.20 uur tot 08.30 uur en van 12.50 – 13.00 uur
(belsignaal!). Ouders van unit 1 kunnen hun kind dan naar het groepslokaal begeleiden en daar
afscheid nemen. De vrijdag is wisselend qua schooltijden (meestal 1x in 14 dagen vrij voor de 4
jarigen (groep 1) en de middag voor de 5-12 jarigen.
Zie de jaarkalender, welke in de eerste schoolweek aan de kinderen wordt uitgedeeld. U kunt er
alvast rekening mee houden dat de eerste en derde schoolweek de vrijdag (23-8 en 6-09) vrij is voor
de jongste kinderen (4-jarigen). Hiervoor is gekozen daar wij merken dat met name voor de jongste
kinderen de overgang van vakantie naar school geleidelijker verloopt.
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Vakanties:
Herfstvakantie maandag 14 oktober tot en met vrijdag 18 oktober 2019
Kerstvakantie maandag 23 december 2019 tot en met vrijdag 3 januari 2020
Carnavalsvakantie maandag 24 februari tot en met vrijdag 28 februari 2020
Pasen maandag 13 april 2020
Meivakantie maandag 20 april tot en met vrijdag 1 mei 2020
Bevrijdingsdag dinsdag 5 mei 2020
Hemelvaart donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020
Pinksteren maandag 1 juni 2020
Zomervakantie maandag 13 juli tot en met vrijdag 21 augustus 2020

Vrije dagen:
Vrijdag voor carnavalsvakantie:

vrijdag 21 februari 2020

Dag na de meivakantie:

maandag 4 mei 2020

Laatste schooldag 2019-2020:

vrijdag 10 juli 20202

Studiedag vrije woensdagen (onder voorbehoud)
Studiedag:

11 september 2019

Studiedag:

30 oktober 2019

Studiedag:

22 januari 2020

Studiedag:

1 april 2020

Onderwijstijd op jaarbasis: De totale verplichte onderwijstijd over acht jaren moet tenminste 7520
uur zijn. Onze school overschrijdt de 7520 verplichte lesuren over 8 schooljaren.
Totaal na aftrek vakanties en dus beschikbaar voor onderw ijs
Controle groep 1
Controle groep 2
Controle groep 3
Controle groep 4
Controle groep 5
Controle groep 6
Controle groep 7
Controle groep 8

888,50
888,50
951,50
951,50
946,00
951,50
951,50
951,50
951,50

951,50

951,50

946,00

951,50

951,50

951,50

951,50

3737,50 OK

3806,00 OK
Wettelijke eisen

TOTAAL
Wettelijke eis
Marge totaal

7543,50 OK
7520,00
23,50

Minimale onderw ijstijd hele schoolperiode
Minimale onderw ijstijd onderbouw
Minimale onderw ijstijd bovenbouw

7520
3520
3760
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 Schoolregels:
- Gezien de aanvangstijden van de school, verzoeken wij uw kind(eren) op tijd naar school te sturen.
- We wijzen u erop dat de daadwerkelijke onderwijstijd om 08.30 uur start. Het te laat komen van
kinderen verstoort de instructie van de leerkracht.
- Er is geen toezicht door een leerkracht op de speelplaats vanaf 8.20 uur tot 08.30 uur. Leerlingen
worden, i.v.m. inlooptijd, vanaf 08.20 uur in het groepslokaal verwacht. Toezicht is er natuurlijk wel
in elke pauze.
- Als uw kind met de fiets naar school komt geldt: alle fietsers stappen af bij de poort en stallen hun
fiets netjes in de daarvoor bestemde stalling. De fiets wordt, indien mogelijk, afgesloten.
- Maak, daar waar ze aanwezig zijn, gebruik van oversteekplaatsen waar verkeersbrigadiers staan.
- Parkeer uw auto in de daarvoor bestemde vakken en niet op de stoep! Let daarbij ook dat u het
zicht van de brigadiers en kinderen niet belemmert door te parkeren op de fietsstroken. Voor de
veiligheid van de kinderen maken wij hier melding van.
- Indien uw kind de school niet kan bezoeken wegens ziekte of indien u met uw kind de huisarts
bezoekt, geef dit dan voor 8.30 uur door aan de school. Indien dit niet gebeurt zal de
groepsleerkracht altijd rond 09.00 proberen contact met u op te nemen. Maak afspraken met de
huisarts, tandarts etc. zoveel mogelijk buiten schooltijd. Voorts verwijzen wij naar de regelgeving
m.b.t. maatregelen ter voorkoming van verzuim (schoolgids).
- Geef dringende zaken, zoals uitval van ouderhulp of niet meedoen aan de gymles, door aan de
betreffende leerkracht vóór 8.30 uur. Heeft u meer tijd nodig, maak dan een afspraak na schooltijd.
- Bij langdurig gymverzuim een doktersverklaring overleggen.
- Indien uw kind medicatie gebruikt dan gelieve dit door te geven aan de leerkracht.
- Geen mobiele telefoontjes mee naar school nemen. In uitzonderlijke gevallen kan in overleg met de
ouders/verzorgers en de leerkracht hiervan afgeweken worden.
- Uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes liefst thuis bezorgen. Het kan pijnlijk zijn voor kinderen als
ze niet uitgenodigd worden.
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 De oudervereniging:
De oudervereniging organiseert, in samenwerking met het team, schoolse activiteiten. De
oudervereniging wordt geleid door een groep actief, betrokken ouders/verzorgers. Deze groep is de
ouderraad. Activiteiten welke de ouderraad en het team door het jaar heen organiseren zijn o.a.:
Sinterklaas; Herfstactiviteit; Kerstviering; Disco; Carnaval; Bingo; Film.
Ouders/verzorgers die zitting willen nemen in de ouderraad kunnen zich melden bij de voorzitter. De
ouderraad beschikt over een eigen huishoudelijk reglement. Een keer per jaar is er een algemene
ledenvergadering. Indien nodig zal dan de hoogte van de ouderbijdrage opnieuw worden vastgesteld.
Ongeveer een keer per maand is er een bijeenkomst, waarop allerlei schoolactiviteiten met elkaar
worden gepland, georganiseerd en geëvalueerd. Bij deze vergaderingen is een afgevaardigde van het
team aanwezig. Buiten de bestuursleden om, hebben we toch nog altijd hulp nodig van
ouders/verzorgers. Lijkt het je wat, om mee te helpen tijdens activiteiten, neem dan contact op met
ons.
Waarom 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 rond de 13 euro per kind en wordt in de ledenvergadering van september
2017 definitief vastgesteld. Activiteiten, die mede bekostigd kunnen worden uit deze ouderbijdrage
zijn:
Vieringen rond sinterklaas, kerst, carnaval en schoolfeest; schoolreis en het schoolverlaterskamp;
sportdag/koningsspelen 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 ons.
De nieuwe voorzitter (per 01-01-2019) is Rachel Somers. We wensen Rachel veel succes!

Het team van basisschool St. Ursula dankt de Ouderraad voor de tomeloze inzet van dit schooljaar!
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 MR Basisschool St. Ursula
Missie en taken De medezeggenschapsraad (MR) levert een bijdrage aan de ontwikkeling van
kinderen van de Basisschool St. Ursula. De ontwikkeling van de kinderen tot zelfstandige personen
die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving
staat daarbij centraal. De medezeggenschapsraad ondersteunt tevens de school bij het uitvoeren en
uitdragen van haar missie en visie. De medezeggenschapsraad (MR), als vertegenwoordiging van
leerkrachten en ouders, geeft gevraagd en ongevraagd advies over beleidsmatige zaken. De
Medezeggenschapsraad ontwikkelt niet zelf beleid, maar kan wel met suggesties komen en aan de
directie vragen op dit punt beleid te ontwikkelen. Een bijdrage aan de uitvoering van het beleid
wordt geleverd door:  Het beoordelen van (beleids-)voorstellen van de schooldirectie. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van het advies-, instemmings-,informatie- en initiatiefrecht.  Het communiceren
met de achterban (leerkrachten en ouders) over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op
basisschool St. Ursula beïnvloeden.

Samenstelling MR Personeelsvertegenwoordiging: Marie-José Gorissen (secretaris), Chantal
Schölgens.
Oudervertegenwoordiging: Marcel Andriolo (voorzitter), Hanke Mickartz en Suzanne Sieler.

Iedereen die een binding heeft met de school (personeelslid of ouder van een van de
schoolkinderen) is gerechtigd lid te worden van de MR. De MR van Bs. St. Ursula bestaat uit 6
personen: 3 personeelsleden en drie ouders. Een MR-lid wordt gekozen voor een periode van 4 jaar
en is daarna eventueel weer herkiesbaar. Een keer in de twee jaar vinden er verkiezingen plaats en
moet een gedeelte van de MR-leden hun “stoel” ter beschikking stellen. Wilt u contact opnemen met
de leden van MR dan kan dat via de mail: mr.rkbsstursula@movare.nl

Vergaderingen De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. De MR vergadert ongeveer 56 keer per jaar.
Ouders die interesse hebben om deze vergadering, als toehoorder, te willen bijwonen, kunnen
hiervoor contact opnemen met onze secretaris.

Aandachtspunten MR De volgende meerjaren beleidszaken hebben regulier de aandacht van de MR:
-Schoolplan;
-Schoolgids;
-Schoolformatieplan en Integraal Personeelsbeleid (IPB);
-Schoolbegroting en jaarrekening;
-Beleidszaken de school aangaande;
-De schoolontwikkeling en toekomst, zowel inhoudelijk als gebouwelijk.
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De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Onderwijsstichting Movare, waaronder Bs. St.
Ursula ressorteert, heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze Raad
verricht ongeveer dezelfde activiteiten als een MR. Hij bespreekt echter alleen beleidszaken en
andere onderwerpen die van gemeenschappelijk belang zijn, d.w.z. voor alle scholen van Movare of
voor een meerderheid van de scholen van Movare. De leden van de GMR hoeven geen lid te zijn van
de MR, maar moeten wel binding hebben met een van de scholen. Voor een actuele samenstelling
van de leden van de GMR verwijzen wij naar de website van Movare: www.movare.nl onder het
kopje GMR.

Het team van basisschool St. Ursula dankt de MR voor de beleidsmatige betrokkenheid van dit
schooljaar!

 Elkaar informeren:
Het is zowel voor ouders/verzorgers als voor de school van belang zo goed mogelijk geïnformeerd te
zijn. Zeker daar waar het gaat om de ontwikkeling van het eigen kind, maar ook daar waar het gaat
om andere zaken die betrekking hebben op onze school. Wij informeren elkaar d.m.v.:
-

-

ISY: ons digitale communicatiesysteem! Hierin staat algemene groeps- en schoolinformatie,
groepsactiviteiten, e.d.
Info nieuwe schooljaar.(Informatiegids). Denk hierbij aan: groepsindeling, groepsbezetting,
vakantierooster, gymtijden, etc.
De schoolgids. Jaarlijks wordt een actuele versie ter beschikking gesteld. Reacties van
ouders/verzorgers zijn natuurlijk welkom.
Jaarkalender in de eerste of tweede schoolweek ontvangen alle ouders/verzorgers een
schoolkalender. Hierin staan alle vakantietijden, activiteiten etc…..overzichtelijk per maand
vermeld.
Portfolio’s.
Kind-oudergesprekken.
Ouderavonden. Worden belegd om informatie over het onderwijs en schoolse zaken te geven.
Individuele gesprekken. Op uitnodiging of op verzoek altijd mogelijk.

Onze schoolwebsite: www.st-ursula.nl
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 Praktische schoolse zaken:
Gymnastiek:
De door ons gebruikte gymzalen zijn:
*Sporthal Rolduc

Unit 3

*Gymzaal, dir. Geurtsstraat:

Unit 2

*Speel/gymzaal school

Unit 1

De leerlingen hebben tijdens de gymles nodig: Gymschoenen (geen zwarte zolen) en gymkleren.
Indien niet deelgenomen kan worden aan gymnastieklessen dienen leerlingen schriftelijk afgemeld te
worden door ouder of verzorger.
Gymrooster:
Unit 1: wisselend, gymspullen zijn op school aanwezig
Unit 2: dinsdagochtend (blokuur) in (in gymzaal Steltloper)
Unit 3: woensdagmorgen (blokuur) in sporthal Rolduc

Luizencapes:
Eenmalig uitgereikt bij aanmelding op school. (kostprijs 5 euro, te bestellen bij juf Yvette) De capes
worden aan de kapstok gehangen. Liefst 2 x per jaar reinigen / wassen van de cape. Het is de
bedoeling dat deze cape gedurende de gehele schoolloopbaan door de leerling gebruikt wordt.
Luizenbrigade: Gedurende het schooljaar worden de leerlingen 5 maal (elke eerste woensdag na een
vakantie) door onze luizenbrigade regulier gecontroleerd op hoofdluisbesmetting. Daarnaast kunnen
er ook nog her controles plaatsvinden. Bij een geconstateerde besmetting worden de
ouders/verzorgers gecontacteerd door de coördinator van de luizenbrigade, te weten meester Raoul,
of door de groepsleerkracht. We vragen u erop te letten dat de kinderen deze controledagen geen
gel in de haren hebben.

Brigadieren
Leerlingen van groep 8, brigadieren samen met ouderbegeleiding bij de oversteekplaats aan de O.L.
Vrouwestraat. De kinderen zijn dit schooljaar in juni speciaal opgeleid voor deze belangrijke taak. In
deze informatiegids willen we nogmaals het belang van ouderhulp inzake brigadieren benadrukken.
In het belang van de veiligheid van onze kinderen zijn we dringend op zoek naar ouders die bereid
zijn te brigadieren. Voor opgave en/of informatie graag contact opnemen met onze coördinator:
Chris Lindelauf (tel: 06-25033636).
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Dan nog graag het volgende onder uw aandacht: We zien regelmatig ouders parkeren in de oprit van
de nabijgelegen autowasserij/sportschool. Let u er s.v.p. op dat er geen filevorming ontstaat
waardoor het zicht van de brigadiers wordt belemmerd. Ook dit kan voor onveilige situaties zorgen.
Wij danken u voor uw begrip!

Excursies
Eventuele excursies worden, in overleg met betreffende collega’s, in de loop van het komende
schooljaar ingepland.

Bijdrage kampdagen groep 8
De kinderen van groep 8 gaan tegen het einde van het schooljaar op kamp. De eigen bijdrage voor dit
kamp bedraagt rond de 95 euro. (mits ouderbijdrage betaald is) Dit is een bijdrage welke niet onder
de jaarlijkse ouderbijdrage valt.
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“Iedereen een fijne vakantie in Rust, Tevredenheid en Ontspanning!”

Met vriendelijke groet,

Team en directie basisschool St. Ursula
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