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Voorwoord
De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u ouders.
Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. Wist u, dat u in de loop der jaren
uw kind in totaal zo'n 8000 uur toevertrouwt aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool St.
Ursula. Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een school kies je dan ook met zorg. In onze
schoolgids spreken we over 'ouders'. Met ouders bedoelen we alle volwassenen die de zorg voor de
kinderen hebben.

Waarom een school-info-gids voor ouders?
Deze school-info-gids is bestemd voor de ouders
van de (toekomstige) leerlingen van De Ursula. Deze
schoolgids kan ook ouders helpen bij het maken van
een schoolkeuze.
Scholen hebben in ons land een zekere vrijheid om
te bepalen wat ze belangrijk vinden om uw kind te
laten leren, en een grote vrijheid in de manier
waarop ze dat doen.
Scholen verschillen steeds meer, in de manier van werken, in de sfeer en in wat kinderen er leren.
Scholen hebben verschillende kwaliteiten. Dat maakt het kiezen niet eenvoudig. Door middel van
deze gids willen wij u informeren over onze school.
Wij beschrijven in deze schoolgids waarvoor wij staan, welke uitgangspunten wij hanteren en hoe wij
proberen de kwaliteit te verbeteren.
De schoolgids bevat informatie over o.a.:
•

•
•
•

Informatie over ons
o Bestuur
o Oudervereniging
o Medezeggenschapsraad
Schoolontwikkeling
Inhoud schooljaar
En vele praktische zaken

Daarnaast is deze schoolgids van belang voor het scheppen en in stand houden van een goede band
tussen ouders en school.
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Managementteam en specialisten (MT):
Jan van Baal (Directeur)
Integraal eindverantwoordelijk: Onderwijs, Beheer, Financiën, Administratie: aanname/ inschrijving/
uitschrijving, Personeel, 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, Ouderbrigade en lid van
MR en OV
Jacqueline Ruiters Zorg en onderwijs: Beleidsvoering t.a.v. zorg en leerlingbegeleiding,
Beleidsvorming Passend Onderwijs en schoolontwikkeling, aandacht functionaris
kindermishandeling, aanmelding nieuwe leerlingen, Coördinator vrijwilligers TussenSchoolseOpvang.
Karin Akkermans (Coördinator unit 1, coördinator lezen)
Jet Simon (Coördinator unit 2)
Gerriëtte Vreuls(Coördinator unit 3)

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) en muziekdocent Unit 1 (woensdag)
Lily Berns: Coördinator rekenen
Karin Akkermans en Anja Dohmen: Coördinator lezen
Jacqueline Ruiters: Coördinator meer(hoog) begaafdheid
Chantal Schölgens: Coördinator dyslexie en Kurzweil
Laura van Outvorst: In het kader van haar opleiding
bevoegd gymleerkracht, verzorgd juf Laura op de
woensdagen de gymlessen voor unit 3, Begeleider
Leerlingenraad.
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Team en aanwezigheid:
Unit /groep
Unit 1 –
stamgroep B
Unit 1 stamgroep A
Unit 1 –
stamgroep C
Ondersteuning
Unit 1

Maandag
Yvette

Dinsdag
Yvette

Woensdag
Yvette

Donderdag
Yvette

Vrijdag
Yvette

Stephanie

Stephanie

Stephanie

Guido

Guido

Karin

Karin

Karin

Karin

Karin

Karin van H.

Karin van H.

Guido(Muziek)

Karin van H.

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

Anja
Anja
Jet
Nicole
Wendy/Duncan Wendy/Duncan
Jet

Anja/Lily
Lily
Nicole
Nicole
Wendy/Duncan Jet/Duncan
Jet

Lily
Nicole
Jet

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

Laura
Poornima
Gerriëtte
Tim

Kim
Poornima
Gerriëtte

Kim
Laura
Gerriëtte

Kim
Poornima
Laura

Chantal

Chantal

ICT

Laura
Poornima
Gerriëtte
Tim
Guido

Muziek Unit 1
Muziek Unit 2
en 3
Interne
begeleiding
Crealab
Dir.
Ondersteuning
Directie

Guido
Maarten

Chantal

Chantal

Chantal

Jacqueline

Jacqueline

Jacqueline
Jacqueline

Jan

Jan

Jan

Jan

U ziet dat we in elke unit de ruimte hebben om de groepen minimaal 2 dagen te ondersteunen. We
kunnen dan aandacht geven aan zowel de leerlingen aan de “onderkant” als de leerlingen aan de
“bovenkant”. Groepen kunnen gesplitst worden en er is ruimte voor vervanging indien dit nodig
mocht zijn.
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Missie en Visie
Missie:
Het begrip missie heeft te maken met ons bestaansrecht. Waarom doen we wat we doen? Waarvoor
staan we? Wat zijn onze waarden? Waarom zijn we er en wat willen we met ons onderwijs
betekenen voor de buurt, de regio en de samenleving als totaliteit? Wij hebben de kern van onze
missie in de volgende zin gegoten:
“Je mag er zijn, wij zijn er voor jou en samen zijn we de wereld!”
We zorgen ervoor dat we kinderen met veel plezier in een veilige, fijne en kansrijke omgeving hun
eigen mogelijkheden en de wereld om hen heen leren ontdekken en dat ze daarmee komen tot een
optimale ontwikkeling van hun eigen talenten. Op die manier zullen zij zich niet alleen prettig voelen
in de maatschappij maar zullen zij ook respectvol, oprecht en betrokken met die maatschappij
omgaan.
Visie:
Visie heeft te maken met beelden en verwachtingen richting toekomst. Waar gaat het heen? Waar
gaan wij heen? Hoe zien we ons zelf in de komende jaren? Welke kant willen wij als school opgaan?
Wat willen we bereiken en wat is daarvoor nodig.
De blik naar buiten levert voor ons de volgende perspectieven op:
a. Een wereld die razendsnel verandert, waardoor de voorbereiding op die wereld moeilijk in heel
concrete termen te vatten is;
b. Moderne media, die in de wereld van het kind een steeds prominenter rol spelen;
c. Euregionale ontwikkelingen, die ervoor zorgen dat een deel van onze leerlingen straks naar
verwachting zijn brood zal verdienen in de Euregio, met name in het gebied rond Aken;
d. Opbrengstgerichtheid met grote aandacht voor leerresultaten bij de kernvakken in het
basisonderwijs;
e. Passend onderwijs als belangrijk thema voor het hele onderwijsveld;
f. Meer aandacht voor gezondheidsaspecten als beweging en voeding.
Onze school heeft t.a.v. een viertal kernwaarden, de visie geformuleerd. Deze visie is een leidraad die
we toepassen in ons onderwijs, in de samenwerking met elkaar en met ouders. Begrippen als
oprechtheid, eerlijkheid, respect, acceptatie, transparantie zien we daarbij als rode draad in de
omgang met kinderen, ouders en in de omgang met elkaar.
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Pedagogisch handelen:
Door enthousiast te zijn en door kinderen serieus te nemen, bouwen we een oprechte relatie op met
kinderen zodat zij maximaal hun talenten kunnen ontwikkelen in een uitdagende, prettige en veilige
leeromgeving. Daarbij geven we ze ook verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. We
stimuleren verder de samenwerking met elkaar zodat er een groepsgevoel ontstaat waarin leerlingen
zich naast hun eigen verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag ook verantwoordelijk voelen voor
elkaar.

Samen:
We werken vanuit eenzelfde gedachte: het kind staat centraal. We communiceren vanuit een
samenwerking die gebaseerd is op een professionele en open communicatie. Dat geldt voor de
samenwerking binnen het team, maar ook in de relatie met de directe omgeving. Net zoals in de
omgang met leerlingen vinden we het belangrijk dat we in de omgang met elkaar, respect uitstralen
met begrip voor elkaars mogelijkheden. Dit proberen we te realiseren door een goede sfeer te
creëren als basis voor deze samenwerking.

Talenten:
We bieden ieder kind een veilige omgeving aan waar het de mogelijkheid heeft om zijn eigen
talenten maximaal te ontwikkelen. In de nabije toekomst onderzoeken we of we de noodzakelijke
voorwaarden hiervoor kunnen invullen met de middelen die ons dan ter beschikking staan. Zaken als:
groep doorbrekend leren, leren buiten school, onderwijs met inbreng vanuit leerlingen zelf, leren
met digitale middelen zoals tablets en eigenaarschap van het eigen leerproces, zullen een
prominente plaats en rol krijgen. In ons onderwijs spelen we in op de ontwikkelingen in de
maatschappij. Deze ontwikkelingen vragen niet alleen van leerlingen andere vaardigheden (21 first
centurie Skills) m.b.t. het vergaren van kennis, maar ook van leerkrachten vragen deze
ontwikkelingen andere vaardigheden en andere opvattingen over “leren”.

Duurzaamheid:
Naast kennis van de veranderende wereld om ons heen, zullen we door voorbeeldgedrag ook
waarden, normen en vaardigheden borgen. Vanuit kennis van de omgeving en samenwerking met
die omgeving, bewerkstelligen we dat we ons voor die omgeving ook verantwoordelijk gaan voelen.
Daarna zal vanuit die kennis relaties gelegd moeten worden naar een verantwoordelijkheidsgevoel
voor ook de rest van de wereld. Het besef dat we onderdeel uitmaken van het grotere geheel en
daarin een belangrijke schakel zijn, vinden wij fundamenteel.
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De leerlingenraad:
Waarom een leerlingenraad?
•

•
•
•
•
•
•
•

De leerlingen hebben een eigen stem binnen de
schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze
meetellen.
Ze maken spelenderwijs kennis met
democratische beginselen.
Betrokkenheid met school van leerlingen
bevorderen.
Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken
bevorderen.
De leerlingen een beter inzicht in de organisatie
van de school bijbrengen.
Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
De leerlingen laten ondervinden wat realistisch
en haalbaar is.
Bevorderen van actief burgerschap.

Hoe is de organisatie?
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

In de groepen 6, 7 en 8 worden jaarlijks in het begin van het jaar verkiezingen gehouden.
De leerkracht mag dit naar eigen inzicht doen: een grote campagne of gewoon een
kringgesprek met een stemronde.
Voordat de verkiezingen worden gehouden geven de leerkrachten in de betrokken groepen
een “lesbrief leerlingenraad”, waarbij zij uitleggen wat de leerlingenraad is, wat van een lid
verwacht wordt, hoe de verkiezingen verlopen en hoe bespreekpunten worden
geïnventariseerd.
In elke groep worden 2 leerlingen gekozen die namens de groep het woord zullen voeren in
de leerlingenraad. Er mogen geen plaatsvervangers in de ledenraad.
De leden kiezen in de eerste vergadering een voorzitter en secretaris/notulant. Of een lln uit
groep 8 is voorzitter en de ander is secretaris/notulant.
Per schooljaar krijgt de leerlingenraad een budget van 100 euro, dat zij in overleg mogen
besteden.
De laatste notulen worden gepubliceerd op de website met eigen tabblad “leerlingenraad”
en in schoolkrant/nieuwsbrief.
De leerlingenraad komt 1 keer per 6 weken, vaste data, bij elkaar na schooltijd (of op enig
moment dat één van de leden daartoe oproept)
Bij elke vergadering is de directeur of één van de leerkrachten als
adviseur/begeleider/vraagbaak/coach aanwezig. Het kan ook zijn dat een ouder de
leerlingenraad begeleid.
De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen
klas.
De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad, maar zijn herkiesbaar.
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Waarover kan de leerlingenraad vergaderen?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De leerlingenraad hangt een ideeënbus op, de ideeën worden besproken.
De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas.
Leden van de leerlingenraad worden aangesproken op nieuwe ideeën
Een kringgesprek voor de vergadering gaat vooraf aan het vaststellen van de agenda.
Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën.
Het team kan bespreekpunten inbrengen.
Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar de ouderraad, de
medezeggenschapsraad of het team.
Het gebruik en de inrichting van het schoolplein.
Schoolregels
Invulling van de vrijdag-/dondermiddagen voor een vakantie.
Advies bij de organisatie van het schoolreisje.
Invulling (aanvulling) geven aan schoolse projecten.
Bevindingen bij het gebruik van lesmethodes.
Adviseren bij allerhande festiviteiten.

Waar en wanneer vergadert de leerlingenraad?
De leerlingenraad komt 1 keer per 6 weken, vaste data, bij elkaar na schooltijd (of op enig moment
dat één van de leden daartoe oproept) samen met de begeleidend leerkracht.
Llnraad zelf vergadert naar eigen inzicht.
Opstart: alles in gezamenlijkheid met begeleidend lkr.Laura van Outvorst
L1 op school.
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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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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 :
Oudervertegenwoordiging: Marcel Andriolo (voorzitter), Suzanne Spedding en Suzanne Sieler.
Personeelsvertegenwoordiging: Chantal Schölgens (secretaris), Guido Heeres en Stephanie Römers.

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.
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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.

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!
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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 13 euro per kind. 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 Rachel Somers.

Klachtenregeling
Op grond van de Kwaliteitswet die in werking is getreden op 1 augustus 1998 zijn de schoolbesturen
verplicht een klachtenregeling te hebben. Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met
betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Door de klachtenregeling ontvangen het bevoegd
gezag en de school op eenvoudige wijze signalen die hen kunnen ondersteunen bij het verbeteren
van het onderwijs en de goede gang van zaken op school. Met de regeling wordt een zorgvuldige
behandeling van klachten beoogd, waarmee het belang van de betrokkenen wordt gediend, maar
ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat). Veruit de meeste klachten over de dagelijkse
gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en
schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de
klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan
men een beroep doen op deze klachtenregeling. U kunt de klachtenregeling downloaden via de
website www.movare.nl. Klik in het menu op kind en ouders en vervolgens op
vertrouwenspersonen/klachtenregeling. Verder uitwerking zie bijlage.
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Schoolontwikkeling
De afgelopen 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 talenten 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!
Basisschool Ursula is in de afgelopen jaren gekomen tot een eigen visie op onderwijs. De
kernwaarden “pedagogisch handelen, samen, talenten en duurzaam” vormen de uitgangspunten
voor de keuzes die in het onderwijs gemaakt worden. Het pedagogisch klimaat is sterk ontwikkeld,
waarbij leerkrachten rust & respect in de groepen ervaren en leerkrachten hoge verwachtingen van
leerlingen hebben.
Komend jaar gaan we ons nog meer bezig houden met de vraag: Hoe implementeren we onze visie
nog meer naar de praktijk in de klas, binnen de ontwikkelgebieden rekenen en taal. Het cyclisch
veranderen, waarbij na een periode van uitvoeren een kwalitatieve analyse plaatsvindt en
bijstellingen gedaan worden, verdiend onze aandacht.
Er zijn de afgelopen jaren wisselingen geweest in de directie en de school heeft vanaf januari 2020
een nieuwe, tijdelijke directeur. De directeur en het team willen een duurzame verandering
realiseren komend schooljaar, zodat het team het nieuwe onderwijsconcept vanuit eigen regie kan
uitvoeren en voortzetten.
De school vraagt een of meerdere adviseurs die de implementatie van het groepsdoorbrekend
werken binnen de units kan begeleiden op school- en unitniveau. Daarnaast vraagt de school
expertise van een rekenspecialist t.a.v. scholing in de rekenleerlijnen en leerkrachten te begeleiden
om het rekenonderwijs af te kunnen stemmen op de onderwijsbehoeften en leerlingen te kunnen
clusteren op basis van de leerlijnen.
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Hoe ziet het schooljaar uit?
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.
Unit 1 gaat van start met de stamgroepen.
Als vervolgstap in onze schoolontwikkeling gaan we in het nieuwe
schooljaar van start met het werken binnen de stamgroep in unit 1.
De stamgroepen geven de mogelijkheid om vooral aandacht te
besteden aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen.
Denkt u hierbij aan welbevinden, je veilig voelen, vergroten van het
zelfvertrouwen, van elkaar leren, vergroten van de zelfredzaamheid.
In de stamgroepen zitten kinderen van verschillende leeftijden, 4 t/m
6 jaar, dat is overeenkomstig met de wereld buiten de schoolmuren.
Kenmerkend is dat kinderen juist veel van elkaar kunnen leren. Ze leren door verantwoordelijkheid
op zich te nemen, dingen aan elkaar uit te leggen en samen te werken. Een oudere kleuter vervult
een andere rol dan een 4-jarige die net binnenkomt.
Binnen de stamgroep zal de instructie en de verwerking binnen de zone van de naaste ontwikkeling
van het kind plaatsvinden.
De stamgroep is de plek waar ze de schooldag starten en afsluiten, waar de eetmomenten
plaatsvinden. We vieren hier de verjaardagen. Dit gebeurt steeds bij de vaste leerkracht.
De stamgroep leerkracht is uw aanspreekpunt en tevens de contactpersoon als het gaat over de
ontwikkeling en de alledaagse zaken rondom uw kind. Deze leerkracht zal de oudergespreken met u
voeren.
Na de opstart in de stamgroep, starten de kinderen met de instructie op eigen niveau. Wanneer de
situatie het weer toelaat zullen we u hierover tijdens een bijeenkomst verder informeren. Op onze
website kunt u onder de kop Onderwijsconcept meer informatie hierover vinden.
Verdere invoering groepsdoorbrekend werken.
Dit betekent dat er schoolbreed eenzelfde soort lesrooster gehanteerd wordt. Op deze wijze kunnen
wij beter voldoen aan de vraag van ieder kind. We starten zorgvuldig en rustig in de groep
(heterogene leeftijdsgroep leerlingen, gebaseerd op sociaal-emotionele ontwikkeling), vervolgens
komen instructie en verwerking van de leerstof op kindniveau worden aangeboden. In de
middaguren zal er gewerkt worden aan wereld-oriënterende vakken, burgerschap, muziek, etc!
Komend jaar gaan we hierbij extra inzomen op het vakgebied rekenen
We hebben gezien dat onze opbrengsten en kwaliteit goed zijn en daar willen we niet aan tornen!
Dat kan alleen maar beter!
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Voorbeeld van een lesrooster.

Verdeling groepen en aantallen
Unit 1
Stamgr
a
21

Stamgr
b
21

Unit 2
Stamgr
c
21

Unit 3

Gr 3
Gr 6
32

26
Gr 4
30

Gr 7
31

Gr 8
32

Gr 5
32

Schoolverlaters
2019-2020
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Verdere info
Het gebouw
Zondag 13 september 2020 is het 100 jaar geleden dat de zusters Ursulinen aan de O.L.Vrouwestraat
een nieuw schoolgebouw voor de RK meisjesschool St. Ursula in gebruik namen. De geschiedenis van
een bijzondere school…..
We verwijzen u voor de gehele geschiedenis van de school naar het artikel in de nieuwsbrief “ 100
jaar St. Ursula” die u op onze website kunt vinden.
Maar wat nu?
Aan het eind van schooljaar heeft er binnen het gebouw een verhuizing plaatsgevonden om de
groepen op zo een effectief mogelijke wijze kunnen samenwerken.
Wie het gebouw kent, i.v.m. CORONA is dit de laatste tijd erg moeilijk geweest, weet dat het niet
meer aan de huidige eisen kan voldoen. Nieuwbouw zal er echt moeten gaan komen. De afgelopen
jaren is er al vaker een zoektocht geweest maar deze heeft nog steeds geen resultaat opgeleverd.
We zouden afgelopen jaar bezoek krijgen van de burgemeester waarbij wij dit onderwerp onder de
aandacht wilden brengen. Helaas door CORONA heeft dit geen doorgang gevonden. De nieuwe
datum in dit schooljaar is geprikt en wederom zetten we NIEUWBOUW met hoofdletters op de
agenda.
Verder hebben Movare en de Gemeente Kerkrade voortdurend overleg en hebben aangegeven dat
wij nog steeds prioriteit hebben als het gaat om een nieuw schoolgebouw.
Crealab:
Meer- en hoogbegaafde leerlingen hebben het vaak niet gemakkelijk op de reguliere basisschool.
Voor deze 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.
De hogere orde denkniveaus zijn de bovenste drie niveaus uit de Taxonomie van Bloom: analyseren,
evalueren en creëren.
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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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Passend Onderwijs
Schoolbesturen en hun scholen organiseren voor alle leerlingen passend onderwijs. Thuisnabij en
zo inclusief mogelijk. Schoolbesturen geven samen invulling aan de zorgplicht. Het
samenwerkingsverband organiseert een dekkend aanbod; voor alle leerlingen een passende plek.
Er zijn drie samenwerkingsverbanden primair onderwijs in Zuid-Limburg:
Regio Westelijke Mijnstreek: Beek, Beekdaelen (Schinnen), Sittard-Geleen en Stein.
Regio Maastricht-Heuvelland: Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en
Valkenburg aan de Geul
Regio Parkstad: Brunssum, Beekdaelen (Nuth en Onderbanken) Heerlen, Kerkrade, Landgraaf,
Simpelveld en Voerendaal.

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

Onderwijsondersteuning
De onderwijsondersteuning bestaat uit 5 niveaus:

•
•

Ondersteuningsniveau 1: Onderwijs in de groep
Ondersteuningsniveau 2: Ondersteuning in de groep

•
•
•

Ondersteuningsniveau 3: Ondersteuning op school met interne deskundigen
Ondersteuningsniveau 4: Ondersteuning op school met externe specialisten
Ondersteuningsniveau 5: Extra ondersteuning speciaal (basis)onderwijs

Alle basisscholen bieden de basisondersteuning (ondersteuningsniveau 1 tot en met 4). Dit doen zij
zelf of met behulp van netwerkpartners.
Bij verschil van inzicht over de inzet van onderwijsondersteuning in niveau 1 t/m 4, voorziet het
samenwerkingsverband in onafhankelijk extern deskundig advies.
Ondersteuningsniveau 5 is extra ondersteuning op het speciaal (basis)onderwijs. Hiervoor is een
toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig.
Gemeentelijke ondersteuning

Jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg en schoolmaatschappelijk werk vallen onder verantwoordelijkheid
en regie van de gemeenten. Als een kind thuis of op school gemeentelijke ondersteuning nodig heeft,
wordt dit aanvullend aan de onderwijsondersteuning ingezet. Dit betreft o.a. (individuele)
begeleiding, behandeling en persoonlijke verzorging in het kader van de Jeugdwet.
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Zorgondersteuning
Als een kind zorgondersteuning uit de Wet Langdurige Zorg of Zorgverzekeringswet nodig heeft,
worden met ouders afspraken gemaakt over inzet en omvang tijdens schooltijd.

Knooppunt
Indien een school onvoldoende tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling
wordt een knooppunt georganiseerd. In het knooppunt zitten kernpartners (ouders, school,
jeugdarts, schoolmaatschappelijk werk, leerplicht en gemeentelijke toegang) en incidentele partners.
Partners sluiten aan op maat en naar behoefte.
Aanmelding, zorgplicht en toelaatbaarheid tot speciaal (basis) onderwijs
Ouders melden hun kind schriftelijk (minimaal 10 weken voor de gewenste plaatsing) aan bij een
school van voorkeur. Aanmelding betekent niet automatisch plaatsen.

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

voorgeschreven. Besturen en scholen hanteren eigen formulieren; deze staan altijd op de website
van de school.
De plaatsingstermijn start vanaf het moment dat een ouder het kind schriftelijk aanmeldt bij een
school. Ouders stellen de school op de hoogte als zij weten of vermoeden dat hun kind
ondersteuning nodig heeft. De school van aanmelding vraagt altijd informatie op bij de school van
herkomst of de kinderopvang (bij eerste aanmelding). Deze informatie is noodzakelijk om te
beoordelen of de school van aanmelding de ondersteuning kan bieden die het kind nodig heeft.

De school beslist, binnen zes weken na schriftelijke aanmelding, of het kind kan worden
toegelaten. Deze periode kan met vier weken worden verlengd. Als de school niet kan plaatsen,
zoekt de school (of het schoolbestuur) een passende onderwijsplek op een andere school. Dat kan
een andere basisschool zijn of een school voor speciaal (basis)onderwijs. Belangrijk daarbij is dat
een goede balans wordt gevonden tussen de mogelijkheden van het kind, de wensen van ouders
en de mogelijkheden van scholen.
Als extra ondersteuning in het speciaal (basis)onderwijs nodig is, dan wordt een
toelaatbaarheidstraject gestart via de trajectbegeleider van het samenwerkingsverband. Het
samenwerkingsverband bepaalt of en voor hoelang een leerling toelaatbaar is tot het speciaal
(basis)onderwijs.

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

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

Contactgegevens:
Samenwerkingsverband Parkstad
Adres: Nieuw Eyckholt 290E
6419 DJ Heerlen
Directeur: Doreen Kersemakers
Telefoon: 085 - 488 12 80
E-mail: info-po@swvzl.nl

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 zorg voor individuele leerlingen (consultatie en diagnostiek), het verder
ontwikkelen van de zorgstructuur en het versterken van de kwaliteit van het onderwijs in de groepen
(passend en opbrengstgericht onderwijs). Logopedisten worden ingeschakeld bij taal- en/of
spraakproblemen van leerlingen en spelen een rol binnen de ontwikkeling van het taalonderwijs.
Deskundigen op het gebied van ICT ondersteunen bij het effectief leren omgaan met bijvoorbeeld
digitale schoolborden etc. Indien nodig maken we gebruik van andere deskundigen.
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Uitstroom

Muziek
Klinkend Perspectief en Canta Young
Het project "Klinkend perspectief" in groep 5, dat verzorgd werd door meester Maarten en de
plaatselijke Harmonie is een jaarlijks terugkerend project. 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 schooljaar houden wij u op de hoogte van alle activiteiten binnen Klinkend
Perspectief, Canta Young en de boy band.
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Aanmelding en inschrijving.
U kunt u kind officieel aanmelden/inschrijven wanneer hij/zij de leeftijd van 3 jaar heeft bereikt.
Voor de aanmeldingen dient u op de donderdagen contact te nemen met Juf. Jacqueline Ruiters.

Wendagen of wenochtenden 4-jarigen.
Ook voor dit schooljaar 2020-2021 kunnen nieuwe kinderen in
Unit 1 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. Meester Guido Heeres neemt tijdig contact op om de
wenmomenten met de nieuwe instromers af te spreken.

Ziekmelding en verlofaanvraag
Over schoolverzuim
Op grond van de Leerplichtwet zijn ouders/verzorgers verplicht ervoor te zorgen dat hun kind naar
school gaat. In uitzonderlijke gevallen kan om vrijstelling van de bepalingen in de Leerplichtwet
worden gevraagd.
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Op de
website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van
geoorloofd verzuim: Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
•bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
•bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van tevoren
informeren;
•voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming geven. Is
het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Ouders kunnen hun kind ziekmelden via de mail(info.rkbsstursula@movare.nl) of
telefonisch(045455563). Dit graag voor half negen
Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen: Ouders kunnen verlof aanvragen door bij de
directie een aanvraagformulier verlof te komen halen.
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Gedragscode
Via wetgeving probeert de overheid een veilig schoolklimaat te bevorderen. Veiligheid heeft hierbij
zowel betrekking op fysieke (o.a. brandveiligheid en letselveiligheid) als mentale aspecten (kinderen
moeten zich veilig en geborgen weten). Belangrijke wetten in dit verband zijn o.a. de Arbowet, de
Wet op de Privacy en de Leerplichtwet. Om te waarborgen dat scholen voldoende aandacht
besteden aan die mentale veiligheidsaspecten, adviseert de minister van onderwijs scholen een
zogenaamde gedragscode op te stellen. We vinden veiligheid belangrijk en het getuigt naar ons idee
van een professionele instelling om belangrijke afspraken voor zowel leerlingen als leerkrachten en
ouders vast te leggen.
Het gaat bij deze afspraken over algemene uitgangspunten en over zaken als machtsmisbruik en
seksuele intimidatie, lichamelijke (en geestelijke) mishandeling, discriminatie, racisme, pesten en
privacy. Door het vastleggen van deze afspraken in een gedragscode ontstaat duidelijkheid en
hebben alle partijen houvast. De wijze waarop leerkrachten, O.O.P., stagiaires en overigen met
leerlingen en met elkaar omgaan op genoemde terreinen, bepaalt mede de schoolcultuur. Een goed
pedagogisch klimaat krijgt binnen deze schoolcultuur pas echt vorm als er bij de verschillende
aandachtsterreinen duidelijke afspraken worden gemaakt. Deze gedragscode is besproken met het
team, de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad. Concrete regels, afspraken, rechten en plichten
zijn vervat in de schoolregels voor de leerlingen, die in het begin van het schooljaar in elke groep
worden besproken / herhaald. De gedragscode van de Basisschool Sint Ursula ligt ter inzage op
school en is te vinden op de website van de school www.st-ursula.nl.
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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!

Stagiaires
Onze school is een opleidschool. Dit houdt in dat wij bereid zijn studenten van het HBO en MBO te
begeleiden tijdens hun stage. Op school komen leerlingen van het Vista-college die de opleiding
onderwijsassistent volgen en studenten van de Nieuwste Pabo die de opleiding tot leerkracht volgen.
Speciaal zijn. De zogenaamde zij-instromers. Deze studenten willen zich laten omscholen tot
leerkracht basisonderwijs. Verder is er een plek voor de zogenaamde LIO-student, Leraar in
Opleiding, deze student zit in zijn laatste jaar en heeft als opdracht zelfstandig voor de groep les te
geven. De leerkracht van deze groep blijft eindverantwoordelijk. Komend jaar is dat meester Duncan
Mullers in groep 5 van Juf Wendy Paulissen en Juf Jet Simon.

Vervangers
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. Hiervoor is Juf Karin van Hugten komend jaar
werkzaam op onze school. Verder hopen we door onze andere manier van het inrichten van ons
onderwijs 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. Laten we hopen dat we het scenario ‘kinderen naar huis sturen’ niet
hoeven in te zetten volgend schooljaar. Wilt u er wel rekening mee houden dat gezien de situatie
waar we momenteel in verkeren, coronatijd, de kans dat we groepen niet bemand krijgen en dus
leerlingen naar huis moeten sturen steeds groter zal worden. Momenteel werken we aan een
schema waarin we bij een tekort aan leerkracht vooraf al weten welke groep we op welk moment in
het jaar naar huis sturen. Dit om de continuering van het onderwijs te kunnen waarborgen.
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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 4.

Tussenschoolse opvang(TSO):
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: Juf Jacqueline Ruiter.
School is steeds op zoek naar ouders die tegen een
vrijwilligersvergoeding willen meehelpen bij de TSO.

Schooltijden en rooster:
Groepen 1 t/m 8

Ochtend:

Middag:

Maandag:

08.30 – 12.00 uur

13.00 - 15.00 uur

Dinsdag:

08.30 - 12.00 uur

13.00 – 15.00 uur

Woensdag:

08.30 - 12.30 uur

Donderdag:

08.30 - 12.00 uur

13.00 – 15.00 uur

Vrijdag:

08.30 - 12.00 uur

13.00 – 15.00 uur

Onze leerlingen gaan dus 26 uur naar school
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. Er zijn in onze agenda vrijdagen ingepland waarbij groep 1 de gehele dag vrij heeft
en de groepen 2 t/m 8 vanaf 12 uur.( zie schoolkalender)

28

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

Vakanties:
Herfstvakantie maandag 19 oktober tot en met vrijdag 23 oktober 2020
Kerstvakantie maandag 21 december 2020 tot en met vrijdag 1 januari 2021
Carnavalsvakantie maandag 15 februari tot en met vrijdag 19 februari 2021
Pasen maandag 5 april 2021
Koningsdag 27 april 2021
Meivakantie maandag 3 tot en met vrijdag 14 mei 2021
Bevrijdingsdag dinsdag 5 mei 2021 (meivakantie)
Hemelvaart donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei 2021(meivakantie)
Pinksteren maandag 24 mei 2021
Zomervakantie maandag 26 juli tot en met vrijdag 3 september 2021

Vrije dagen:
Vrijdag voor carnavalsvakantie:

vrijdag 12 februari 2021

Laatste schooldag 2020-2021:

vrijdag 23 juli 2021

Studiedag vrije woensdagen
Studiedag:

16 september 2020

Studiedag:

18 november 2020

Studiedag:

20 januari 2021

Studiedag:

17 maart 2021

Studiedag:

16 juni 2021
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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

Jacques Vriens leest voor.
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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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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 en donderdagmiddag (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:
Chantal Schölgens .
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Even de aandacht voor het volgende.
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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Overige adressen
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
Schoolbegeleiding
Afdeling Onderwijsbegeleiding en –ontwikkeling Movare: Consultatie, diagnostiek,
logopedie, onderwijsontwikkeling en coaching.
OenO@movare.nl
045-5466970

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

Studiedag van het team
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Bijlage:
Klachtenregeling:
Op grond van de Kwaliteitswet die in werking is getreden op 1 augustus 1998 zijn de schoolbesturen
verplicht een klachtenregeling te hebben. Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met
betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Door de klachtenregeling ontvangen het bevoegd
gezag en de school op eenvoudige wijze signalen die hen kunnen ondersteunen bij het verbeteren
van het onderwijs en de goede gang van zaken op school. Met de regeling wordt een zorgvuldige
behandeling van klachten beoogd, waarmee het belang van de betrokkenen wordt gediend, maar
ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat). Veruit de meeste klachten over de dagelijkse
gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en
schoolleiding op een juiste wijze worden
afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de
afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op deze
klachtenregeling.
U kunt de klachtenregeling downloaden via de website www.movare.nl. Klik in het menu op kind en
ouders en vervolgens op vertrouwenspersonen/klachtenregeling.

Procedure bij klachten
Intern
klager

klacht over

klagen bij

leerling

andere leerling

eigen leerkracht

eigen leerkracht

eigen leerkracht, schooldirecteur

andere leerkracht
schoolse zaken

eigen leerkracht, andere leerkracht,
schooldirecteur
eigen leerkracht, schooldirecteur

machtsmisbruik, agressie, pesten, seksuele

leerkracht,

intimidatie

contactpersoon

andere leerling

leerkracht

leerkracht eigen kind

leerkracht, schooldirecteur

schoolse zaken

leerkracht, schooldirecteur, College van
Bestuur

schooldirecteur

schooldirecteur

ouder

machtsmisbruik,
intimidatie
personeelslid

agressie, pesten, seksuele

schooldirecteur,

leerkracht,
schooldirecteur,
contactpersoon

school-

school-

leerling

ouder

ouder

ouder, schooldirecteur

collega

collega, schooldirecteur

schooldirecteur

schooldirecteur, College van bestuur

schoolse zaken
machtsmisbruik,
intimidatie

agressie, pesten, seksuele

schooldirecteur, College van Bestuur
st
schooldirecteur, schoolcontactpersoon
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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.

2. Extern
Klager of aangeklaagde neemt contact op met:
schoolcontactpersoon van de school die kan doorverwijzen naar
de externe vertrouwenspersoon, die verder adviseert, waarbij
het bevoegd gezag de klacht zelf afhandelt
doorverwijzing naar de landelijke klachtencommissie plaatsvindt.
3.

klachtencommissie.

Stappenplan klachtbehandeling

Het stappenplan is de route die bij voorkeur wordt gevolgd bij de behandeling van een klacht opdat
deze zo zorgvuldig en efficiënt mogelijk wordt opgelost. Degene tot wie u zich met een klacht wendt,
zal u op dit stappenplan wijzen.

Stap 1
De klager bespreekt zijn klacht zo mogelijk met degene tegen wie de klacht gericht is (bijv. een
leerkracht). De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 2.

Stap 2
De klager bespreekt zijn klacht met (een lid van) de schoolleiding. De klacht is afgehandeld indien de
klager tevreden is, indien niet: volg stap 3.
Stap 3
De klager wendt zich, via de schoolleiding of de schoolcontactpersoon, tot de externe
vertrouwenspersonen. Deze gaat na of de klacht door bemiddeling tot een oplossing kan worden
gebracht dan wel aanleiding geeft tot het indienen van een klacht hetzij bij het bevoegd gezag hetzij
bij de landelijke klachtencommissie. In het laatste geval, volg eerst stap 4a en pas daarna stap 4b.

Stap 4a
De klager dient, al dan niet bijgestaan door een vertrouwenspersoon, een klacht in bij het College
van Bestuur. Het College van Bestuur neemt de klacht in behandeling. De klacht is afgehandeld
indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 4b.
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Stap 4b
De klager dient, al dan niet bijgestaan door een gemachtigde, een klacht in bij de landelijke
klachtencommissie. Deze onafhankelijke klachtencommissie onderzoekt de klacht en adviseert het
bevoegd gezag hierover. De klachtencommissie geeft advies over:
het wel of niet ontvankelijk zijn van klager;
het wel of niet gegrond zijn van de klacht;
het nemen van maatregelen;
overige door het bevoegd gezag te nemen besluiten.
Stap 5
Binnen 4 weken na ontvangst van het advies van de landelijke klachtencommissie zal het bevoegd
gezag het besluit hierop kenbaar maken aan:
de klager
de aangeklaagde
de klachtencommissie
de schooldirecteur
de medezeggenschapsraad van de school
d schoolcontactpersoon
de vertrouwenspersonen

Schoolcontactpersonen
Indien u een klacht heeft, kunt u dit melden bij onze schoolcontactpersonen: Juf Chantal Scholgens
De schoolcontactpersoon zal aan de hand van het hierboven toegelichte stappenplan samen met u
tot een oplossing proberen te komen.

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 vertrouwenspersonen, die verbonden zijn aan BCO Onderwijsadvies.
Voor de contactgegevens van de vertrouwenspersonen kunt u terecht bij de schooldirecteur of op
www.movare.nl
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Landelijke klachtencommissie
Alle MOVARE-scholen zijn op basis van hun identiteit (denominatie) aangesloten bij een landelijke
klachtencommissie. Onze school is aangesloten bij de onderstaande klachtencommissie. Het is van
belang dat u eerst kennis neemt van de inhoud van de regeling klachtbehandeling, voordat u zich tot
een landelijke klachtencommissie wendt.
Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs, het katholiek onderwijs en het
protestants-christelijk onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Tel. 070 – 3861697
E-mail: info@gcbo.nl
Website: www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl

Landelijke klachtencommissie Onderwijs
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Tel. 030 - 280 95 90
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl
Website: www.onderwijsgeschillen.nl

Termijn indienen klacht
De klacht dient binnen een jaar na de gedraging of beslissing te worden ingediend. De
klachtencommissie kan beslissen niet-ontvankelijkheid vanwege termijnoverschrijding achterwege te
laten indien zij van oordeel is dat, alle omstandigheden van het geval meewegend, de klager de
klacht zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs van hem verlangd kan worden, heeft ingediend.
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Toelating, schorsing, verwijdering van leerlingen
Voor de volledige procedure verwijzen wij u naar de website van Onderwijsstichting MOVARE:
www.movare.nl (de procedure Toelating, schorsing, verwijdering van leerlingen is hier te vinden
onder Kind en ouders)

Toelating en verwijdering (artikel 40 WPO)
Het College van Bestuur 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. Op grond van de ingevulde vragenlijst kan de
schooldirectie besluiten om meer gegevens met betrekking tot de ondersteuningsbehoefte van een
leerling bij de ouders op te vragen.
De school waar toelating verzocht is, relateert de vastgestelde ondersteuningsbehoefte aan het
schoolondersteuningsprofiel en het niveau van de basisondersteuning zoals vastgesteld door het
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Het schoolondersteuningsprofiel is beschikbaar op de
website van de school.
De school waar een leerling wordt aangemeld, hoeft niet alle leerlingen op de eigen school te
plaatsen. Net als in de huidige situatie, moet de school eerst onderzoeken of zij de leerling een
passend onderwijsprogramma kan bieden. Als blijkt dat plaatsing een onevenredige belasting is voor
de school, dan moet de schooldirectie een andere school vinden die een passend onderwijsaanbod
kan bieden en waar het kind ook kan worden geplaatst.
Toelating weigeren bij leerling met extra ondersteuning
Indien de toelating van een leerling die extra ondersteuning behoeft wordt geweigerd, vindt de
weigering pas plaats nadat de schooldirectie er, na overleg met de ouders en met inachtneming van
de ondersteuningsbehoefte van de leerling en de schoolondersteuningsprofielen van de betrokken
scholen, voor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Dit is een
resultaatsverplichting. Onder andere school kan ook worden verstaan een school voor speciaal
onderwijs, een school voor speciaal en vso of een instelling voor speciaal en vso.
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De schooldirectie neemt de beslissing over toelating van een leerling zo spoedig mogelijk doch
uiterlijk 6 weken na ontvangst van de aanmelding. Indien de beslissing niet binnen 6 weken kan
worden gegeven, deelt de schooldirectie dit aan de ouders mee en noemt het daarbij een zo kort
mogelijke termijn waarbinnen de beslissing wel tegemoet kan worden gezien (uiterlijk 4 weken
later).

Schorsing
De schooldirectie kan, namens het bevoegd gezag, met opgave van redenen een leerling voor een
periode van ten hoogste één week schorsen. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de
ouders bekendgemaakt. Het College van Bestuur stelt de inspectie van een schorsing voor een
periode langer dan één dag schriftelijk en met opgave van redenen in kennis.

Verwijderen
Voordat wordt besloten tot verwijdering hoort het College van Bestuur de betrokken groepsleraar.
Definitieve verwijdering van een leerling vindt pas plaats nadat het College van Bestuur ervoor heeft
zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Onder andere school kan ook
worden verstaan een speciale school voor basisonderwijs (SBO) of school voor speciaal onderwijs
(SO).
Sinds 1 augustus 2014 bestaat “de tijdelijke geschillencommissie toelating en
verwijdering/geschillencommissie Passend Onderwijs”, ook wel de geschillencommissie passend
Onderwijs genoemd (artikel 43 WPO). Aan deze commissie kunnen door ouders onder andere
geschillen worden voorgelegd over:
de aanmelding van een kind dat extra ondersteuning behoeft;
de toelating van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben;
over de verwijdering van leerlingen.
De commissie bestaat uit deskundigen en doet binnen 10 weken uitspraak als een geschil wordt
voorgelegd. Bij haar oordeel houdt ze rekening met het schoolondersteuningsprofiel en het
ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs.
Anders dan bij de regeling Bezwaar geeft bij deze procedure een onafhankelijke externe instantie een
oordeel over het bestreden besluit. Indien de bezwaarprocedure en de geschillenprocedure bij de
Tijdelijke geschillencommissie toelating en verwijdering tegelijkertijd lopen, neemt het bevoegd
gezag pas een beslissing over het bezwaar nadat de Tijdelijke geschillencommissie haar oordeel heeft
gegeven. Overigens is sinds 13 juni 2014 de mogelijkheid geopend al voor 1 augustus geschillen voor
te leggen.
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Office365 for education

Onderwijsstichting MOVARE gebruikt ICT in de dagelijkse lespraktijk. Om ervoor
te zorgen dat leerlingen kunnen werken in een veilige digitale leer- en
werkomgeving maakt MOVARE gebruik van Office365. Het aanmeldproces op de
PC, WiFi en online leer- en werkomgeving wordt geautoriseerd via Office365. Dit
maakt dat leerlingen zonder gebruik van veel ingewikkelde wachtwoorden
toegang krijgen tot een persoonlijke en veilige leer- en werkomgeving.

Wat is Office365 for Education?
Office365 is meer dan alleen e-mail. Kinderen krijgen met hun e-mailaccount
toegang tot:
-

De digitale leer- en werkomgeving van school (ook vanuit thuis).
E-mailbox met een omvang van 10 Gigabyte.
Online opslag voor persoonlijke documenten van 25 Gigabyte.
Online samenwerkingsgroepen waardoor leerlingen in het kader van
projecten documenten kunnen delen met andere leerlingen.

Is Office365 veilig?
Ja. De hele omgeving van Office365 is afgesloten van reclame en ongewenste email en afgestemd op de specifieke behoeften van de school. Het kan toch
gebeuren dat uw zoon/dochter ongewenste e-mail ontvangt of op een website
terecht komt die hij/zij eigenlijk niet wenst te bezoeken. Leerkrachten zijn
bekend met Office365, waardoor zij direct maatregelen kunnen nemen.

Is er een protocol aanwezig?
Ja. Dit protocol internet- en e-mailgebruik (mediaprotocol) kunt u bekijken via de
website www.movare.nl → Kind en ouders → Mediaprotocol. Voor het gemak is in
deze schoolgids een samenvatting van het mediaprotocol opgenomen.

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

42

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

Office365 for education
Onderwijsstichting MOVARE gebruikt ICT in de dagelijkse lespraktijk. Om ervoor te zorgen dat
leerlingen kunnen werken in een veilige digitale leer- en werkomgeving maakt MOVARE gebruik van
Office365. Het aanmeldproces op de PC, WiFi en online leer- en werkomgeving wordt geautoriseerd
via Office365. Dit maakt dat leerlingen zonder gebruik van veel ingewikkelde wachtwoorden toegang
krijgen tot een persoonlijke en veilige leer- en werkomgeving.
Wat is Office365 for Education?
Office365 is meer dan alleen e-mail. Kinderen krijgen met hun e-mailaccount toegang tot:
De digitale leer- en werkomgeving van school (ook vanuit thuis).
E-mailbox met een omvang van 10 Gigabyte.
Online opslag voor persoonlijke documenten van 25 Gigabyte.
Online samenwerkingsgroepen waardoor leerlingen in het kader van projecten documenten kunnen
delen met andere leerlingen.
Is Office365 veilig?
Ja. De hele omgeving van Office365 is afgesloten van reclame en ongewenste e-mail en afgestemd op
de specifieke behoeften van de school. Het kan toch gebeuren dat uw zoon/dochter ongewenste email ontvangt of op een website terecht komt die hij/zij eigenlijk niet wenst te bezoeken.
Leerkrachten zijn bekend met Office365, waardoor zij direct maatregelen kunnen nemen.
Is er een protocol aanwezig?
Ja. Dit protocol internet- en e-mailgebruik (mediaprotocol) kunt u bekijken via de website
www.movare.nl → Kind en ouders → Mediaprotocol. Voor het gemak is in deze schoolgids een
samenvatting van het mediaprotocol opgenomen.
Meer informatie
Meer informatie kunt u verkrijgen via de directeur van de school of via ict@movare.nl
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Samenvatting mediaprotocol voor leerlingen
Uitgangspunten
Kinderen maken gebruik van internet & e-maildiensten. De school heeft de verantwoordelijkheid om
kinderen hier ‘wegwijs’ in te maken. Kinderen dienen zich tevens aan de afspraken te houden over
internetgebruik of het versturen van e-mail/ chatberichten.
Afspraken
Kinderen gebruiken internet op school voornamelijk voor lesdoeleinden. Indien kinderen ‘vrij’ willen
internetten, dient dit altijd in overleg met de leerkracht te gebeuren. Internet en e-mail op school is
hoofdzakelijk bedoeld als ondersteuning van het leerproces.
Bij het bezoeken van internet wordt van de kinderen verwacht dat gemaakte afspraken nagekomen
worden. Dit wil zeggen dat websites die geen verband houden met het leerproces, niet bezocht
mogen worden zonder toestemming van de leerkracht.
Bij het bezoeken van internetpagina’s/chatprogramma’s of e-mail, wordt altijd in overleg met de
leerkracht besloten of privacygevoelige informatie wordt gegeven (denk hierbij aan NAW-gegevens).
De school biedt kinderen tevens de mogelijkheid om verschillende zaken te printen. Het maken van
een afdruk gebeurt altijd in overleg met de leerkracht.
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 zoon/dochter op de
schoolwebsite gepubliceerd mag worden. Deze toestemmingsverklaring wordt door de school
bewaard en direct toegepast bij wel/geen akkoord.
E-mail:
Kinderen ontvangen een e-mailadres van school. Hiermee kunnen zij berichten versturen naar
andere leerlingen. De inhoud van deze berichten moeten te maken hebben met het leerproces.
Indien kinderen zich misdragen bij het versturen van e-mail heeft de leerkracht de mogelijkheid om
de toegang tot e-mail te blokkeren.
Mobiele telefoons
Het gebruik van mobiele telefoons is op school niet toegestaan. Het is mogelijk om een mobiele
telefoon te gebruiken bij onderwijsprojecten. Hiervoor zal de leerkracht aangeven dat dit is
toegestaan.
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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.
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.
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.
Hoe lang worden de data bewaard?
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.

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.
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.

45

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

Rechten van ouders/verzorgers / betrokkene
Ouders/verzorgers hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de
gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen
niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen.
Beeldmateriaal
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de
school of in de nieuwsbrief, vragen wij vooraf uw toestemming. Ouders/verzorgers mogen altijd
besluiten om die toestemming niet te geven of om een eerder gegeven toestemming in te trekken.
Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen
wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen.

Beveiliging
MOVARE heeft een vastgesteld informatiebeveiligingsbeleid. Dit beleid beschrijft organisatorische en
technische maatregelen voor de beveiliging van privacygevoelige data. Denk daarbij bijvoorbeeld aan
het niet meer gebruiken van USB-sticks, de frequentie en vereisten van wachtwoorden, de fysieke
toegang tot data en een clear-desk policy waardoor gevoelige gegevens niet zomaar op tafel liggen.
MOVARE zal periodiek deze maatregelen toetsen en aanpassen indien de techniek of de gevoeligheid
van de data hierom vraagt.
Daarnaast heeft MOVARE voor alle medewerkers en leerlingen, volgens landelijk beleid, richtlijnen,
procedures en protocollen opgesteld zodat uw gegevens en de gegevens van uw kind(eren) goed
beveiligd zijn en volgens de Europese regels worden verwerkt.
Beveiligingsincidenten en datalekken
Er is een Meldpunt beveiligingsincidenten en datalekken ingesteld en een bijbehorend protocol
beveiligingsincidenten en datalekken opgesteld, dat beschrijft welke stappen genomen dienen te
worden wanneer er een (mogelijk) beveiligingsincident wordt geconstateerd waarbij
persoonsgegevens betrokken zijn. U kunt een (mogelijk) beveiligsincident of datalek per mail melden
bij onze privacy officer via het e-mailadres privacy@movare.nl

Inschrijvings- en toestemmingsformulier
Alle scholen maken gebruik van een inschrijf- en toestemmingsformulier. Via dit formulier kunt u
aangeven of u wel of geen toestemming verleent voor de overdracht van data of het vastleggen van
beeld- en geluidsmateriaal.
Dataverwerkingsregister
In een dataverwerkingsregister zal worden vastgelegd welke persoonsgegevens waar worden
opgeslagen, met welk doel en wie hier toegang tot heeft. Dit register is nog in ontwikkeling.
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