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1 INLEIDING 
 
Beste ouder(s), verzorger(s) en andere lezers, 
 
Voor u ligt de schoolgids voor schooljaar 2017-2018 van basisschool Ondersteboven. 
Deze schoolgids laat zien wat u als ouder van ons mag verwachten en waar wij ons als team voor willen inzetten. Wij 
vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van onze manier van werken op school.  
In deze schoolgids vindt u informatie over de opzet van het onderwijs, de zorg voor de kinderen, de organisatie van 
de school, het vakantierooster en nog veel meer. 
De gids wordt uitgereikt aan de ouders van wie het kind start op onze school. Andere geïnteresseerden ontvangen 
de schoolgids op verzoek of downloaden de schoolgids van onze website. 
Daarnaast ontvangen alle ouders een schooljaarkalender die is voorzien van belangrijke praktische 
informatie over onze school. Veranderingen die gedurende het schooljaar plaatsvinden worden 
aangereikt via onze website: www.bs-ondersteboven.nl en de periodieke nieuwsbrief. 
 
De verwijzingen naar de uitgebreidere informatie rondom een bepaald onderwerp kunt u vinden via de 
schoolwebsite, of rechtstreeks via www.innovo.nl. Natuurlijk kunt u alle, in de schoolgids benoemde onderwerpen, 
rechtstreeks met uw school bespreken. 
 
Aanvulling schoolgids: https://www.innovo.nl/aanvulling-schoolgids.html 
 
Wanneer u vragen, opmerkingen of suggesties heeft, horen wij dit graag. U kunt ook de vragenlijst, op de laatste 
pagina van de schoolgids, invullen en op school afgeven. 
 
Namens al mijn collega’s wens ik u veel leesplezier toe. 
 
Jeroen Tholen  
Directeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bs-ondersteboven.nl/
http://www.innovo.nl/
https://www.innovo.nl/aanvulling-schoolgids.html
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2 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 
De naam van onze school verwijst naar het voedingsgebied van onze school. Geulle is gelegen in het Maas- en 
Geuldal, ongeveer 10 km van Maastricht. Veel van onze leerlingen komen uit deze omgeving die door de 
dorpsbewoners ook wel ‘Geulle beneden’ (in dialect ‘Gäöl ónger’) wordt genoemd. Het andere deel van onze 
leerlingen is voornamelijk afkomstig van Moorveld. Dit dorpje ligt aan de rand van een plateau in het noorden van 
de gemeente Meerssen. Daarnaast bezoeken ook de kinderen uit de omgeving van ‘Geulle boven’ (Gäöl baove) onze 
school. 

2.1 Het schoolbestuur 
INNOVO is de koepelorganisatie van ruim 50 scholen voor primair onderwijs in Zuid- en Midden-Limburg. Bijna 
10.000 leerlingen bezoeken onze scholen. INNOVO heeft 700 leerkrachten in dienst en ruim 200 medewerkers met 
ondersteunende taken. INNOVO bouwt voort op een onderwijstraditie van 100 jaar goed basisonderwijs in Heerlen 
en wijde omgeving.   
Het bevoegd gezag van de stichting wordt gevormd door het College van Bestuur: dhr. Bert Nelissen, voorzitter en 
mw. Joan van Zomeren, lid. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, die een 
controlerende taak heeft ten aanzien van de vastgestelde doelen. Het College van Bestuur houdt kantoor aan de 
Ruys de Beerenbroucklaan 29A te Heerlen. Hier is ook het servicebureau gevestigd dat ondersteuning biedt aan de 
scholen en het college. Op het servicebureau zijn deskundigen werkzaam in de disciplines financiën, huisvesting, ICT, 
administratie, personele, juridische en onderwijskundige zaken. 
 
Postadres  
Postbus 2602,  
6401 DC Heerlen  
 
Bezoekadres  
Ruys de Beerenbroucklaan 29a  
6417 CC Heerlen 
  
045 5447144  
@ mail@innovo.nl  
 
www.innovo.nl 

  

2.2 De richting van de school 
Onze school maakt deel uit van INNOVO, stichting voor katholiek onderwijs. Geheel in lijn met regionale en 
landelijke ontwikkelingen staat ook onze katholieke basisschool open voor iedereen die zich bij ons thuis voelt.  

2.3 De directie 
Bs Ondersteboven wordt vanaf dit schooljaar geleid door de directeur Jeroen Tholen.  

2.4 Ouderbetrokkenheid op onze school 
Gezamenlijk belang 
Wij willen het beste uit onze leerlingen halen. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben wij u, als ouders, bij nodig. 
Wij delen ook een gezamenlijk belang, namelijk te zorgen dat de ontwikkeling van de kinderen zo goed mogelijk 
verloopt en dat zij zich prettig voelen op school. Daarom is een goede samenwerking met ouders voor ons 
belangrijk. Zo stellen wij het op prijs om van u te horen hoe u vindt dat de ontwikkeling en het leren van uw kind 
verloopt. Van onze kant laten wij u weten hoe wij daar, op basis van onze ervaringen en toetsgegevens, naar kijken. 
De groepsleerkracht is voor u de persoon met wie u dit gesprek voert.  
Daarnaast zijn wij geïnteresseerd in uw mening als het gaat om mogelijke verbeteringen die wij nog kunnen 
aanbrengen in ons onderwijs. Wij zijn als school(team) een professionele organisatie die periodiek bij ouders (en 
leerlingen) peilt wat zij van het onderwijs en allerlei andere zaken op school vinden. Dat doen wij met 
tevredenheidsonderzoeken. Uiteraard krijgt u ook te horen wat wij met uw mening doen. 
 

http://www.innovo.nl/
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Vormen van ouderbetrokkenheid 
De betrokkenheid en inzet van ouders kan op meerdere manieren gestalte krijgen. Daarvoor onderscheiden wij 
activiteiten die respectievelijk te maken hebben met meeleven, meehelpen, meedenken en meebeslissen. 
Meeleven 
Van ouders mag worden verwacht dat zij meeleven met hun kind, dat zij geïnteresseerd zijn in zijn prestaties en 
welbevinden op school. Met andere woorden: u toont belangstelling voor ‘hoe het gaat op school’ of ‘wat uw kind 
vandaag heeft geleerd’. Uit tal van onderzoeken blijkt steeds weer dat de betrokkenheid van ouders bij het leren 
van hun kind van grote invloed is op de prestaties van hun kinderen. Het spreekt voor zich dat deze belangstelling 
zich ook uitstrekt naar het maken van het huiswerk en het eventueel overhoren daarvan. Als er bijeenkomsten voor 
ouders worden georganiseerd, verwachten wij u natuurlijk op school.  
 
Verder vloeit uit deze samenwerking voort dat u de groepsleerkracht op de hoogte stelt van eventuele 
veranderingen in de thuissituatie, die van invloed kunnen zijn op het leren van de kinderen.  
 
De groepsleerkracht is de spil in het contact tussen de school en de ouders. Zij kent de leerlingen en hun ouders en 
is op de hoogte van de thuissituatie. De groepsleerkracht bespreekt met u de voortgang in de ontwikkeling en de 
leervorderingen van uw zoon/dochter. Meeleven betekent uiteraard ook meedenken hoe het verder moet/kan met 
uw zoon/dochter als het (even) tegen zit met leren. De groepsleerkracht vertelt wat zij doet en kijkt vanuit haar 
professionele invalshoek naar uw zoon/dochter in de groep. Uw kijk op hoe het met uw zoon/dochter thuis en op 
school gaat, telt uiteraard ook mee. Samenspraak in combinatie met respect voor elkaars verantwoordelijkheden en 
deskundigheden staan hierbij centraal. 
 
Meehelpen 
Ouders helpen op school actief mee bij allerlei activiteiten. Daar zijn wij bijzonder blij mee. Door de inzet van ouders 
is het mogelijk deze activiteiten extra cachet te geven. Dit komt vanzelfsprekend ten goede aan de kinderen.  
Daarnaast hebben we de ouderraad, die op schoolniveau allerlei activiteiten organiseert en coördineert. Ook 
daarvoor kunt u zich aanmelden. 
 
Meedenken 
Samen weet je meer dan alleen. Deze waarheid is ook van toepassing op de school en de ouders. Wij willen graag 
gebruik maken van uw denkkracht. Dat is uiteraard eerst van toepassing als het om uw eigen kind gaat, maar ook als 
het om de school van uw kind gaat. Zo kunt u op een structurele manier bijdragen door als ouder zitting te nemen in 
de medezeggenschapsraad. Het kan ook incidenteel door tijdelijk deel uit maken van een ouderpanel of een 
werkgroep. Als er op school bijvoorbeeld wordt nagedacht over veiligheid in en om de school, dan vinden wij het 
normaal dat ook ouders daarop hun kijk geven en met ideeën komen hoe we dit kunnen verbeteren. Zo zijn er wel 
meer onderwerpen te bedenken, waarover wij uw mening graag horen. 
 
Meebeslissen 
Medezeggenschap in het onderwijs is wettelijk geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (de WMS). Deze 
wet bepaalt, dat alle scholen een medezeggenschapsraad moeten hebben. Ook bepaalt deze wet, dat besturen met 
meer dan twee scholen een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad dienen in te richten. 
Daarnaast benoemt de WMS de rechten van de medezeggenschap, te weten overlegrecht, informatierecht, 
instemmings- en adviesrecht. Het instemmingsrecht heeft veelal betrekking op zaken die het personeel betreffen, 
het adviesrecht gaat meer over zaken die de organisatie aangaan. Ten slotte geeft de WMS handreikingen voor 
verkiezingen, de werkwijze van de raad, de wijze waarop geschillen aanhangig gemaakt kunnen worden en benoemt 
de wet de verplichting van de MR om jaarlijks een activiteiten- of jaarplan en een jaarverslag te maken. 
Voor meer informatie ga naar https://www.innovo.nl/aanvulling-schoolgids.html 
Uitgebreide GMR-informatie is ook te vinden via https://www.innovo.nl/medezeggenschap.html 
 
Welkom 
Aan de hand van deze vormen van ouderbetrokkenheid kunt u zelf bepalen op welke manier u betrokken wilt zijn bij 
de school van uw kinderen. Meeleven is een vorm van betrokkenheid die wij noodzakelijk vinden voor een goede 
samenwerking met alle ouders. De andere vormen vinden wij ook belangrijk, maar daarbij kunnen we ons 
voorstellen dat er ouders zijn die zich hiervoor minder geschikt vinden of minder mogelijkheden zien om dat te 
realiseren. Komt u zich eens oriënteren op wat voor u zinvol en haalbaar is bij de ouders die reeds actief zijn op onze 
school. Zij en wij verwelkomen u graag.  
 

https://www.innovo.nl/aanvulling-schoolgids.html
https://www.innovo.nl/medezeggenschap.html
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2.5 De samenstelling van het personeel 
De school telt op 1 oktober in het schooljaar 2016-2017 90 leerlingen en de volgende medewerkers: 

Naam Taak OP* OOP* parttime Fulltime 

Jeroen Tholen directeur X  X  

Mariska Sipers leerkracht groep 1/2 X  X  

Rachelle van Vlodrop leerkracht groep 5/6 X  X  

Inge Janssen leerkracht groep 1/2, 3/4 en 5/6  X  X  

Danjelle Schnackers leerkracht groep 3/4 X  X  

Dominique Walsh leerkracht groep 7/8 X   X 

Inge Janssen Interne begeleider  X  X  

Peggy Townsend Onderwijsassistent  X X  

Sandra Lenssen Adm. medewerker  X X  

* OP = onderwijzend personeel  OOP = onderwijsondersteunend personeel 
 

2.6 Personele bezetting 
groep maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1/2 ochtend 
 

juf Mariska juf Mariska juf Mariska juf Inge juf Mariska 

middag juf Mariska juf Mariska  juf Inge  

3/4 ochtend 
 

juf Inge juf Danjelle juf Danjelle juf Danjelle juf Danjelle 

middag juf Inge juf Danjelle  juf Danjelle  

5/6 ochtend 
 

juf Rachelle juf Rachelle juf Rachelle juf Rachelle juf Inge 

middag juf Rachelle juf Rachelle  juf Rachelle juf Inge 

7/8 ochtend 
 

juf Dominique juf Dominique juf Dominique juf Dominique juf Dominique 

middag juf Dominique juf Dominique  juf Dominique juf Dominique 

Juf Peggy is vijf ochtenden aanwezig ter ondersteuning van de leerkrachten 
Juf Inge werkt op dinsdag als IB-er 

2.7 Meer leerkrachten voor een groep 
Onder een leerkracht voor de groep wordt verstaan: een persoon die structureel minimaal één dagdeel per week 
aan een groep lesgeeft. 
Door factoren als deeltijdarbeid, nieuwe onderwijsconcepten, leraren in opleiding, adjunct-directeuren en 
coördinatoren is het fenomeen “meer leerkrachten voor een groep” een onomkeerbaar gegeven. We streven er 
echter naar zo min mogelijk leerkrachten per groep in te zetten. 
Onderling spreken leerkrachten met elkaar af wie over welke zaken met de ouders communiceert als het gaat over 
uw kind in een bepaalde groep. Over de taakverdeling wordt u in het begin van het schooljaar tijdens een algemene 
ouderavond geïnformeerd. 
Iedere leerkracht hanteert een logboek. Daarin staat de weekplanning, het onderwijsaanbod, de leerlingenzorg en 
de evaluatie van de onderwijsactiviteiten beschreven. Hiermee wordt de continuïteit van onderwijs gewaarborgd.  

2.8 Stagiaires 
Jaarlijks bezoeken stagiaires van verschillende opleidingen onze school. De aanvragen voor een stageplek wisselen 
van jaar tot jaar. Wij ontvangen voornamelijk stagiaires van Leeuwenborgh die de opleiding tot klassenassistent of 
onderwijsassistent volgen, maar ook studenten van het middelbaar onderwijs, zoals Groenewald of Stella Maris, 
komen jaarlijks bij ons hun beroepsgerichte stage of maatschappelijke stage lopen.  
Het is hierdoor mogelijk, dat  een wisselend aantal stagiaires op onze school werkzaam is.  
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2.9 Leerlingoverleg 
Ten aanzien van het bespreken van leerlingen kennen wij 3 overlegvormen: 
Voortgangscontrolebespreking 
(VCB) 

In dit overleg bespreken de intern begeleider en de leerkracht(en) de 
ontwikkeling van een groep leerlingen. Dit overleg vindt twee maal per jaar, 
na de CITO afname, plaats. In november voeren we een VCB gesprek zonder 
dat er CITO-resultaten zijn. 

Leerlingbespreking In dit overleg worden individuele leerlingen besproken. De leerling wordt 
besproken op het moment dat hij/ zij door de leerkracht is ingebracht. Het 
gehele team denkt mee over de verdere begeleiding van deze leerling. Dit 
overleg wordt gevoerd na de VCB indien wenselijk. 

Zorg Advies Team (ZAT) Indien er behoefte is aan externe deskundigheid (b.v. schoolarts, psycholoog, 
bureau jeugdzorg) kan een leerkracht, in overleg met de intern begeleider, 
een leerling inbrengen in het ZAT. Dit gebeurt altijd na overleg met de 
ouder(s) (meer info hierover vindt u verderop in deze schoolgids).Een 
zorgadviesteam is 2 keer per jaar structureel en verder op verzoek van 
ouders of leerkrachten 

2.10 Meester / juf ziek of verlof 
Soms moeten leerkrachten nascholingscursussen volgen, hebben ze een dag buitengewoon verlof, of zijn ze 
noodgedwongen met ziekteverlof. Wij zoeken dan naar vervanging. Daarbij zijn we aan strakke regels gebonden: 
INNOVO heeft met een aantal andere besturen in de regio een (digitale) vervangersbank georganiseerd waarop wij 
vervangers kunnen zoeken. 
Door een steeds nijpender tekort aan leerkrachten is het vaak moeilijk om een vervanger te vinden. Wij doen ons 
uiterste best om in voorkomende gevallen een passende oplossing te vinden. Wanneer bij langdurige afwezigheid 
van een groepsleerkracht geen vervanging beschikbaar is, kan ertoe besloten worden om een groep niet naar school 
te laten komen. Daarvan ontvangt u altijd minstens een dag van tevoren bericht. Via een roulatiesysteem zullen dan 
steeds wisselende groepen thuis opgevangen dienen te worden. De vervanging voor door verlof afwezige 
leerkrachten wordt geregeld binnen de reguliere formatie, d.w.z. dat één van de aan school verbonden leerkrachten 
de groep van uw kind overneemt. 
Om een en ander transparant te organiseren hanteren we onderstaand protocol. 
Procedure bij afwezigheid van leerkracht: 
Via de vervangersbank wordt gezocht naar vervanging. Wanneer niemand beschikbaar is, treden onderstaande 

afspraken in werking: 

 De leerlingen van de groep zonder leerkracht worden verdeeld over de andere groepen. Deze oplossing mag 
echter niet langer duren dan twee dagen omdat leerkrachten zwaar belast worden en onderwijsleerprocessen 
in het gedrang komen.  

 De leerlingen van een klas komen niet naar school. Daarbij volgen we de volgende procedure: 

o aan het eind van de eerste ziektedag krijgen de leerlingen van de betrokken groep een 
vooraankondiging mee naar huis, waarin wordt vermeld dat er geen vervanger is gevonden en er op 
school nog één dag geïmproviseerd zal worden (ouder: regel alvast kinderopvang). 

o op het eind van de tweede dag zonder vervanger krijgen de leerlingen van de betrokken groep een 
bericht mee, dat ze een dag later (de derde dag zonder vervanger) niet naar school komen, maar dat 
we ze de dag daarna wel weer verwachten. 

o de inspectie, het bestuur en de leerplichtambtenaar worden op de hoogte gesteld. 

o leerlingen worden niet langer dan één dag naar huis gestuurd. Volgens een roulatiesysteem worden er 
steeds andere groepen naar huis gestuurd. Ouders van de betrokken leerlingen worden steeds een dag 
van te voren geïnformeerd. 

Tot heden is deze zowel voor u als voor ons vervelende situatie gelukkig nog niet voorgekomen. Steeds hebben we 
intern een oplossing kunnen creëren. Omdat het naar huis sturen van groepen helaas niet valt uit te sluiten, hebben 
we het bovenstaande protocol opgesteld. Alleen in uiterste noodzaak handelen we hiernaar! 
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3 DAAR STAAN WIJ VOOR 

3.1 Missie 
Onze school is een organisatie met een opvoedende taak in de ruimste zin van het woord waarin hoogwaardig 
onderwijs wordt gegeven. Het leren van de basisvaardigheden taal, rekenen, schrijven vinden we belangrijk, maar 
het bevorderen van creativiteit, de motorische ontwikkeling, wereldoriëntatie het stimuleren en ontwikkelen van 
houdingen zoals verdraagzaamheid, respect, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking achten wij 
minstens zo belangrijk. Onze school wil een veilige werk- en leefomgeving voor de leerlingen en hun leerkrachten 
zijn. Dit leren gebeurt volgens plan en met een bepaalde onderwijsvisie. Aan de hand van deze onderwijsvisie wordt 
er ook met de leerlingen gewerkt aan andere maatschappelijke vaardigheden naast de cognitieve. 

3.2 Visie 
In onze visie geven wij aan hoe wij ons onderwijs willen vormgeven. De beschreven uitgangspunten beschouwen wij 
als kwaliteitscriteria waaraan wij ons onderwijs in de komende periode willen toetsen. 
Visie op onderwijs:  
Wij willen een school zijn die zich ten doel stelt onderwijs te realiseren op een hoog kwaliteitsniveau, met speciale 
aandacht voor een warme sfeer en openheid. Alleen dan is het mogelijk om samen te groeien, als individu, als 
groep, als team en als school. 
 Een hoge kwaliteit van onderwijs betekent voor ons: 

 Onderwijs dat leidt tot goede prestaties (cognitieve groei) waarbij het accent ligt op het aanleren van 
de basisvaardigheden lezen, schrijven, taal en rekenen maar daarnaast ook grote waarde hecht aan de 
vakken wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, kennis der natuur, techniek en verkeer). 

 Een breed onderwijsaanbod biedt dat naast cognitieve groei ook uitdaagt tot creatieve, sociaal-
emotionele en culturele groei. 

Om een hoge kwaliteit van onderwijs te realiseren schenken wij binnen de basisvoorwaarden speciale aandacht aan: 

 Verbinding 

 Eigentijds leren 

 Maatwerk in leerlingenzorg 

 Kleinschaligheid en geborgenheid 

 Samenwerkend leren en zelfstandig werken 

3.3 Het klimaat van de school 
De school stimuleert veelvuldig overleg tussen leerkracht en leerling. Opdrachten worden nooit zomaar gegeven, 
regels worden nooit zomaar gesteld. De leerkracht maakt steeds het doel duidelijk. 
Binnen het leerstofjaarklassensysteem worden kinderen uitgedaagd om ook eigen ontwikkelingsdoelen te stellen. 
Daarbij worden ze door de leerkrachten begeleid. De leerlingen krijgen instructie en verwerking op  niveau 
aangeboden.  
 
Kinderen mogen elkaar in bepaalde situaties helpen, zijn echter nooit elkaars concurrenten. Fouten maken mag en 
vormt een wezenlijk onderdeel van het leerproces. Niet alleen het eindresultaat is belangrijk, maar ook de wijze 
waarop dit tot stand is gekomen (proces).  
Met bij voorkeur belonen van gewenst gedrag maar wanneer nodig ook straffen van ongewenst gedrag geven we de 
leerlingen feedback over hun handelen. Straf volgt, waar mogelijk, onmiddellijk op een voorval en heeft daar bij 
voorkeur verband mee. 
 
Door bij toerbeurt allerlei taken uit te voeren, leren kinderen verantwoordelijkheid dragen. Discriminatie, in welke 
vorm dan ook, wordt bestreden. Aan het voorkomen van pesten wordt in elke groep aandacht besteed.   
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3.4 Regels en afspraken  
In de school en op de speelplaats 
De leerkrachten zijn ’s ochtends om 08.20 uur op het schoolplein. De bel gaat om 08.25 uur en ‘s middags om 12.55 
uur. De leerlingen nemen afscheid van hun ouders en gaan met de leerkrachten door de hoofdingang van de school 
naar binnen. De leerlingen van groep 1 en 2 gaan via de kleuteringang aan de zijkant van de school, naar binnen.  
 
De speelplaats is voor de kinderen opengesteld vanaf 08.15 uur en 12.45 uur. De voordeur wordt 5 minuten na 
aanvang van de lessen gesloten. Dit in verband met de veiligheid van onze kinderen en medewerkers. Indien u 
onder lestijd in de school moet zijn, kunt u aanbellen en zal een leerkracht  de deur voor u openen.  
 
Enkele afspraken:  
 Binnen de omheining lopen we met de fiets aan de hand. 
 Fietsen zetten we achter de school, in de rekken en we gaan meteen naar de andere kinderen op de 

speelplaats. 
 Ouders kiezen een veilige plaats om hun kinderen te laten uitstappen met inachtneming van de verkeersregels 

rondom school. 
 We zijn zuinig op de beplanting: gespeeld wordt er daarom op de tegels! 
 Spelen mag op de afgesproken plaatsen. 
 We maken gebruik van boterhammentrommeltjes en drinkbekers en gebruiken geen wegwerpverpakkingen. Zo 

helpen we het afval te beperken. Verpakkingen gaan mee naar huis.  
 We spelen samen en maken geen ruzie. 
 We hinderen de lessen niet door voor de ramen te gaan staan. 
 We gaan naar binnen als de juf of meester daar toestemming voor geeft. 
 Op de speelplaats zijn balspelen toegestaan. Voetbal en basketbal binnen de daarvoor ingerichte ruimte. 
 Tekenen met krijt op de speelplaats mag. Beelden, muren, deuren zijn hier niet voor bedoeld. 
 Bij regen of extreme kou gaan we naar binnen zonder op de bel te wachten.  
 Skateboarden, skeelers en rolschaatsen gebruiken de kinderen thuis. 
 Na de bel lopen we rustig naar binnen. 
 Het is toegestaan om een gsm mee naar school te nemen. Op het schoolplein wordt hij echter uitgezet en 

bewaard op een daarvoor aangewezen plek. In de pauze gaat de gsm niet mee naar buiten. Het meenemen van 
mobiele telefoons naar school is geheel op eigen risico.  

 Wij verzoeken de ouders om de kinderen geen (duur) speelgoed mee naar school te geven. Wij zijn niet 
verantwoordelijk voor het verdwijnen of beschadigen ervan. 
 

In de school 
 We lopen rustig door de school, zo is het voor iedereen veilig. 
 Jassen, tassen en andere spullen hangen we aan de kapstok; zo dicht mogelijk bij het eigen leslokaal. 
 We laten iedereen rustig werken en blijven niet bij de ramen staan. 
 We gebruiken de gemeenschappelijke ruimtes ordelijk. 
 In het leslokaal gaan we meteen op onze plaats zitten. 
 We houden de gangen opgeruimd door jassen, tassen en andere spullen na school mee naar huis te nemen. 
 

W.C. bezoek 
Toilet-bezoek vindt plaats bij de wisseling van de les en in de pauze. Per groep regelt de leerkracht via een symbool, 
dat slechts één kind tegelijk naar het toilet gaat. 
Het kind spoelt het toilet altijd door, wast zijn handen, draait de kraan dicht, gebruikt de papieren handdoekjes en 
doet de deur dicht. Gebruik toiletpapier en handdoekjes zuinig en verstandig. Handen wassen is wél zo hygiënisch! 
Deze regels gelden ook tijdens het overblijven. 
 
Gezamenlijke verantwoordelijkheid 
De verantwoordelijkheid voor een schone omgeving dragen wij gemeenschappelijk. Dat begint al in het klein door 
samen zorg te dragen voor een opgeruimd en schoon klaslokaal en schoolgebouw. Om deze verantwoordelijkheid 
samen te dragen krijgen de kinderen taken toebedeeld. Zo kunnen zij een poetsbeurt krijgen of verantwoordelijk 
zijn voor het uitdelen en ophalen van boeken. Al deze taken zijn taken van een week. Op onze website vindt u per 
groep de verdeling van de taken met data.  
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3.5 Huiswerk  
Onze school kiest er bewust voor de leerlingen huiswerk te geven. De redenen hiervoor zijn: 
 niet alles kan tijdens de schooluren verwerkt en geleerd worden, 
 het bevordert de zelfstandigheid van de leerlingen, 
 het is een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs, waar de kinderen dagelijks geconfronteerd 

worden met een behoorlijke portie huiswerk, 
 de ouders hebben meer inzicht in de leerstof die op school wordt aangeboden. 
In groep 3 kan er na overleg met de ouders, sprake zijn van sporadisch huiswerk. Het betreft dan vooral het lezen. In 
groep 4 wordt af en toe, en in groep 5 regelmatig, huiswerk op het gebied van lezen, spelling en rekenen 
meegegeven. Zo wordt het technisch lezen bevorderd en kunnen de kinderen de woorden van bv. woordenschat 
thuis oefenen. Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen ook huiswerk mee voor de vakken wereldoriëntatie 
(aardrijkskunde, geschiedenis en kennis der natuur). Wij streven ernaar, dat de leerlingen aan het eind van groep 8 
gewend zijn om dagelijks ongeveer een half uur tot drie kwartier huiswerk te maken. Uiteraard is dit voor elke 
leerling verschillend. 
In de eerste week volgend op een vakantieweek, geven wij geen huiswerk. 
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4 ONS STREVEN NAAR KWALITEIT 

4.1 Onderwijskundig meerjarenplan 
Met ingang van 1 augustus 1998 is elke school verplicht een onderwijskundig meerjarenplan op te stellen waarin het 
beleid van de school beschreven wordt dat gericht is op verbetering van het onderwijs. Het actuele schoolplan heeft 
een looptijd van 2015-2019 en treft u aan op onze website. 

4.2 Deskundigheidsbevordering 
Elk jaar volgen leerkrachten van onze school cursussen om hun eigen competenties op peil te houden en uit te 
breiden. In het komend schooljaar richten we ons vooral op: 
 Het verwerven van inzicht en het implementeren van een methode waardoor de sociale veiligheid bevorderd 

wordt. 
 De leerkrachten en IB-er zijn geschoold in de theorie over kindermishandeling en huiselijk geweld. Ze vergaren 

kennis over de meldcode en over ‘Veilig thuis’. 
 Scholing van de leerkrachten m.b.t. de ambities die wij in het kader van ‘passend onderwijs’ hebben 

geformuleerd: 
o Verdere scholing van leerkrachten rondom hoogbegaafdheid. 
o Professionalisering van leerkrachten op orthodidactische beelden. 

 Scholing van leerkrachten op het gebied van ICT ontwikkelingen. 

4.3 Toetsen  
Wij werken met methodeafhankelijke toetsen (toetsen behorend bij de methode) en methodeonafhankelijke 
toetsen (Cito-toetsen). Bij de eerste soort toetsen heeft in de regel de uitgever van de methode een norm gesteld. 
De Cito-toetsen zijn landelijk en worden in alle groepen ingezet. 
 
Niveau % Interpretatie 
I =   20% De 20% hoogst scorende leerlingen 
II=  20% De 20% leerlingen die net tot ruim boven het landelijk gemiddelde scoren 
III=  20% De 20% leerlingen die net boven of onder het landelijk gemiddelde scoren 
IV=  20% De 20% leerlingen die ruim onder het landelijk gemiddelde scoren 
V =  20% De 20% laagst scorende leerlingen 
 
Bij een aantal vakken informeren wij u ook via het rapport over de scores van uw kind op de Cito-toetsen. Uiteraard 
zijn wij, en u waarschijnlijk ook, zeer tevreden als een leerling voor een toets een I-score heeft. Bij alle andere scores 
is onze tevredenheid over de gehaalde score afhankelijk van de individuele mogelijkheden van die leerling. Zo is een 
II-score voor een leerling die in de regel een III-score haalt een prima resultaat. Bij een leerling waarbij we een I-
score gewend zijn valt een II-score tegen. De leerkracht volgt nauwgezet de vorderingen van uw kind. Wanneer 
toetsresultaten (methode- en niet-methodegebonden) significant lager zijn dan we op grond van de mogelijkheden 
van een leerling zouden mogen verwachten, vindt er door de leerkracht, in samenspraak met de intern begeleider, 
een analyse plaats. Gevolg kan zijn dat er voor het betreffende vakgebied voor die individuele leerling een 
Handelingsgerichte Aanpak (HGA) wordt voorbereid. Hierover worden de ouders altijd geïnformeerd. 
HGA’s hebben in de regel een duur van 6-8 weken. Dan vindt er een analyse plaats: heeft het HGA tot het gewenste 
effect geleid? Zo ja: geen nieuw HGA. Zo nee: overwegen of een nieuw HGA gewenst is. 

4.4 Toetssysteem 
De school hanteert een toetskalender. Meerdere keren per jaar worden leerlingen getoetst o.a. op het gebied van 
rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en spelling. Het systeem dat wij hiervoor hanteren is afkomstig van Cito:  
Leer- en Ontwikkel Volg Systeem (Cito LOVS) 
Ook maken wij gebruik van een volgsysteem voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze ontwikkeling volgen wij 
door middel van de KiVa-monitor. De monitor behoort bij onze methode KiVa. 
 
Groep 1-2 
In groep 1 en 2 worden de kinderen getoetst op het gebied van voorbereidend rekenen en taal voor kleuters. 
Observaties vinden onder andere plaats met behulp van de methode Schatkist en Pluspunt.  
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Groep 8 
In groep 8 nemen de leerlingen deel aan de verplichte eindtoets. Deze toets is bedoeld ter ondersteuning bij de 
meningsvorming van de ouders, leerling en leerkracht met betrekking tot de schoolkeuze in het vervolgonderwijs.  
 
Onderstaand vindt u het toetsoverzicht van onze niet-methodegebonden toetsen: 

Toets: Voor groep: 

AVI (technisch lezen) gr. 3 t/m 8 

Begrijpend lezen  gr. 3 t/m 8 

Begrijpend luisteren gr. 3 en 4 

DMT (technisch lezen woordniveau) kaart 1, 2 en 3 gr. 3 t/m 8 

Rekenen en wiskunde gr. 3 t/m 8 

Spelling  gr. 3 t/m 8 

Spelling werkwoorden gr. 7 en 8 

Screeningsinstrument beginnende geletterdheid gr. 1, 2 en 3 

Kleutertoetsen vanuit het protocol dyslexie gr. 1 en 2 

Taal voor kleuters  gr. (1) en 2 

Rekenen voor kleuters gr. (1) en 2 

Eindtoets (Route 8) gr. 8 

KiVa-monitor gr. 1 t/m 8 

 
Daarnaast worden ook de toetsen gebruikt die bij de methodes horen: de methodegebonden toetsen. Vanaf 
groep 4 worden methodegebonden toetsen meegegeven. Deze toetsen komen, voorzien van een handtekening van 
ouders, weer retour op school. Zo hebben de ouders inzicht in de vorderingen van hun kind. 

4.5 Hoe bespreken we de vorderingen van uw kind? 
Rapportage aan de ouders over de vorderingen van hun kind vindt plaats op grond van toets- en 
observatiegegevens. Deze rapportage vindt driemaal per jaar plaats in de vorm van een rapport. Voor de groepen 3 
t/m 8 ontvangen de ouders Het “digitale leerlingrapport”. Dit is een uitdraai van alle gegevens die we van de leerling 
hebben verzameld.  
De vorderingen van de kinderen in groep 1 en 2 worden weergegeven in een rapport. Dit bestaat uit een 
beschrijving van het welbevinden, beeld van uw kind en de leerprestaties van uw kind. Hierbij maken de kleuters 3 
keer per jaar een tekening van zichzelf dat ook in het rapport wordt opgenomen.  
 
De leerkracht bespreekt het leerlingrapport met het kind waarna uw zoon/dochter het rapport mee naar huis 
neemt. Voor de rapportgesprekken ontvangen de ouders een uitnodiging. Over de data en tijden van deze 
gesprekken wordt u tijdig geïnformeerd.  
 
Als u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot (de ontwikkeling van) uw kind kunt u te allen tijde met de 
groepsleerkracht, de intern begeleider of de directeur een afspraak maken. Dat kunt u doen via de mail, mondeling 
voor of na school, schriftelijk of telefonisch. Wij verzoeken u zich in eerste instantie tot de leerkracht te wenden. Zij 
is het eerste aanspreekpunt voor uw kind. 
Meer informatie over de opbouw van de rapportage kunt u vinden in hoofdstuk 10.3, rapportage.  

4.6 Het overgangsprotocol 
Wij hebben de procedure voor overgaan naar de volgende groep, doubleren en versnellen beschreven in het 
‘overgangsprotocol van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3’.  
Dit protocol treft u aan op onze website: www.bs-ondersteboven.nl. 

http://www.bs-ondersteboven.nl/
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4.7 Kwaliteitszorg 
Onze school heeft de afgelopen jaren flinke stappen gezet gericht op borging en verbetering van de kwaliteit van 
ons onderwijs. Dit heeft geleid tot de volgende opbrengsten: 
 Schoolzelfevaluatie (diepteanalyse): de groep- en trendanalyses worden jaarlijks gemaakt en besproken met het 

team en indien nodig worden maatregelen genomen. 
 Leerstofaanbod: leerkrachten bieden meerbegaafde leerlingen extra stof aan (plustaken) en maken meer 

gebruik van differentiatiemogelijkheden. 
 Onderwijstijd: voor de vakken rekenen & wiskunde, spelling en technisch lezen is in de groepen 3 t/m 8 extra 

leertijd ingezet.  
 De leerkracht heeft de mogelijkheid om leerlingen extra te begeleiden tijdens het blokuur. 
 Coöperatief leren/zelfstandig werken vindt in elke groep plaats. We werken volgens een doorgaande lijn op dit 

gebied.  
 In de groepen 1 t/m 8 maken wij gebruik van digitale schoolborden en starten per het schooljaar 2016-2017 

met het gebruik van tablets in ons onderwijs. 
 Vanaf schooljaar 2016-2017 wordt in groep 1/2 thematisch gewerkt met de nieuwste versie van Schatkist. 
 Sinds het schooljaar 2015-2016 werken wij in groep 3 met de nieuwste versie van Veilig Leren Lezen (kim-

versie), met hieraan gekoppeld Pennenstreken voor het technisch schrijfonderwijs.  
 Wij hanteren Leeslink als methode voor begrijpend lezen vanaf groep 4. 
 In het schooljaar 2014-2015 hebben wij de nieuwe methode Grenzeloos, Eigentijds en Binnenstebuiten 

aangeschaft voor de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur). 

4.8 De resultaten van ons onderwijs 
Vanaf schooljaar 2011-2012 geldt een 
nieuwe systematiek voor de beoordeling 
van de Cito eindtoets. De aangepaste 
systematiek maakt voor alle scholen 
gebruik van de ‘ongecorrigeerde 
schoolscore’. De onder- en bovengrens die 
geldt is afhankelijk van het percentage 
gewogen leerlingen op de hele school. Het 
opleidingsniveau van de ouders bepaalt 
het leerlinggewicht. De grenzen zijn 
afgeleid van het landelijk gemiddelde voor 
scholen met hetzelfde percentage 
gewichtenleerlingen. Bij de beoordeling 
van de Eindopbrengsten hanteert de 
inspectie derhalve (in de meest 
voorkomende gevallen) het schoolrapport schoolgroep. 
 
Vanaf het schooljaar 2014-2015 zijn alle leerlingen in het reguliere basisonderwijs verplicht om in  
groep 8 een eindtoets primair onderwijs te maken. Het college voor Toetsen en Examens (CvTE) biedt de centrale 
eindtoets aan. Scholen kunnen ook kiezen voor een andere eindtoets die door de minister is toegelaten. Vanaf 
schooljaar 2017-2018 maken onze leerlingen de adaptieve eindtoets ‘Route 8’ van A-Vision. Op deze website kunt u 
meer informatie vinden over de eindtoets, de afname en de normeringsonderzoeken: www.route8.nl  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.route8.nl/


 16 

De resultaten van de Cito toetsen midden schooljaar 2016-2017 

 

De resultaten van groep 2 
TvPK: taal voor peuters/kleuters 
RvPK: rekenen voor peuters/kleuters 
 

 
Resultaten van groep 3, 4 en 5 (van links naar rechts) 
DMT: technisch lezen (woorden) 
RW(3): Rekenen en wiskunde  
SP(3): spelling 
BL(3): begrijpend lezen 
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Resultaten van groep 6, 7 en 8 (van links naar rechts) 
DMT: technisch lezen (woorden) 
RW(3): Rekenen en wiskunde  
SP(3): spelling 
BL(3): begrijpend lezen 
SPW: spelling werkwoorden 
 
In de afgelopen schooljaren behaalden onze kinderen in groep 8 de volgende resultaten voor de Cito Eindtoets: 

1.a Overzicht van onze Cito eindtoets resultaten in het schooljaar 2012-2014 

Schooljaar Gemiddelde CITO-uitslag naar schoolgroep 

 Ondersteboven 
Schoolgroep 1 

Landelijk 
Schoolgroep 1 

Ondergrens onderwijsinspectie 
 

2012-2013 535,2 537,1 530,8 

2013-2014 540,5 537,2 532,7 

 

1.b Overzicht van onze Eindtoets resultaten in het schooljaar 2014-2017 

schooljaar: Eindtoets: Cito 

 Ondersteboven 
Schoolgroep 1 

Landelijk 
Schoolgroep 1 

Ondergrens onderwijsinspectie 
 

2014-2015 538,3 534,9 532,5 

2015-2016 539,5 534,5 530,3 

2016-2017 538,6 535,1 532,7 

 
De afgelopen 3 schooljaren werden de leerlingen als volgt verwezen: 
 

1. Verwijzing naar Voortgezet Onderwijs: 
 

schooljaar: Praktijk-
onderwijs 

VMBO 
(BB, KB 
GL, TL) 

VMBO TL-
Havo 

Havo Havo-
VWO 

VWO 

2016-2017  27% 37% 18%  18% 

2015-2016  25% 25% 37,5% -- 12,5% 

2014-2015  46% 8% -- 15% 31% 

 
Wij ontvangen jaarlijks van de scholen van het Voortgezet Onderwijs een rapportage over de gestandhouding van 
ons schooladvies. In onze regio hebben we contact met een aantal scholen van het Voortgezet Onderwijs, o.a. met:  
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 Stella Maris College in Meerssen 
 Groenewald in Stein 
 Graaf Huyn College in Geleen 
 St. Maartens College in Maastricht 
 Porta Mosana in Maastricht 
 Campus de Helix in België 

 
Met de brugklascoördinatoren van deze scholen spreken we regelmatig over de prestaties van onze oud-leerlingen. 
Tevens informeren we de brugklascoördinatoren over de aanstaande schoolverlaters. 
Daarnaast nemen wij jaarlijks deel aan twee bijeenkomsten met het voortgezet onderwijs waarin informatie over 
aansluiting basis/voortgezet onderwijs, basisvorming, invoering Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs, etc. 
wordt uitgewisseld. 

4.9 Onderzoeken in het funderend onderwijs: Onderwijsmonitor Limburg 
Onze school heeft de afgelopen jaren geparticipeerd in het langlopend onderzoeksprogramma KAANS, waarin het 
onderwijs in (Zuid-) Limburg werd gemonitord. Kaans is nu geïntegreerd in de Educatieve Agenda Limburg onder de 
naam Onderwijsmonitor Limburg. Om tot beter onderwijs te komen, worden gegevens verzameld over de 
achtergrond van leerlingen, de inzet in het onderwijsproces en de ontwikkeling die leerlingen doormaken van de 
kleuterschool tot het einde van de middelbare school. 
 
Voor meer informatie ga naar https://www.innovo.nl/onderzoeken-in-het-funderend-onderwijs-kaans.html 
 

 

https://www.innovo.nl/onderzoeken-in-het-funderend-onderwijs-kaans.html
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5 ONDERWIJS OP MAAT  
Onze school is ingericht volgens het leerstofjaarklassensysteem: de leerlingen zijn op leeftijd in een groep geplaatst. 
Dit betekent niet dat er op uniforme wijze onderwijs wordt gegeven. Om tegemoet te komen aan individuele 
verschillen (zowel de onderkant alsook aan de bovenkant) komen wij aan deze verschillen tegemoet middels 
differentiatie van inhoud, werkwijze en leertijd.  
 
Voor leerlingen die aan de onderkant voor een of meerdere vakgebieden een afbuigende leerlijn van meer dan één 
schooljaar behoeven wordt het ontwikkelingsperspectief beschreven. Hierbij wordt de leerlijn aangepast aan de 
mogelijkheden van het kind.  

5.1 De instroom van 4-jarigen 
Bij binnenkomst in groep 1 krijgt iedere leerling voldoende tijd om de school en het onderwijs te leren kennen. De 
leerkracht observeert  het hele jaar door de volgende aspecten: 
 

 Mondelinge taalontwikkeling 

 Woordenschatontwikkeling 

 Beginnende geletterdheid 

 Beginnende gecijferdheid 

 Sociaal-emotionele ontwikkeling 

 Motorische ontwikkeling 
 

Deze aspecten en de vorderingen hiervan worden, per leerling, genoteerd in ons leerlingvolgsysteem. Hierbij 
hanteren we de observatielijsten die horen bij de methode ‘Schatkist’. 
Daarnaast worden twee Cito-toetsen afgenomen; Taal voor kleuters en Rekenen voor kleuters. Deze toetsen 
worden twee keer per jaar afgenomen, zowel in groep 1 als in groep 2.  

5.2 Passend Onderwijs 
Passend primair onderwijs in Zuid Limburg 
Schoolbesturen voor primair onderwijs hebben de opdracht om voor alle leerlingen 
passend onderwijs te organiseren. De schoolbesturen werken samen om invulling te 
geven aan deze zorgplicht. 
 
Elk kind heeft recht op passend onderwijs, ongeacht niveau van leren en 
ontwikkeling. Schoolbesturen en scholen geven vorm aan passend onderwijs in het ondersteuningscontinuüm: 
hoogwaardige basisondersteuning en extra ondersteuning. Uitvoering vindt plaats in afstemming met 
ketenpartners, zoveel mogelijk regulier en thuisnabij in één integraal plan binnen de beschikbare middelen. Hiertoe 
werken schoolbesturen samen in het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband is faciliterend bij het 
vormgeven van deze collectieve verantwoordelijkheid. 
 
In Zuid Limburg zijn drie samenwerkingsverbanden primair onderwijs. Onze school valt onder het 
samenwerkingsverband: 
Regio Maastricht-Heuvelland:  Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg 

aan de Geul 
 
De samenwerkingsverbanden in Zuid Limburg werken nauw samen op zowel beleidsmatig als uitvoeringsvlak. 
Informatie over de samenwerkingsverbanden kunt u terugvinden op de website: www.passendonderwijszuid.nl  
 
Dekkend aanbod 
Het samenwerkingsverband organiseert een dekkend aanbod, waarin alle leerlingen een passende plek vinden. Voor 
alle leerlingen met een ondersteuningsbehoefte wordt zo passend mogelijk onderwijs gerealiseerd. Daartoe werken 
de scholen in het samenwerkingsverband samen. Op Zuid Limburgs-niveau ontstaat een ondersteuningscontinuüm 
van reguliere tot zware ondersteuning binnen de samenwerkingsverbanden passend onderwijs.  
 
 

http://www.passendonderwijszuid.nl/
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Ondersteuningscontinuüm 
Het ondersteuningscontinuüm bestaat uit 5 niveaus: 

 Ondersteuningsniveau 1:  Onderwijs in de groep 

 Ondersteuningsniveau 2:  Ondersteuning in de groep 

 Ondersteuningsniveau 3:  Ondersteuning op school met interne deskundigen 

 Ondersteuningsniveau 4:  Ondersteuning op school met externe specialisten 

 Ondersteuningsniveau 5: Extra ondersteuning speciaal (basis)onderwijs 
 
In het samenwerkingsverband wordt een onderscheid gemaakt tussen basisondersteuning en extra ondersteuning. 
Alle basisscholen bieden de basisondersteuning (ondersteuningsniveau 1 tot en met 4). Dit doen zij autonoom of 
met behulp van netwerkpartners. Ondersteuningsniveau 5 is extra ondersteuning op het speciaal (basis)onderwijs. 
 
Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel: dit is een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen 
voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben. Het schoolondersteuningsprofiel geeft een beeld van de wijze 
waarop scholen het ondersteuningscontinuüm vorm geven. Het schoolondersteuningsprofiel kunt u terugvinden op 
de website van de school. 
 
Aanmelding, zorgplicht en toelaatbaarheid tot speciaal (basis) onderwijs 
Er is een wettelijk onderscheid tussen aanmelding enerzijds en toelating, plaatsing en inschrijving anderzijds. 
Aanmelding is enkel een verzoek tot toelating en plaatsing. Inschrijving volgt na een positief besluit tot toelating en 
plaatsing. 
Ouders melden hun kind schriftelijk, minimaal 10 weken voorafgaand aan de gewenste plaatsing, aan bij de school 
van voorkeur en geven bij de aanmelding aan bij welke school of scholen eveneens om toelating is verzocht. 
Aanmelding is mogelijk vanaf de dag waarop het kind de leeftijd van 3 jaar bereikt. De verantwoordelijkheid voor 
tijdig plaatsen begint dus op het moment dat de leerling schriftelijk wordt aangemeld bij een school in het 
samenwerkingsverband. Aanmelding betekent dus niet automatisch plaatsen. Ouders stellen de school op de 
hoogte als zij vermoeden dat hun kind ondersteuning nodig heeft. Bij de eerste aanmelding in het primair onderwijs 
is die informatie, eventueel aangevuld met informatie van een voorschoolse voorziening, de belangrijkste basis voor 
de school van voorkeur om vast te stellen wat (welke ondersteuning) het kind nodig heeft. Als ouders daarom 
verzoeken, moet het SWV onafhankelijk extern deskundigenadvies inzetten ter beoordeling van een verzoek om 
ondersteuning. 
 
Er is geen sprake van een voorgeschreven of uniform aanmeld- en inschrijfformulier vanuit het 
samenwerkingsverband. Besturen en scholen hanteren eigen formulieren en deze staan altijd op de website van de 
school. Scholen verstrekken algemene informatie over de school aan ouders. Aan een verzoek tot aanmelding geeft 
een school gehoor, waarbij de afspraak geldt dat niet mondeling wordt doorverwezen.  
 
De school beslist, binnen zes weken na aanmelding, of de leerling kan worden toegelaten. Deze periode kan 
eenmaal met maximaal vier weken worden verlengd. Als een school de leerling niet kan plaatsen, zoekt de school 
(of het schoolbestuur) een passende onderwijsplek op een andere school. Dat kan een reguliere school zijn of een 
school voor speciaal (basis)onderwijs. Belangrijk daarbij is dat een goede balans wordt gevonden tussen de wensen 
van ouders en de mogelijkheden van scholen. Als extra ondersteuning in het speciaal (basis)onderwijs nodig is, dan 
wordt een toelaatbaarheidstraject gestart. Het samenwerkingsverband bepaalt of een leerling toelaatbaar is tot het 
speciaal (basis)onderwijs. Ook stelt het samenwerkingsverband het beleid en de procedure vast met betrekking tot 
de plaatsing van leerlingen voor wie de periode waarop de toelaatbaarheidsverklaring betrekking heeft, is 
verstreken.  
Als een leerling wijzigt van school dragen de betrokken scholen, in overleg met de ouders, gezamenlijk zorg voor een 
goede overgang en een warme overdracht volgens de afspraken binnen het samenwerkingsverband. 
 
Meer informatie in het algemeen en over de toelaatbaarheid tot speciaal (basis)onderwijs in het bijzonder, kunt u 
terug vinden op de website www.passendonderwijszuid.nl   
 
Samenwerkingsverband Maastricht-Heuvelland 
Adres:  Nieuw Eyckholt 290E 

6419 DJ Heerlen 
Directeur: Doreen Kersemakers 

http://www.passendonderwijszuid.nl/


 

                                             basisschool Ondersteboven - schoolgids 2017-2018 
 

21 

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

5.3 Ontwikkelingsperspectief (OOP) 
Sommige leerlingen hebben moeite zich de aangeboden leerstof eigen te maken binnen de gestelde tijd en op het 
verwachte niveau. Als dit hardnekkig is, kan er besloten worden tot het maken en uitvoeren van een 
handelingsplan. Dit is een formeel document dat ook om de instemming van de ouders vraagt. Werken aan de hand 
van een handelingsplan heeft een remediërend karakter en is erop gericht dat de leerling weer aansluiting vindt bij 
het programma van de groep. 
 
Als het beoogde effect achterwege blijft, is het een vraag of de leerling wel in staat is het eindniveau van de 
basisschool te bereiken. De school moet dan vaststellen of er sprake is van een leerling met een specifieke 
onderwijsbehoefte.  
In dat geval moet in de loop van groep 6, doch uiterlijk bij de overgang naar groep 7, aantoonbaar  zijn dat de 
betreffende leerling het eindniveau van de basisschool niet gaat halen. De school stelt voor deze leerling een 
Ontwikkelingsperspectief op.   
In het Ontwikkelingsperspectief staat het aangepaste uitstroomniveau en de tussendoelen die gehaald moeten 
worden om dat uitstroomniveau te realiseren. 
 
Met het Ontwikkelingsperspectief ontstaat een betere afstemming met de leerling en zijn ouders over het einddoel 
dat de school voor deze leerling wil bereiken.  
Aan de hand van het Ontwikkelingsperspectief kan de leerling langs eigen leerlijnen verder werken waardoor de 
aansluiting met passend vervolgonderwijs verbeterd wordt.  
 
De school is verplicht om voor die leerlingen die het eindniveau van de basisschool niet halen een 
Ontwikkelingsperspectief op te stellen.  
Het Ontwikkelingsperspectief wordt besproken met de leerling en de ouders en tenslotte vastgesteld en door de 
ouders ondertekend.  
(N.B.: het Ontwikkelingsperspectief is vastgesteld door het CvB d.d. 29 maart 2011 en geldt voor ALLE INNOVO-
scholen).  
 
Uitgebreide informatie over het Ontwikkelingsperspectief kunt u via de website van onze school vinden of via 
www.innovo.nl. Ga naar www.innovo.nl en klik op SCHOLEN of OUDERS in de menubalk: aanvulling schoolgids. 
 

 

mailto:info-po@swvzl.nl
http://www.innovo.nl/
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6 OP DEZE MANIER KRIJGT HET KIND EEN PASSEND ONDERWIJSAANBOD   
De wet op het Primair onderwijs schrijft voor dat ieder kind recht heeft op een ononderbroken ontwikkeling. In 
beginsel doorlopen leerlingen de basisschool in 8 jaar.  

6.1 Hulpvoorzieningen binnen en buiten de groep 
Binnen de groep kunnen leerlingen individueel of in kleine groepjes begeleid worden. Hier past de groepsleerkracht 
haar onderwijsmodel op aan. Dit gebeurt bv. tijdens het blokuur en/of de verlengde instructie.  
 
Onder speciale voorwaarden kan deskundige hulp vanuit het speciaal onderwijs worden aangevraagd (ambulante 
begeleiding).  

6.2 Gedifferentieerd werken volgens het Activerende Directe Instructiemodel 
Bij de lessen rekenen, voortgezet technisch lezen, taal, spelling en begrijpend lezen werken wij met het BHV model 
(basis-, herhaling- en verrijkingsstof): 

 De kinderen krijgen de basisstof aangeboden door middel van groepsinstructie. 

 Vervolgens krijgen de kinderen die het nodig hebben (een gedeelte van deze groep) deze basisstof nog eens 
uitgelegd in de verlengde instructie.  

 De kinderen die de basisstof al vrij goed beheersen, krijgen een korte werkinstructie en mogen zelfstandig aan 
de slag. Deze laatste groep kinderen maakt de noodzakelijke basisstof en ontvangt voor de resterende tijd 
verrijkingsstof. 

In een les van 45 minuten betekent dit dat een kind met basisstof 15 minuten instructie krijgt, een kind met 
herhalingsstof 30 minuten en een kind met verrijkingsstof 5 tot 10 minuten 
Dit systeem van gedifferentieerd werken zorgt ervoor dat de kinderen meer op hun eigen niveau kunnen werken en 
vooral ook op hun niveau instructie krijgen! Is het kind instructiegevoelig dan neemt het deel aan de 
groepsinstructie, is het kind instructieafhankelijk, dan ontvangt het verlengde instructie. Kinderen die 
instructieonafhankelijk zijn, ontvangen een korte werkinstructie. 
 
Bij de vakken zult u de volgende termen horen: 

 Schatkist spreekt van zon/maan en ster aanpak. 

 Veilig leren lezen spreekt ook van zon/maan en ster aanpak. 

 Bij groep 4 t/m 8 spreekt men van aanpak 1, 2 en 3 en bij de echt hoge I (I+) scores van aanpak 4. 

 Aanpak 1 ontvangen de kinderen die instructieafhankelijk zijn, aanpak 2 ontvangen de instructiegevoelige 
leerlingen en aanpak 3 en 4 de instructieonafhankelijke kinderen. 

 
De indeling van onze leerlingen in deze niveaus bepalen wij door de behaalde Cito resultaten in januari en juni en de 
besprekingen in de voortgangscontrolebesprekingen in januari en juni. Hierbij hanteren wij onderstaande 
richtlijnen. 

aanpakken I t/m V score 

aanpak 1 IV en V 

aanpak 2 II en III 

aanpak 3 I 

aanpak 4 I+ 

 
Soms kan een leerkracht bij een specifiek kind afwijken van deze indeling bijvoorbeeld als het kind niet voldoende 
zelfstandig kan werken en toch in aanpak 3 zit. Zo'n kind wordt dan, in overleg met de Intern Begeleider maar ook in 
overleg met het kind zelf, bijvoorbeeld een tijdje in aanpak 2 geplaatst. 
 
De aanpakken worden verwerkt in groepsplannen per vak waarbij precies staat welk doel nagestreefd wordt, welke 
inhoud in dat half jaar aangeboden wordt, welke instructie erbij hoort en welk doel na een half jaar bereikt moet 
zijn. De groepsplannen worden twee keer per jaar gemaakt.  
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6.3 Overzicht urenverdeling op groepsniveau per week 
Voor de urenverdeling over de leer- en vormingsgebieden hanteren wij richtlijnen. Deze normen kunnen meer of 
minder worden afhankelijk van de behaalde resultaten, de kenmerken van de groep en/of de leerstofkenmerken. 
 

Leer- of vormingsgebied Norm uren  
per week 
groep 3 t/m 8 

Norm uren 
per week  
groep 1/2 

Taal ± 03:00 ± 03:00 

Spelling ± 02:00 ± 02:00 

Lezen ± 03:30 ± 04:00 

rekenen  ± 05:00 ± 05:00 

Gymnastiek ± 01:30 ± 01:30 

Schrijven ± 00:45 ± 00:45 

zintuiglijke ontwikkeling (gr. 1 en 2)  ± 01:30 

Engels  ± 00:30 ± 00:30 

Wereldoriëntatie ± 02:00  ± 02:00  

sociaal emotionele ontwikkeling ± 00:30 ± 00:30 

Tekenen ± 00:45 ± 00:30 

Handvaardigheid ± 00:45 ± 00:45 

Muziek ± 00:45 ± 02:00 

Verkeer ± 00:30 ± 00:30 

Godsdienst ± 00:30 ± 00:30 

blokuren  ± 03:00  

Speelkwartier    01:15    01:15 

6.4 Kleutertijdverlenging en doubleren 3 t/m 8 
Binnen de leerstofblokken van een methode differentiëren we naar tempo, naar niveau, naar leertijd en naar 
instructiebehoefte. Indien nodig, proberen we na het leerstofblok uitvallende leerlingen de gestelde 
minimumdoelen te laten behalen. Tegen het einde van het schooljaar wordt de definitieve balans opgemaakt. Dat 
betekent voor bijna alle kinderen overgang naar de volgende groep en voor een enkeling een doublure. Soms maken 
we de keuze om een leerling een groep over te laten slaan. 
 
Onze school hanteert een overgangsprotocol ‘van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3’.  Dit protocol 
geeft duidelijkheid over de procedure die gevolgd wordt op BS Ondersteboven bij de besluitvorming. Het is als 
bijlage opgenomen in ons zorgbeleidsplan en is terug te vinden op de website van de school. In sommige gevallen 
kan beredeneerd afgeweken worden van het overgangsprotocol. De beslissing tot afwijking van het protocol wordt 
genomen door de directie.  
 
Wanneer een leerling gedurende een schooljaar de minimumdoelen voor de verschillende vakgebieden, ondanks 
extra ondersteuning, niet bereikt heeft, zijn er verschillende maatregelen mogelijk. Eén daarvan is doubleren. Dit is 
voor ons alleen een optie wanneer verwacht wordt dat de leerling zich in dat tweede jaar substantieel beter 
ontwikkelt. Bij het overleg en de besluitvorming worden de ouders in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken. 
Om tot een afgewogen besluit te komen, hanteert de school de volgende procedure: 
 
De leerkracht signaleert 
De leerkracht geeft tijdens de leerlingbesprekingen aan welke de didactische en/of sociaal-emotionele problemen 
zijn. Om deze helder in beeld te brengen gebruikt de leerkracht: 
 methodegebonden toetsen  
 methodeonafhankelijke toetsen (Cito) 
 observaties en observatielijsten 
 ervaringen van collega’s 
 eventueel de bevindingen van externe deskundigen 
 aanmelding doublure en overleg 

 
Zodra er aan doubleren gedacht wordt, meldt de leerkracht dit tijdens de leerling-bespreking. Met de interne 
begeleider wordt vervolgens bekeken in hoeverre de kans bestaat, dat de ontwikkeling van het kind verder 
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stagneert. De leerkracht stelt bovendien de ouders in kennis van de problemen rond de ontwikkeling van het kind. 
De verdere gesprekken met de ouders over de voortgang van het proces vinden zo veel mogelijk plaats in het bijzijn 
van de interne begeleider. Er wordt steeds een schriftelijk verslag van de gesprekken gemaakt. 
 
Overwegingen en indicatiecriteria 
Tijdens het proces voorafgaand aan de uiteindelijke besluitvorming zijn de volgende punten van belang:  
Voor een doublure moet een leerling uitvallen op meer dan één leergebied. 
Om de leerachterstand te bepalen hanteren we de streefdoelen van het leerjaar: 

 de genormeerde scores van de methode gebonden toetsen 

 de scores van de Cito-toetsen. V-scores zijn altijd reden tot bespreking 

 het beheerste AVI-niveau. 

 op sociaal-emotioneel gebied en qua leerhouding moet de leerling zich voldoende ontwikkeld hebben.   
Hiervoor hanteren wij o.a. het Leerlingvolgsysteem SCOL 

 
Besluit 
Na alles te hebben overwogen beslissen de leerkracht en de interne begeleider altijd in overleg met de ouders 
gezamenlijk tot kleuterverlenging of doubleren. 
Mocht het zo zijn dat de ouders niet akkoord gaan met bovengenoemde beslissing, dan kunnen zij hierover bij de 
directeur in beroep gaan. De directeur neemt uiteindelijk het besluit tot kleuterverlenging of doubleren. 

6.5 Bovengemiddeld presterende leerlingen 
Als blijkt dat een kind meer leerstof aan kan dan wordt aangeboden en meer uitdaging nodig heeft, is meestal de 
eerste interventie dat de leerkracht de leerling verrijkings- en verdiepingsstof aanbiedt. Wanneer deze interventie 
niet leidt tot het gewenste resultaat (meer uitdaging ervaren) kan worden overwogen om voor deze leerling extra 
ontwikkelingsdoelen te stellen. De leerling wordt uitgedaagd daarin (ook) zelf een belangrijke rol te vervullen. 
In deze situatie bestaat de mogelijkheid dat de leerkrachten samen met de IB-er het Digitaal Handelingsprotocol 
Hoogbegaafdheid (DHH) invult. DHH is een geïntegreerd instrument voor signalering, diagnostiek en begeleiding van 
hoogbegaafde leerlingen.  
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7 WAT LEERT UW KIND? 

7.1 Activiteiten in groep 1 en 2 
Onderstaand leest u een aantal activiteiten die in groep 1 en 2 aangeboden worden. 
 
Schatkist 
Schatkist 3 houdt rekening  met de laatste wetenschappelijke inzichten, maatschappelijke veranderingen en 
ervaringen. Er is aandacht voor leerling, leerkracht én ouder. 
Schatkist staat voor leuk en interactief spelen, leren en ontdekken. Met de gerichte spelactiviteiten van Schatkist, 
ontwikkelen kleuters een onderzoekende en ontdekkende houding, ieder kind op zijn eigen wijze. De leerkracht 
werkt op deze wijze doelgericht aan de brede ontwikkeling van kleuters. Maar laat kleuters vooral ook nog kleuter 
zijn.  
In Schatkist komen alle ontwikkelingsgebieden en alle tussendoelen spelenderwijs aan bod: taal, rekenen, sociaal-
emotionele ontwikkeling, motoriek, kunstzinnige vorming, wereldoriëntatie en wetenschap & technologie.  
De methode werkt  aan de hand van thema’s die volgens een vaste en herkenbare structuur zijn opgebouwd.  
 
Differentiatie 
Schatkist werkt met drie herkenbare differentiatieniveaus: ster, maan en zon voor alle ontwikkelingsgebieden. Bij 
elke activiteit kunt u dus een stapje omhoog en omlaag maken in het aanbod. Voor taalzwakke kinderen heeft 
Schatkist preteachingmateriaal, woordkaarten, digitale prentenboeken en extra activiteiten beschikbaar.  
 

Schatkist maakt gebruik van storytelling; elk anker start met een filmpje van Pompom, 

het vriendje van alle kleuters in de klas. Pompom gaat regelmatig logeren bij oma. 

Daar beleeft hij avonturen met zijn nichtje Loeloe en de buurjongen Tim. De kinderen 

worden in elk anker uitgedaagd om een probleem van Pompom en zijn vrienden te 

onderzoeken en samen een creatieve oplossing te bedenken. 

 
Verdere activiteiten  
We besteden buiten de thema’s die door Schatkist aangereikt worden, ook aandacht 
aan de thema’s die in de loop van het jaar aan bod komen zoals Sinterklaas, Kerstmis, 
Carnaval etc. Hierop volgt meestal een viering en/of afsluitende activiteit.  

 
Overgang naar groep 3  
Door het gebruik van de methode Schatkist in groep 1 en 2 en de methode Veilig Leren Lezen in groep 3, is het 
verschil van werken in de groepen al genuanceerd. Deze twee methoden sluiten namelijk op elkaar aan. 

7.2 Activiteiten in groepen 3 t/m 8 
Nederlandse taal 
In het vakgebied taal onderscheiden we de volgende leervakken:  

 technisch lezen  
 begrijpend lezen 
 schrijven (stellen) 
 spreken en luisteren 
 spelling 
 kijk op taal 
 woordenschat 
 

In groep 4 t/m 8 maken we gebruik van de taalmethode "Taal op Maat" . In deze methode is ook een volledige 
spellingleergang “Spelling op Maat” opgenomen.  
 
De methode "Veilig Leren Lezen" (kim-versie) wordt gebruikt voor het aanvankelijk lezen in groep 3.  
 
Voor begrijpend lezen gebruiken wij de methode “Leeslink”  
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Technisch lezen wordt aangeboden in de groepen 4 t/m 8 middels de methode “Estafette” (light-versie). 
 
De (technisch) schrijfmethode die we hanteren is "Pennenstreken", een methode voor groep 3 t/m 8. Aanvankelijk 
is er vooral aandacht voor de technische aspecten van het schrijven, geleidelijk komen er ook andere aspecten bij, 
zoals creatief schrijven, functioneel schrijven (brieven e.d.), enz. 
 
Rekenen en wiskunde 
We gebruiken de methode PLUSPUNT. De opbouw van Pluspunt past bij onze didactiek van het werken in 
aanpakken. De oefenvormen zijn speels en gevarieerd. Tegelijkertijd is Pluspunt een heel duidelijke methode die 
kinderen leert rekenen via een zorgvuldige, stapsgewijze opbouw van de lesstof met veel oefening en herhaling. De 
methode is bijzonder geschikt voor het werken in combinatiegroepen. 
 
Kennisgebieden: wereldoriëntatie 
Dit vakgebied kunnen we onderverdelen in aardrijkskunde, geschiedenis, en biologie, bevordering gezond gedrag, 
bevordering sociale redzaamheid, burgerschapskunde, techniek en verkeer. Hiervoor gebruiken we de methodes 
Grenzeloos, Eigentijds en Binnenstebuiten, de gehele verkeerseducatie lijn van VVN. Voorts maken wij selectief 
gebruik van de programma's van schooltelevisie en van lesbrieven die door allerlei educatieve instanties worden 
aangeboden. 
 
Actief burgerschap en sociale integratie 
Het Ministerie OCW formuleert actief burgerschap als: de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van 
een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. 
In de toelichting op de WPO over de verplichting voor scholen om bij te dragen aan de integratie van leerlingen in de 
Nederlandse samenleving, wordt onder sociale integratie verstaan: een deelname van burgers (ongeacht hun 
etnische of culturele achtergrond) aan de samenleving, in de vorm van sociale participatie, deelname aan de 
maatschappij en haar instituties  en bekendheid met en betrokkenheid bij uitingen van de Nederlandse cultuur. 
 
Waarom vinden we actief burgerschap en sociale integratie belangrijk? 
Alleen al door onze leerlingen staat de school midden in de samenleving. Deze is steeds meer gericht op 
individualisering. Daarmee neemt de sociale binding (ook sociale cohesie genoemd) af. Plichten en rechten die 
horen bij burgerschap zijn hierdoor op de achtergrond geraakt. Ook zijn veel ouders en kinderen door een 
allochtone herkomst niet gewend aan de burgerschapstradities en –gebruiken van onze samenleving. Wij hebben de 
overtuiging dat meer menselijke solidariteit, goede manieren, sociale controle, kortom burgerschapsgedrag, 
bijdraagt aan de sociale cohesie.  
Op school verkeren alle kinderen in grote groepen leeftijdgenoten, die allemaal van elkaar verschillen. De kinderen 
leren met de verschillen om te gaan en leren tevens met anderen op basis van gelijkwaardigheid samen te werken. 
Op deze wijze worden ze voorbereid om in de maatschappij goed te kunnen functioneren.  
Leerlingen nemen zelf ook deel aan het maatschappelijk leven in uiteenlopende situaties: op straat, bij sport, in 
clubjes, bij familie, onder vrienden. Wij benutten die ervaringen en stimuleren kinderen in hun maatschappelijke 
participatie. 
 
Voor meer informatie ga naar www.innovo.nl  en klik op SCHOLEN of OUDERS in de menubalk: aanvulling 
schoolgids. 

 
Wat doen we aan actief burgerschap en sociale integratie?  
Met ingang van schooljaar 2011-2012 hebben wij de contacten met het verzorgingstehuis ‘Ave Maria’ 
geïntensiveerd. Het doel van deze contacten is elkaar leren kennen, begrip voor elkaar krijgen en iets voor een 
ander doen. Kinderen van groep 1 t/m 8 hebben allerlei activiteiten samen met de ouderen. We houden een 
communiemodeshow, het kerstspel wordt opgevoerd en er worden paasstukjes gemaakt. 
De leerlingen uit groep 7/8 gaat gedurende het schooljaar per keer met twee leerlingen naar ‘Ave Maria’ om te 
helpen met het voorbereiden, uitserveren en opruimen van het middageten.  
 
Groep 7 en 8 volgt het Gehandicapten Informatie ProjectScholen (GIPS) een keer per twee schooljaren. Een aantal 
jongeren met een beperking bezoeken onze school. Onze leerlingen krijgen informatie over hoe je met een handicap 
om moet gaan en kunnen zelf ervaren hoe het is om met een beperking bepaalde activiteiten uit te voeren.  
 
 

http://www.innovo.nl/
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Engels 
Met ingang van het schooljaar 2012-2013 krijgen de kinderen van groep 1 t/m 8 Engels. Tijdens de lessen maken wij 
gebruik van het principe Total Phisical Response (TPR). Deze theorie gaat ervan uit dat leerprocessen pas effectief 
verlopen en kennis wordt verankerd als ook visuele, auditieve en fysieke waarneming worden aangesproken. Dit 
impliceert het gebruik van liedjes, dansen, spelletjes en drama essentieel is bij het leren van een taal.  
 
In de onderbouw staat communiceren centraal en het leren van Engels gaat spelenderwijs. Plezier hebben in Engels, 
kunnen luisteren en begrijpen van Engels en het durven gebruiken van Engels zijn het belangrijkst. In de groepen 1 
t/m 8 gebruiken wij de methode Groove.Me.  
 
Godsdienstige vorming 
De godsdienstmethode die de school hanteert heeft als titel ‘Hemel en Aarde’. Deze verschijnt enkele keren per jaar 
in tijdschriftvorm en behandelt actuele thema’s.  
Tevens vinden er gedurende het schooljaar vieringen plaats, onder meer rond Kerstmis en Pasen en bij bijzondere 
gelegenheden waar de leerlingen actief bij betrokken zijn. 
De godsdienstlessen worden per blok gegeven. 
 
Expressieactiviteiten 
Hieronder verstaan we o.a. muziek, tekenen, handvaardigheid, dramatische vorming. De methodes die hierbij 
gehanteerd worden zijn o.a. Tekenvaardig in de basisschool en Handvaardig in de basisschool. “Moet je doen” is de 
methode die wordt gehanteerd voor het muziekonderwijs op onze school. 
 
Lichamelijke opvoeding, bewegingsonderwijs 
In elke groep wordt 2 keer per week bewegingsonderwijs gegeven. Alle leerkrachten verzorgen zelf de gymlessen. 
We hanteren hierbij de methode “basislessen bewegingsonderwijs” van Gelder en Stroes. In deze methode is 
afwisseling tussen spel- en materialenlessen. 
 
De kleuters kunnen 5 keer per week 
gebruik maken van de gymzaal. Als 
het weer het toelaat gaan zij naar 
buiten. Bij mooi weer bestaat de 
mogelijkheid dat de leerlingen van 
groep 3 t/m 8 buiten gymmen of 
een spelles hebben. Hiervoor hoeft 
u geen speciale voorzieningen te 
treffen. 
Wij adviseren u dan ook om uw kind 
op de desbetreffende dagen dat ze 
gymles hebben, geen sieraden te 
laten dragen. 
Indien uw kind niet kan deelnemen 
aan de gymles, verwachten wij een 
briefje van ouders.  
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8 VEILIGHEID EN CALAMITEITENPLAN 
Voor het basisonderwijs, en speciaal (voortgezet) onderwijs geldt dat de school een veiligheidsplan moet hebben. In 
dit plan staat wat de school doet aan fysieke veiligheid (inrichting van het schoolgebouw) en sociale veiligheid 
(omgaan met bijvoorbeeld agressie en geweld). Hieronder kan ook een pestprotocol vallen.  
In een veiligheidsplan staat beschreven wat een school onderneemt om o.a. pesten en andere ongewenste 
incidenten te voorkomen. Ook staat erin hoe scholen dit controleren.  
In een pestprotocol staat wat de school onder pesten verstaat. En hoe zij pesten probeert te voorkomen en 
hiertegen optreedt.  
 
Alle scholieren hebben recht op een onbezorgde schooltijd. Deze tijd staat in het teken van ontwikkelen, ontdekken 
en leren. Leerlingen moeten veilig zijn, zodat ze in staat zijn om te leren en zich te ontwikkelen. Een veilige 
omgeving voor scholieren en onderwijspersoneel houdt in dat er een prettige sfeer op school is.  En het voorkomen 
van incidenten zoals ongepast gedrag, intimidatie, diefstal, agressie en geweld. Dat kan door op tijd te signaleren en 
hier gericht tegen op te treden. Dit geldt ook voor het bestrijden van pestgedrag. 
 
Wij willen een sociaal veilige school zijn, waar leerlingen, personeel en ouders zich thuis voelen. Daarom willen wij 
geen pestgedrag, agressie, geweld, discriminatie of seksuele intimidatie op onze school. Om een veilig klimaat te 
waarborgen hebben we twee contactpersonen en is er een klachtenregeling.  
 
Acties op school die bijdragen aan het verhogen van de sociale veiligheid kunnen zijn: 

 leerlingen actief betrekken bij het maken van school- en gedragsregels; 
 projecten sociale competenties voor leerlingen; 
 training ‘Omgaan met agressief gedrag’ voor personeel; 
 vertrouwensleerlingen aanstellen voor het oplossen van pesten en roddelen; 
 weerbaarheidtrainingen; 
 goede contacten van de kinderen, het personeel en de ouders met de wijkagent; 
 lesmateriaal voor sociaal-emotionele vaardigheden; 
 ‘lik-op-stuk’ beleid voeren: aangifte doen van mishandeling/bedreiging/vernieling; 
 bij geweld en agressief gedrag de ouders informeren over het gedrag van hun kind en betrekken bij te 

treffen sanctiemaatregelen; 
 begeleiding organiseren via bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg, schoolmaatschappelijk werk, Bureau Halt. 

 
Voor meer informatie ga naar www.innovo.nl  en klik op SCHOLEN of OUDERS in de menubalk: aanvulling 
schoolgids. 

8.1 Fysieke veiligheid 
Het schoolgebouw voldoet aan de huisvestingseisen volgens de Arbo-wet en het landelijk bouwbesluit van het 
Ministerie van VROM. In de Arbo-wet zijn onder andere eisen gericht op een verantwoorde inrichting van het 
gebouw, omgang met gevaarlijke stoffen, brandveiligheid en algemene veiligheid. 
Op onze school hebben juf Rachelle en juf Dominique de rol van veiligheidscoördinator. Zij worden daarin 
ondersteund door een preventiemedewerker op bovenschools niveau. Tot de taken van de veiligheidscoördinator 
behoren onder andere:  

 Introductie van huisregels, zodat kinderen, personeel, ouders en bezoekers zich veilig gedragen. 
 Registratie van grenzen en risico’s, zodat er inzicht is waar en hoe ongelukken (kunnen) gebeuren en er 

gericht maatregelen worden genomen ter voorkoming (zie ook Sociale Veiligheid in het Onderwijs). 
 Organisatie van minimaal twee maal per jaar een ontruimingsoefening. Een goed ontruimingsplan is 

noodzakelijk voor als er toch iets misgaat. Alle aanwezigen op school moeten weten hoe ze moeten 
handelen bij brand of een andere calamiteit.  

 
Onze speeltoestellen voldoen aan de wettelijke regeling ‘Besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen’. Dat 
besluit stelt onder andere eisen aan het ontwerp, het fabricageproces en aan onderhoudswerkzaamheden.  
 
 
 

http://www.innovo.nl/


 

                                             basisschool Ondersteboven - schoolgids 2017-2018 
 

29 

Op grond van de Arbo-wet  
 voeren wij verzuimbeleid, inclusief verzuimbegeleiding. 
 bieden we werknemers een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek aan. 
 stellen we voldoende bedrijfshulpverleners aan (in onze school zijn dat Inge, Rachelle, Dominique en 

Jeroen). 
 zijn we in het bezit van een goedgekeurde risico-inventarisatie en evaluatie. 
 leven we de brandveiligheidsvoorschriften na. 
 melden we ongevallen met ernstig letsel direct aan de arbeidsinspectie. 

8.2 Het calamiteitenplan 
Op verzoek van het College van Bestuur is een Innovo-calamiteitenplan opgesteld (def. Versie 2011). 
Directeuren dragen zorg voor de schoolspecifieke invulling, vermelden het calamiteitenplan in het school(jaar)plan, 
communiceren hierover naar ouders o.a. door vermelding in de schoolgids en nemen het calamiteitenplan op in het 
vademecum onder het werkproces ‘Veilige en sociale omgeving’. 
 
Opbouw van het document 
In hoofdstuk 2 wordt een definitie gegeven van de termen ‘ramp’ en ‘calamiteit’. Daarnaast worden de 
opeenvolgende fasen bij een ramp c.q. calamiteit beschreven. 
Hoofdstuk 3 gaat in op de noodzaak van de aanwezigheid van een draaiboek en het belang van een goed werkend 
crisisteam. 
Hoofdstuk 4 beschrijft het handelen direct na de gebeurtenis waarna in hoofdstuk 5 ingegaan wordt op de overgang 
naar herstel en nazorg. In hoofdstuk 6 wordt een draaiboek calamiteiten beschreven dat de school kan ‘invullen’ om 
tot een schoolspecifiek draaiboek te komen.  
 
Meer informatie treft u aan op onze website of ga naar www.innovo.nl. Ga naar www.innovo.nl en klik op SCHOLEN 
of OUDERS in de menubalk: aanvulling schoolgids. 

8.3 Het ontruimingsplan 
Het ontruimingsplan treedt in werking als er een 
onveilige situatie binnen de school wordt gesignaleerd 
(bijvoorbeeld brand). Het ontruimingsplan is erop 
gericht de aanwezigen in de school zo snel mogelijk op 
een veilige plek buiten de school bij elkaar te brengen. 
Ouders en derden, die op het moment van alarm in de 
school aanwezig zijn, gaan met de dichtstbijzijnde 
leerkracht mee. Het verzamelpunt bevindt zich op het 
schoolplein. Tijdens het overblijven handelen de 
toezichthoudende ouders volgens de richtlijnen van 
het ontruimingsplan. Mocht de alarmfase na afloop 
van de lessen nog niet zijn opgeheven, dan verzoeken 
wij de ouders de aanwijzingen van de hulpdiensten te 
volgen. Oefening met het ontruimingsplan vindt twee 
maal per jaar plaats.  

8.4 Sociale veiligheid op school 
Om de sociale veiligheid actief te waarborgen 
gebruiken wij de methode KiVa (Fins voor leuk of fijn, 
betekent tevens leuke school). KiVa is een schoolbreed 
programma, gericht op positieve groepsvorming en het 
versterken van de sociale veiligheid. KiVa stimuleert de 
sociale vaardigheden en de sociaal emotionele 
ontwikkeling van onze leerlingen. Daarmee wordt de 
sociale veiligheid op school versterkt en worden 
groepsproblemen zoals pesten effectief tegengegaan. 
Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en 
dus niet op specifieke individuen. Het motto van KiVa luidt dan ook: ‘samen maken wij er een fijne school van’. 

http://www.innovo.nl/
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KiVa is goedgekeurd door het NJi. Het meetinstrument van KiVa, de KiVa-monitor, voldoet aan de eisen die volgen 
uit de wet sociale veiligheid op school. Bovendien is KiVa het eerste en enige programma voor basisscholen 
waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het werkt! Uit wetenschappelijk onderzoek van o.a. de Rijksuniversiteit 
Groningen blijkt dat KiVa: 
 
 het school- en leerklimaat sterk verbetert; 
 de leeropbrengsten verhoogt en leerprestaties verbetert; 
 het welbevinden van de leerlingen verhoogt; 
 effectief is in het tegengaan van pesten (preventief) en het oplossen daarvan (curatief); 
 depressieve gevoelens bij leerlingen voorkomt en vermindert; 
 leerkrachten vaardigheden aanleert om groepsproblemen te voorkomen en te verhelpen. 

 

8.5 Verwijsindex 
De Verwijsindex valt binnen de Jeugdwet en is daarom wettelijk bepaald door de overheid. De overheid heeft deze 
bepaling ingesteld naar aanleiding van voorvallen met kinderen en jongeren waarbij professionals van verschillende 
organisaties niet van elkaar wisten dat ze in hetzelfde gezin werkzaam waren. Met de verwijsindex wilt de overheid 
meerdere professionals die zich om het kind of jongere ontfermen, snel tot elkaar brengen. De Verwijsindex is 
onderdeel van het gemeentelijk jeugdbeleid.  
 
Hoe werkt de Verwijsindex? 
Een hulpverlener besteedt extra zorg aan uw zoon of dochter. Deze hulpverlener kan uw kind dan signaleren in de 
Verwijsindex. Is uw kind jonger dan 16 jaar, dan bespreekt de hulpverlener dit met u. Als uw kind ouder is dan 16 
jaar dan bespreekt de hulpverlener het met uw kind zelf. Alleen algemene gegevens, zoals het 
Burgerservicenummer, naam, adres en geboortedatum worden in de Verwijsindex opgenomen. De reden van 
signalering wordt niet vermeld. 
 
Als er twee of meer signaleringen gemaakt zijn over uw kind in de Verwijsindex door verschillende organisaties, 
ontstaat er een zogenaamde match. De Verwijsindex zorgt ervoor dat de hulpverleners met elkaar in contact komen 
om de hulp op elkaar af te stemmen. Deze afstemming tussen organisaties betekent een betere en efficiëntere hulp 
voor uw kind. Samen met u en uw kind wordt bekeken welke hulp en ondersteuning voor uw kind het beste is. 
 
Als de school uw kind wilt registreren in de Verwijsindex wordt u vooraf geïnformeerd. Samen met u en uw kind 
wordt dan bekeken welke hulp en ondersteuning voor uw kind het beste is. 
Wat zijn uw rechten? 
 Over de registratie in de Verwijsindex wordt u vooraf geïnformeerd. 
 De persoonsgegevens kunnen alleen ingezien worden door de school en de betrokken hulpverleners. 
 U kunt vragen welke persoonsgegevens zijn opgenomen en vragen om correctie van de persoonsgegevens. 
 U kunt bezwaar aantekenen tegen opname van de persoonsgegevens van uw kind. 
 

8.6 Regionale Aanpak Kindermishandeling (RAK) 
Regionale Aanpak Kindermishandeling (RAK) 
Volgend uit de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 
Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of 
kindermishandeling, dan zijn wij wettelijk verplicht om te handelen conform de vastgelegde Meldcode huiselijk 
geweld en kindermishandeling. Deze code is te vinden op de website van het bestuur of van de school. Voor meer 
informatie verwijzen wij u: de website van het schoolbestuur en naar de website van de school. 
 
Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling heet ‘Veilig thuis’ 
Landelijk telefoonnummer 0800-2000(gratis) na het inspreken van gemeente/woonplaats wordt de beller direct 
doorverbonden met Veilig Thuis in de eigen regio. Veilig Thuis is altijd bereikbaar (7 dagen per week, 24 uur per dag) 
Website: www.vooreenveiligthuis.nl 
Het hele team heeft scholing gevolgd om kindermishandeling te signaleren. Op elke school is er een 
aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit is bij ons op school Inge Janssen (IB-er). Jaarlijks 
volgen leerkrachten hier scholing voor. Voor meer informatie ga naar https://www.innovo.nl/verwijsindex-
regionale-aanpak-kindermishandeling-rak.html 

https://www.kivaschool.nl/het-nji-over-kiva
https://www.kivaschool.nl/de-resultaten-van-kiva
http://www.vooreenveiligthuis.nl/
https://www.innovo.nl/verwijsindex-regionale-aanpak-kindermishandeling-rak.html
https://www.innovo.nl/verwijsindex-regionale-aanpak-kindermishandeling-rak.html
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8.7 Centrum Jeugd en Gezin (CJG) 
Opvoeden en opgroeien is niet altijd even makkelijk. Soms is informatie of ondersteuning welkom of nodig. Het 
vinden van die informatie of hulp is soms moeilijk. Er zijn veel organisaties voor jeugdzorg en gezondheidszorg. 
Om u te helpen bij het vinden van de juiste informatie of ondersteuning is er in iedere gemeente één centraal punt 
voor alle vragen rondom opvoeden en opgroeien opgericht. Elke gemeente hanteert een andere naam voor het 
centrale punt: 
Centrum Jeugd en Gezin (CJG), Wijkteam, Sociaal Buurtteam of Toegang tot de jeugdzorg. 
 
Ouders, kinderen en professionals kunnen in hun eigen gemeente terecht voor informatie en advies op dit gebied. 
Wilt u weten waar u in úw gemeente terecht kunt? Kijkt u dan op de website van de gemeente www.meerssen.nl of 
op www.cjg043.nl  
 
Wie kan bij ons terecht? 
Het Centrum Jeugd en Gezin is er voor: (aanstaande) ouders en verzorgers van kinderen, jeugd en jongeren in de 
leeftijd van 0 tot 100 jaar, professionals die met kinderen, jeugdigen en hun ouders werken en vrijwilligers die met 
kinderen/jeugdigen werken (sport en vrije tijd). 

8.8 Integrale vroeghulp Zuid Limburg 
Bij Integrale Vroeghulp werken organisaties samen die hulp bieden aan ouders met jonge kinderen van 0 tot 7 jaar 
(met een vermoeden van) ontwikkelings- of gedragsproblemen. Denk aan organisaties als MEE, Centrum voor Jeugd 
en Gezin, ziekenhuis, consultatiebureau, kinderrevalidatie, kinderdagcentra, scholen en GGD, 
jeugdgezondheidszorg. Juist de samenwerking van deze organisaties maakt de hulp van Integrale Vroeghulp zo 
waardevol. Iedere organisatie brengt zijn eigen deskundigheid mee. We bekijken uw situatie vanuit verschillende 
invalshoeken. U vindt bij Integrale Vroeghulp niet alleen een luisterend oor, maar ook snel een gericht antwoord op 
uw vragen. 
Aan de ondersteuning van Integrale Vroeghulp zijn voor ouders geen kosten verbonden. 
Integrale Vroeghulp Zuid-Limburg locatie Maastricht Heuvelland: 

Frankenlaan 7 
6419 BT Heerlen 

Contactpersoon:  Nicole Peerboom 
Telefoon: 088 010 22 22 / 06 31664374  
E-mailadres: vragen@ivhzl.nl  
Website: www.ivhzl.nl   

8.9 Zorgadviesteam (ZAT) 
De school neemt deel in het zorgadviesteam, ook wel ZAT genoemd. 
Het ZAT is een team van professionals (multidisciplinair overleg: o.a. intern begeleider, jeugdarts, team jeugd van de 
gemeente Meerssen, schoolmaatschappelijk werker) die zorgen over de ontwikkeling van een kind met elkaar 
bespreken met als doel de hulp en ondersteuning te bieden die nodig is. De ondersteuning wordt zo vroeg en zo 
snel mogelijk geboden. De hulp moet goed aansluiten bij de behoefte van de ouders en wordt afgestemd met 
andere hulpverleners. De deelnemers aan het ZAT helpen elkaar om te komen tot de best passende aanpak en die 
ook daadwerkelijk in gang te zetten. 
Als de school de ontwikkeling van een leerling wil bespreken in het ZAT, worden de ouders vooraf geïnformeerd en 
wordt met de ouders nagegaan hoe zij denken over de ontwikkeling van hun kind en welke extra ondersteuning 
daarbij zou kunnen helpen. De uitkomsten van de bespreking in het ZAT worden weer besproken met de ouders. 
 
Elke gemeente maakt afspraken hoe een ZAT vorm wordt gegeven en wie vaste partners aan het multidisciplinaire 
overleg zijn. Naast de vaste partners kunnen ook andere ketenpartners worden uitgenodigd.  

8.10 Verkeersveiligheid rondom de school 
Onze school heeft een verkeerscoördinator. Deze persoon neemt deel aan het regionaal overleg verkeersveiligheid 
gemeente Meerssen. Aan dit regionaal overleg nemen de wethouder verkeer, de politie, ROVL en andere scholen 
van de gemeente Meerssen deel.  
 
 
 

http://www.meerssen.nl/
http://www.cjg043.nl/
mailto:vragen@ivhzl.nl
http://www.ivhzl.nl/


 32 

Verkeersveilige school 
BS Ondersteboven voldoet aan alle voorwaarden voor het verkeersveiligheidslabel en is met ingang van mei 2012 in 
het bezit van het label ‘verkeersveilige school’. Bij de her-audit in april 2015 is gebleken dan onze school nog steeds 
voldoet aan de voorwaarden om het label verkeersveilige school te dragen. 
 
Het Verkeersveiligheidslabel is een kwaliteitskeurmerk. Een teken van erkenning en 
waardering voor de inspanningen die onze school levert om het verkeersonderwijs 
een vaste plaats te geven in het schoolbeleid en de verkeersveiligheid op school en 
in de schoolomgeving te vergroten. We zijn in het schooljaar 2013-2014 gestart met 
een adviesroute voor auto’s en fietsers. Deze adviesroute zal ook in het schooljaar 
2017-2018 blijven gelden. 
 
Om in aanmerking te komen voor het Verkeersveiligheidslabel moet de school aan 
kunnen tonen dat er actief en structureel aandacht wordt besteed aan 
verkeersonderwijs. Onze school moet daarvoor jaarlijks aan een aantal 
voorwaarden voldoen. De voorwaarden zijn in zes categorieën gegroepeerd: 
• verkeersveiligheid in het schoolbeleid 
• verkeerslessen 
• verkeersprojecten 
• praktische verkeersproeven 
• verkeersveilige schoolomgeving en routes 
• betrokkenheid van (verkeers)ouders/verzorgers bij verkeerseducatie 
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9 LEERLINGEN EN BELEID 

9.1 Aanmeldingsbeleid 
Kinderen die 4 jaar worden, mogen op hun verjaardag voor het eerst naar onze school. Van tevoren mogen ze op 
afspraak 2 dagen de nieuwe groep bezoeken om kennis te maken met de leerkracht en de andere leerlingen. De 
ouders ontvangen hiervoor een uitnodiging van de leerkracht. 
 
De aannamecriteria van onze school zien er als volgt uit: 
De Wet primair onderwijs (Wpo) en Wet op de expertisecentra (WEC) vermelden dat de beslissing over toelating 
van leerlingen berust bij het bevoegd gezag. In de praktijk ligt deze beslissingsbevoegdheid bij de directie van onze 
school.  
 
De aannamecriteria van onze school zien er als volgt uit: 
 alhoewel onze school een katholieke school is, worden in principe leerlingen van elke geloofsovertuiging tot 

onze school toegelaten, mits de katholieke grondslag van onze school gerespecteerd wordt; 
 onze school staat in beginsel open voor alle kinderen, ook voor kinderen met een beperking. Indien er beslist 

moet worden over de toelating, houden we er uiteraard rekening mee of we de juiste ondersteuning en 
specifieke begeleiding kunnen bieden die voor de ontwikkeling van het kind noodzakelijk is. Indien er besloten 
wordt tot toelating zal er op basis van een plan van aanpak, dat met de ouders is samengesteld, gehandeld 
worden. De evaluatie en de voortgangsprocedure worden van jaar tot jaar bekeken. 
 

Informatie over de ondersteuning die onze school kan bieden, is opgenomen in het Schoolondersteuningsprofiel 
(SOP) dat op de website van onze school te vinden is. Voor uitgebreide informatie, incl. de wettekst (passage met 
betrekking tot aanmelding en toelating), verwijzen wij u naar de site van INNOVO.  
 
Voor meer informatie ga naar https://www.innovo.nl/regels-voor-toelating.html 

9.2 De leerplichtwet 
De leerplichtwet is een rechtsmiddel waarmee gewaarborgd wordt dat alle kinderen en jongeren in Nederland aan 
onderwijs kunnen en zullen deelnemen. In de wet staan de rechten en plichten van ouders, leerlingen en 
schooldirecteuren precies aangegeven. Het doel van de leerplichtwet is dat jongeren zo goed mogelijk worden 
toegerust met kennis en vaardigheden die zij nodig hebben om een zelfstandige plek in de samenleving te 
verwerven. Een afgeronde schoolopleiding is daarvoor een eerste vereiste. 
De volgende zaken staan in de leerplichtwet omschreven: 
 Begin van de leerplichtige leeftijd 
 Het moment waarop een jongere niet langer onder de leerplichtwet valt 
 Op welke basis, al dan niet tijdelijk, vrijstelling verleend kan worden 
 Taken van leerplichtambtenaren 
 Verplichtingen van schooldirecteuren 
 Verplichtingen van ouders en/of leerlingen 

 
Vanaf welke leeftijd is een kind leerplichtig? 
De echte leerplicht begint op de eerste dag van de maand die volgt op de dag dat een kind vijf jaar is geworden. 
Soms is een volledige schoolweek te lang voor jonge leerlingen. Daarom biedt de leerplichtwet een mogelijkheid tot 
vrijstelling. Ouders van een vijfjarige leerling mogen, in goed overleg met de directeur, hun kind maximaal vijf uur 
per week thuishouden. Blijkt dit onvoldoende te zijn, mag een directeur nog eens vijf extra uren vrijstelling per week 
geven. De mogelijkheid voor vrijstelling is uitsluitend bedoeld om overbelasting van een leerling te voorkomen. 
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Op welke leeftijd eindigt de leerplicht? 
Alle leerlingen met een basisschoolleeftijd (5 – 
14 jaar) zijn volledig leerplichtig hetgeen 
betekent dat de leerling op een erkende school 
ingeschreven dient te staan én deze school 
elke schooldag dient te bezoeken. Een leerling 
die op de basisschool een groep overslaat, 
doorloopt deze school in minder dan acht jaar. 
Toch telt deze basisschooltijd voor de 
berekening van de leerplichtperiode als acht 
jaar. 
 
Vrijstelling van geregeld schoolbezoek 
De leerlingen van onze school nemen in 
principe deel aan alle voor hen bestemde 
onderwijsactiviteiten 
met dien verstande dat die 
onderwijsactiviteiten voor leerlingen onderling 
kunnen verschillen. Het bevoegd gezag kan op 
verzoek van de ouders een leerling vrijstellen 
van het deelnamen aan bepaalde 
onderwijsactiviteiten: 

 deelname aan godsdienstlessen. Voor leerlingen die niet gelovig zijn of waarvan bij de aanmelding blijkt dat 
zij tot een andere geloofsrichting behoren dan de R.K. én waarvan de ouders aangeven dat zij er moeite 
mee hebben dat hun kind de godsdienstlessen volgt, kan tijdens de godsdienstlessen een alternatieve 
lesstof aangeboden worden. Bij vieringen in de kerk is een passend aanbod mogelijk. 

 deelname aan gymnastieklessen op basis van medische indicatie. In een dergelijk geval geldt eveneens dat 
de school in plaats van de gymnastiekles een alternatief lesprogramma aanbiedt. 

 
Zie ook https://www.innovo.nl/gronden-voor-vrijstelling-onderwijsactiviteiten.html 
 
De taak van de leerplichtambtenaar 
Leerplichtambtenaren van de gemeente zijn er niet alleen om overtreders van de leerplichtwet vermanend op de 
vingers te tikken. Het grootste gedeelte van de tijd zijn leerplichtambtenaren actief bezig een oplossing te vinden 
voor problemen die de schoolloopbaan van een leerling in gevaar kunnen brengen. Heel soms zijn 
leerplichtambtenaren genoodzaakt de officier van justitie in te schakelen.  
Maar zij doen dit alleen als uiterst redmiddel. 
 
Hoe weet een leerplichtambtenaar dat een leerling met problemen zit?  
Spijbelgedrag is vaak een duidelijk signaal dat er iets aan de hand is met een jongere. De school is verplicht om 
ongeoorloofd schoolverzuim aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar handelt het verzuim 
verder af. Het komt ook vaak voor dat ouders of leerlingen zelf een afspraak met de leerplichtambtenaar maken om 
een oplossing voor een bepaald probleem te zoeken. De leerplichtambtenaar werkt nauw samen met allerlei 
organisaties en instanties die zich bekommeren over het welzijn van de jeugd.  
 

9.3 Bestrijden verzuim en vroegtijdig schoolverlaten en buitengewoon schoolverlof 
 
Per 1 januari 2012 is een wijziging van onder meer de Leerplichtwet 1969 (Lpw) in werking getreden. Doel van de 
wetswijziging is de verbetering van het bestrijden van verzuim en voortijdig schoolverlaten. Het toezicht op naleving 
van de Leerplichtwet door scholen – een goede administratie van het verzuim – wordt belegd bij de Inspectie van 
het Onderwijs . Het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet door ouders en leerlingen blijft bij de gemeenten 
liggen.  
De Inspectie van het Onderwijs hanteert een risicogericht toezichtkader. Leerplichtambtenaren kunnen signalen 
doorgeven aan de Inspectie. Vanuit het toezicht op ouders en leerlingen mogen zij de verzuimadministratie van 
scholen inzien.  
 

https://www.innovo.nl/gronden-voor-vrijstelling-onderwijsactiviteiten.html
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De verzuimregistratie op onze school voldoet aan de wet- en regelgeving.  
 
Uitgebreide informatie hierover treft u aan op de website van INNOVO. Hier vindt u tevens informatie omtrent de 
richtlijnen rondom buitengewoon school verlof, de brochures Luxe Verzuim (voor scholen en ouders) van Bureau 
Voortijdig Schoolverlaten Parkstad Limburg.  
 
Toezicht op de leerplicht 
Scholen, gemeenten en de Rijksoverheid werken samen om de naleving van de leerplicht te controleren.  
 
Toezicht door leerplichtambtenaar 
De leerplichtambtenaar controleert of ouders en jongeren zich houden aan de leerplicht. Als er problemen zijn met 
het schoolbezoek, zoekt hij samen met de school en ouders naar een oplossing. 
Andere taken van de leerplichtambtenaar zijn: 

 jongeren voorlichten waarom het belangrijk is om naar school te gaan; 
 jongeren en ouders voorlichten over de gevolgen van ongeoorloofd schoolverzuim of spijbelen; 
 een proces-verbaal als een leerling spijbelt of niet ingeschreven staat op een school. 

 
Toezicht door scholen: schoolverzuim melden 
Scholen zijn verplicht schoolverzuim zonder geldige reden te melden. Vanaf 1 april 2017 melden basisscholen het 
leerlingenverzuim via het digitaal verzuimregister van DUO.  
 
Toezicht door Inspectie van het Onderwijs 
De Onderwijsinspectie controleert of scholen zich houden aan de Leerplichtwet. Het is belangrijk dat scholen 
ongeoorloofd verzuim goed administreren. Dit helpt om een beeld te krijgen hoeveel kinderen verzuimen. Daarom 
moet elke school een goed registratiesysteem hebben. Ook moeten scholen verzuim tijdig en correct melden en 
zorgvuldig omgaan met regels rondom het verlenen van verlof, schorsingen en verwijdering. De inspectie ziet hier 
op toe.  
 
Ga naar https://www.innovo.nl/bestrijden-verzuim-en-vroegtijdig-schoolverlaten-buitengewoon-schoolverlof.html 
 

9.4 Richtlijnen rondom buitengewoon schoolverlof 
 
De Leerplichtwet kent geen snipperdagen, maar in bepaalde bijzondere omstandigheden kan wel extra verlof 
aangevraagd worden. 

Vakantieverlof 
Vakantieverlof op grond van de Leerplichtwet moet u minimaal 8 weken van tevoren aanvragen bij de 
directeur. U kunt hierbij gebruik maken van formulieren die op school verkrijgbaar zijn. Vakantieverlof 
kan worden verleend onder de volgende voorwaarden: 

 wegens specifieke aard van het beroep* van één der ouders is verlof niet mogelijk binnen de officiële 
schoolvakanties tijdens het schooljaar (werkgeversverklaring verplicht, formulier opvragen bij de school); 
dit verlof mag maximaal éénmaal per schooljaar worden aangevraagd 

 het verlof bedraagt niet meer dan tien schooldagen 
 het betreft niet de eerste twee lesweken van het schooljaar 
 toestemming wordt door de directie enkel verleend na ruggenspraak met de leerplichtambtenaar. 

 
*Specifieke aard van het beroep 
Bij het begrip “specifieke aard van het beroep” van de Lpw, dient voornamelijk te worden gedacht aan 
seizoensgebonden werkzaamheden, resp. werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor 
het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in die periode een vakantie op te nemen. Het moet redelijkerwijs te 
voorzien zijn (en/of worden aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke 
bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel 
van de omzet wordt behaald is onvoldoende.  
 
 
 

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/leerplichtwet
https://www.innovo.nl/bestrijden-verzuim-en-vroegtijdig-schoolverlaten-buitengewoon-schoolverlof.html
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Verlof vanwege gewichtige omstandigheden 
Extra verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden moet u bij de directeur aanvragen. Dit 
moet uiterlijk binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering. Ook hierbij kunt u gebruik 
maken van een op school te verkrijgen formulier. In de hierna te noemen gevallen kan, zolang het totaal aan een 
jongere te verlenen verlof het aantal van 10 verlofdagen in een schooljaar niet te boven gaat, verlof worden 
gegeven voor de hierna genoemde periode: 
 
• voor het bijwonen van het huwelijk van bloed-of aanverwanten t/m de 3

e
 graad van het kind 

• bij het 12½-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders 
• bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3

e
 graad van het kind 

• bij overlijden van bloed- of aanverwanten t/m de 4
e
 graad van het kind 

• verhuizing van het gezin 
• het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten lesuren kan gebeuren 
• sommige religieuze feesten. 
 
De volgende situaties zijn nooit gewichtige omstandigheden: 
• familiebezoek in het buitenland 
• vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding 
• vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden 
• een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale vakantieperiode op vakantie te gaan 
• eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers-) drukte 
• verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn. 
 
Gewichtige omstandigheden meer dan tien dagen per schooljaar 
Een verzoek om verlof van meer dan tien schooldagen per jaar zal via de directeur aan de leerplichtambtenaar 
worden voorgelegd. Dit moet zo snel mogelijk worden aangevraagd. Luxeverzuim ontstaat wanneer ouders hun 
kinderen laten spijbelen om eerder met vakantie te kunnen gaan of om ze bijvoorbeeld mee te nemen op 
familiebezoek. Het doet dan niet ter zake of op de bewuste dag gewone lessen zijn, een excursie plaatsvindt of 
bijvoorbeeld een sportdag is.  
 
De school is verplicht om melding te maken van lesverzuim, ook van afwezigheid waarbij een vermoeden bestaat 
dat het luxeverzuim is. De leerplichtambtenaren zullen tegen luxeverzuim in actie komen.  

Bezwaar en beroep 
Tegen een afgewezen verzoek om extra verlof kan de indiener schriftelijk bezwaar maken. Dit bezwaar kan 
ingediend worden bij het bestuur.  

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de volgende gegevens bevatten:  

 naam en adres van belanghebbende; 

 de dagtekening (datum); 

 een omschrijving van het besluit dat is genomen; 

 argumenten die duidelijk maken waarom indiener niet akkoord gaat met het besluit 

 als het bezwaar niet door de indiener maar namens deze wordt, dient er een ondertekende volmacht bij 
het bezwaarschrift te worden gevoegd.  

 
klik hier voor de uitgebreide richtlijnen die INNOVO heeft opgesteld conform de wettelijke kaders (wijziging 
Leerplichtwet per 1 januari 2012). 
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9.5 Beleid van INNOVO m.b.t. toelating en inschrijving, schorsing en verwijdering van 
leerlingen 

Schorsing 
Vanaf 1 augustus 2014 is met de invoering van passend onderwijs ook de mogelijkheid tot schorsing in de Wet op 
het primair onderwijs (WPO, artikel 40c) opgenomen.   
Een schorsing is een besluit van het bevoegd gezag om de leerling, wegens een bepaalde gedraging, tijdelijk niet toe 
te laten tot de lessen of tot de school. De leerling wordt in een aparte ruimte gezet en gaat daar werken aan zijn 
schoolwerk of krijgt schoolwerk mee naar huis.  
 
 
In artikel 40c van de WPO zijn de volgende punten opgenomen: 

1. Het bevoegd gezag kan met opgave van redenen een leerling voor een periode van ten hoogste één week 
(maximaal 5 dagen achtereen) schorsen. 

2. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders bekendgemaakt. 
3. Het bevoegd gezag stelt de inspectie van een schorsing voor een periode langer dan één dag schriftelijk en 

met opgave van redenen in kennis hiervan via het Internet Schooldossier (ISD), formulier ‘schorsingen en 
verwijderingen’. 

 
Ouders kunnen  hun beklag doen over de schorsing door middel van het indienen van een klacht (klachtenregeling.) 
Ouders kunnen ook naar de civiele rechter stappen. 
 
Verwijdering 
In artikel 40 lid 11 van de WPO zijn de volgende punten opgenomen: 
1. Voordat wordt besloten tot verwijdering hoort het bevoegd gezag de betrokken leerkracht.  
2. Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet plaats dan nadat het bevoegd gezag  ervoor heeft zorg 

gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten.  
3. Onder ‘andere school’ kan ook worden verstaan een school voor speciaal onderwijs, speciaal voortgezet 

onderwijs, een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. 
 
Binnen 6 weken na de schriftelijke mededeling, kunnen de ouders bij het bevoegd gezag schriftelijk hun bezwaren 
kenbaar maken tegen de beslissing. Het bevoegd gezag beslist binnen 4 weken na ontvangst van de bezwaren. 
Alvorens te beslissen hoort het bevoegd gezag de ouders. 
 
Voor meer informatie ga naar https://www.innovo.nl/schorsing-en-verwijdering.html 

9.6 Klachtenregeling INNOVO 
In de Wet op het primair onderwijs is bepaald dat elk schoolbestuur een klachtenregeling moet hebben. Dit is 
bepaald in de zogenaamde 'Kwaliteitswet'. Deze klachtenregeling is bedoeld voor ouders, leerlingen, personeel en 
andere belanghebbenden, die een klacht hebben “over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van 
gedragingen en het niet nemen van beslissingen” van het bestuur of een persoon, die deel uitmaakt van de 
schoolgemeenschap. 
 
Waarom een klachtregeling? 
De onderwijswetgeving is met ingang van 1 augustus 1998 gewijzigd in verband met de invoering van 
het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht, ook wel de Kwaliteitswet genoemd. Het klachtrecht heeft een 
belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Door de klachtenregeling ontvangen 
het bestuur 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 beoogd een zorgvuldige behandeling van 
klachten, waarmee het belang van de betrokkenen wordt gediend, maar ook het belang van de school (een veilig 
schoolklimaat).  
 
 
De contactpersoon 
De contactpersoon is  de ‘wegwijzer’ binnen school bij een klacht. De contactpersoon zal samen met u bekijken 
waar u uw klacht het beste kunt neerleggen. De contactpersoon is er niet om uw klacht inhoudelijk op te lossen.  Op 
elke school binnen onze stichting zijn twee contactpersonen aangesteld, een ouder en een leerkracht. Dit betekent 

https://www.innovo.nl/schorsing-en-verwijdering.html
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niet dat indien de klager een ouder is naar de oudercontactpersoon moet en de leerkracht naar de 
leerkrachtcontactpersoon. De klager is hier vrij in.  
 
De leerkrachtcontactpersoon voor onze school is: 
Inge Janssen 
E-mail: inge.janssen@innovo.nl  
 
De oudercontactpersoon voor onze school is: 
Esther Ummels  
E-mail: guido.ummels@telfortglasvezel.nl  
 
Het klachtmeldingsformulier,de volledige tekst van de klachtenregeling en een notitie met veel gestelde vragen en 
antwoorden over de klachtenregeling is te vinden op de website van INNOVO. 
 
https://www.innovo.nl/regelingen/klachten.html 

9.7 De vertrouwenspersoon 
Aan INNOVO zijn twee onafhankelijke vertrouwenspersonen verbonden. De vertrouwenspersoon gaat eerst na of 
door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Mocht de vertrouwenspersoon tot de conclusie komen dat dit 
niet wenselijk is, dan gaat deze na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij de 
klachtencommissie.  
Verder begeleidt de vertrouwenspersoon de klager. De klager zelf bepaalt uiteindelijk of deze een klacht al dan niet 
indient bij de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon verwijst de klager, indien en voor zover noodzakelijk of 
wenselijk, naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg. 
De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding. 
De vertrouwenspersonen, zijn niet verbonden aan één van onze scholen. 
 
Naam en adresgegevens: 
Drs. Paul Nijpels 
Telefoon: 043 - 407 82 82 / 06 – 463 459 16 
Email: paul.nijpels@home.nl  
 
Bert van Oosterbosch 
Telefoon: 045 – 531 29 81 / 06 – 119 270 04 
Email: lvanoosterbosch@hetnet.nl  
 

9.8 Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (GCBO) 
INNOVO is aangesloten bij de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO), waaronder de Landelijke 
Klachtencommissie Katholiek Onderwijs ressorteert. 
 
Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) 
t.a.v. de Landelijke Klachtencommissie Katholiek Onderwijs 
Postbus 82324 
2508 EH Den Haag 
E-mail: info@gcbo.nl 
www.gbo.nl 
Telefoon: 070 – 386 16 97 
Fax: 070 – 302 08 36 
 
In de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) werken 4 klachtencommissies voor het  
bijzonder onderwijs samen (één loket).  
Het gaat om de volgende klachtencommissies: 

 de klachtencommissie voor het katholiek onderwijs; 
 de klachtencommissie voor het protestants-christelijk onderwijs; 
 de klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs; 
 de klachtencommissie voor het gereformeerd onderwijs. 

mailto:inge.janssen@innovo.nl
mailto:guido.ummels@telfortglasvezel.nl
https://www.innovo.nl/regelingen/klachten.html
mailto:paul.nijpels@home.nl
mailto:lvanoosterbosch@hetnet.nl
mailto:info@gcbo.nl
http://www.gbo.nl/
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De vertrouwensinspecteur 
Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, 
leerkrachten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur raadplegen wanneer zich in of rond de school 
problemen voor doen op het gebied van: 

 Seksuele intimidatie en seksueel misbruik (zedenmisdrijven) 
 Psychisch en fysiek geweld 
 Extremisme en radicalisering 

Ernstige klachten die vallen binnen deze categorieën kunnen voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur. 
Deze zal luisteren, informeren en zo nodig adviseren.  
Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook begeleiden in het traject naar het indienen van een formele klacht of 
het doen van aangifte. De vertrouwensinspecteur is alle werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar op 0900-
1113111 (lokaal tarief).  

9.9 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp): Autoriteit Persoonsgegevens 
De Wbp beschermt uw privacy. In de Wbp staat wat er allemaal wel en niet mag met uw persoonsgegevens en wat 
uw rechten zijn als uw gegevens gebruikt worden. Als school moeten wij voldoen aan de eisen die de Wbp stelt. Alle 
persoonsgegevens worden op school geregistreerd in het leerlingdossier. Hierin wordt de informatie bewaard voor 
de onderwijskundige en algemene begeleiding van de leerling. De gegevens van leerlingen worden voor derden 
ontoegankelijk bewaard.  
 
Wij voldoen ook aan de bepalingen van de Wbp inzake het communiceren van gegevens naar vervolgonderwijs bij 
de overgang van leerlingen (school, zorgteam en privacy). Bij de overgang naar het VO wordt het 
overdrachtsformulier met de ouders besproken. Zij ondertekenen het formulier en ontvangen hiervan een 
exemplaar.  
In het kader van passend onderwijs hebben scholen zorgplicht: de plicht een passende onderwijsplek te bieden aan 
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit heeft ook consequenties voor het verstrekken van 
persoonsgegevens van leerlingen. Als school gaan wij hier zorgvuldig mee om.  
 
Algemene verordening gegevensbescherming 
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er 
vanaf die datum nog maar één privacywet geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG zorgt onder meer voor:  

 versterking en uitbreiding van privacyrechten 

 meer verantwoordelijkheden voor organisaties 
 
INNOVO stelt tijdig richtlijnen en procedures vast conform de bepalingen van de AVG. Hieronder valt ook   een 
privacyreglement voor INNOVO-scholen.  
 
Voor meer informatie ga naar https://www.innovo.nl/wet-bescherming-persoonsgegevens.html 

9.10  School, zorgteam en privacy 
De school respecteert de privacy van leerling en ouders en zorgt ervoor dat persoonlijke gegevens strikt 
vertrouwelijk blijven, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  
Indien leerlingen extra zorg en begeleiding nodig hebben, mogen regionaal samenwerkende partijen  volgens 
genoemde wet informatie uitwisselen over een leerling, mits er sprake is van een zorgvuldige aanpak door de school 
en de andere partij. 
Belanghebbenden worden geïnformeerd over het gebruik van leerling-gegevens met betrekking tot extra zorg en 
begeleiding en kunnen hier eventueel bezwaar tegen maken. 
Indien de school voor een leerling externe hulp moet inschakelen, mag zij ervan uit gaan dat ouders het leerrecht 
(leerplicht) van hun kind respecteren en hierbij binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid ondersteuning 
en begeleiding bieden.  
 
Wet Bescherming Persoonsgegevens 
De Wbp beschermt uw privacy. In de Wbp staat wat er allemaal wel en niet mag met uw persoonsgegevens en wat 
uw rechten zijn als uw gegevens gebruikt worden. Als school moeten wij voldoen aan de eisen die de Wbp stelt. Alle 
persoonsgegevens worden op school geregistreerd in het leerlingdossier. Hierin wordt de informatie bewaard voor 

https://www.innovo.nl/wet-bescherming-persoonsgegevens.html
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de onderwijskundige en algemene begeleiding van de leerling. De gegevens van leerlingen worden voor derden 
ontoegankelijk bewaard.  
 
Wij voldoen ook aan de eisen van de Wbp inzake het communiceren van gegevens naar vervolgonderwijs bij de 
overgang van risicoleerlingen (school, zorgteam en privacy). Alle scholen hebben in hun aanmeldingsformulier de 
clausule opgenomen waarbij ouders/verzorgers kunnen verklaren “geen bezwaar te hebben tegen het overleggen 
van de benodigde gegevens door de school van herkomst aan de VO-school en omgekeerd.” Binnen passend 
onderwijs hebben scholen zorgplicht: de plicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben. Dit heeft ook consequenties voor het verstrekken van persoonsgegevens van 
leerlingen. Als school gaan wij hier zorgvuldig mee om.  
 
Voor meer informatie ga naar www.innovo.nl  en klik op SCHOLEN of OUDERS in de menubalk: aanvulling 
schoolgids. 
 

http://www.innovo.nl/
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10 CONTACTEN TUSSEN SCHOOL EN OUDERS 

10.1 Het belang van de betrokkenheid van ouders bij de school 
Wij hechten veel waarde aan een goede samenwerking met ouders. 
 
Ouders kunnen van ons verwachten dat we er alles aan doen om: 

 voor ieder kind een veilige en stimulerende leeromgeving te creëren 

 ieder kind uit te dagen om ook zelf initiatief te nemen bij het invulling geven aan zijn eigen ontwikkeling 

 ieder kind daarbij te ondersteunen en te begeleiden 
 

Wij verwachten van de ouders: 

 dat ze er vertrouwen in hebben dat we ons best doen om hun kind adequaat in zijn ontwikkeling te begeleiden 

 dat ze wanneer daar vragen of opmerkingen over zijn ze de weg naar de leerkracht weten te vinden: alleen daar 
kan de vraag of opmerking worden beantwoord 
 

Daarom staan wij steeds open voor communicatie, zowel formeel (via de medezeggenschapsraad, de 
schooladviescommissie, de oudervereniging, de ouder- en infoavonden) alsook informeel (via het aanspreken op het 
schoolplein of na het maken van een afspraak). 
Onze school is in het bezit van een communicatieprotocol. Dit protocol treft u aan op onze website. 

10.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school. 
Onze school kent een lage drempel voor ouders die contact 
willen hebben met de leerkracht. Naast de regelmatig 
terugkerende vaste gesprekken zoals bij het uitreiken van 
leerlingrapporten, voortgangsgesprekken bestaat altijd de 
mogelijkheid om met de leerkracht een afspraak te maken. 
 
Voor schoolnieuws in de breedste zin van het woord verschijnt 
enkele keren per jaar een nieuwsbrief met algemene 
informatie en informatie uit alle groepen. De verschijningsdata 
staan vermeld in de schoolkalender. Indien we dit nodig achten 
kan er tussentijds een extra nieuwsbrief worden uitgegeven. U 
ontvangt onze nieuwsbrief via uw mail en hij is tevens terug te 
vinden op onze website. Om goed op de hoogte te blijven van 
de activiteiten en ontwikkelingen op onze school, is het 
noodzakelijk dat u kennis neemt van de informatie uit onze 
nieuwsbrief.  
Ook onze website www.bs-ondersteboven.nl is voor een ieder 
een goede informatiebron. 
Tevens organiseert de school bij aanleiding, wel of niet i.s.m de 
oudervereniging, informatieavonden. Een bijzondere 
informatieavond is de bijeenkomst aan het begin van het 
nieuwe schooljaar, bedoeld om kennis te maken met de 
nieuwe leerkracht en de nieuwe groep van het kind. Ook 
lichten we dan organisatorische en inhoudelijke zaken kort toe. 

10.3 Informatievoorziening gescheiden ouders 
Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de manier waarop de 
communicatie en consultatie over de vorderingen van de leerling verloopt.  
De school volgt hierin de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht jegens gescheiden ouders. De 
school onthoudt zich van betrokkenheid bij conflicten tussen de ex-partners en doet geen uitspraken. Zij richt zich 
primair op haar pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid jegens de leerling. 
De school gaat ervan uit dat de ouder die belast is met het gezag, de andere ouder die niet met het gezag belast is, 
op de hoogte stelt van gewichtige aangelegenheden met betrekking tot het kind. 

http://www.bs-ondersteboven.nl/
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De uitnodiging voor een ouderavond betreft een gezamenlijk gesprek voor beide ouders. In bijzondere situaties kan 
van de gezamenlijkheid worden afgeweken 
 
Voor meer informatie ga naar https://www.innovo.nl/informatievoorzieningen-gescheiden-ouders.html 

 

WELKE OUDER HEEFT RECHT OP WELKE INFORMATIE 

Hieronder vindt u een schema waarin de soorten verbintenissen tussen ouders zijn omschreven. U kunt zo 

gemakkelijk zien welke ouder recht heeft op welke informatie. 
 

 Voor wie Alle informatie Beperkte informatie 

A Ouders die met elkaar zijn getrouwd; voor vader en 

moeder geldt: 

X  

B Ouders die zijn gescheiden; 

Voor vader en moeder geldt: 

X 

 

 

C Ouders die hun partnerschap hebben laten 

registreren 

X  

D Ouders die niet met elkaar zijn getrouwd, maar via 

goedkeuring van de rechtbank het gezamenlijk gezag 

uitoefenen 

X  

E Ouder die niet met het gezag is belast  X artikel 1:377c BW 

F In geval van samenwonen, vader heeft kind erkend, 

niet ingeschreven in gezagsregister; voor vader geldt: 

  

X artikel 1:377c BW 

G In geval van samenwonen, vader heeft kind erkend 

en ingeschreven in gezagsregister; voor vader en 

moeder geldt: 

X  

H Stel heeft samengewoond, nu uit elkaar, kind is 

erkend, ingeschreven in gezagsregister; voor vader 

en moeder geldt: 

X 

 

 

I Stel heeft samengewoond, nu uit elkaar, kind is 

erkend, maar niet ingeschreven in het gezagsregister; 

voor vader geldt: 

  

X artikel 1:377c BW 

J Ouders beide uit de ouderlijke macht gezet, kind is 

onder voogdij geplaatst; voor vader en moeder geldt:  

  

X artikel 1:377c BW 

 

K Voogd X  

L* Biologische vader, die zijn kind niet heeft erkend   

 
*   L:  Voor de biologische vader, die zijn kind niet heeft erkend, geldt dus: helemaal geen informatie. 

10.4 Rapportage 
We vinden het zeer belangrijk dat ouders op de hoogte blijven van de ontwikkeling van hun kind. Met de rapportage 
starten we in groep 1. De leerlingen van groep 1 t/m 8 krijgen drie maal per jaar een leerlingrapport mee naar huis.  
De vorderingen van de kinderen van groep 1 en 2 worden weergegeven in een rapport. Dit bestaat uit een 
beschrijving van het welbevinden, beeld van uw kind en de leerprestaties van uw kind. Hierbij maken de kleuters 3 
keer per jaar een tekening van zichzelf dat ook in het rapport wordt opgenomen.  
De vorderingen vanaf groep 3 worden weergegeven in een cijferrapport in combinatie met een woordwaardering. 

10.5 Vorderingengesprekken 
Na het eerste en tweede rapport van de groepen 1 t/m 8 volgt een voortgangsgesprek met de ouders. De leerkracht 
geeft dan uitgebreide informatie over de vorderingen van hun kind. Bij het laatste rapport is een voortgangsgesprek 
niet standaard. Dit kan op verzoek van de ouders of leerkracht worden aangevraagd.  
De toelichting op het rapport is bijgesloten bij de rapportage of kunt u vinden op de website van onze school 
www.bs-ondersteboven.nl 

https://www.innovo.nl/informatievoorzieningen-gescheiden-ouders.html
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10.6 Ouderparticipatie 
Op onze school trachten we de ouders zoveel mogelijk te betrekken bij het schoolgebeuren. 
Deze betrokkenheid vindt formeel plaats in: 

 de Medezeggenschapsraad, die in overeenstemming met de wet, uit een gelijk aantal ouders en leerkrachten 
bestaat. Zie ook 11.7. 

 de Oudervereniging. Zie ook 11.8. 
Tevens komt de deelname van de ouders in onze school tot uiting in: 

 hulp van ouders bij incidentele activiteiten bv. schoolreis, schoolkamp, excursies, klussen; 

 hulp van ouders bij de handvaardigheidslessen;  

 klassenouderschap. 

10.7 De medezeggenschapsraad  
In een MR behoren personeel en ouders in gelijke mate vertegenwoordigd te zijn. In het VO moeten ook de 
leerlingen participeren in de medezeggenschap. Samen kijken zij naar het beleid, dat door de school wordt uitgezet, 
bespreken dit met het bevoegd gezag (meestal de directeur) en geven gevraagd en/of ongevraagd hun mening 
hierover.    
In het medezeggenschapstatuut wordt de wijze waarop binnen de organisatie vorm gegeven wordt aan de 
medezeggenschap door bevoegd gezag en raad vastgelegd. Haar eigen werkwijze benoemt de MR in haar 
huishoudelijk reglement.    
Oudergeleding: Leerkrachten: 
mevrouw  F. Oehlen mevrouw M. Sipers 
mevrouw E. Ummels mevrouw D. Schnackers 
mevrouw M. Volders mevrouw I. Janssen 

10.8 De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 
Behoren er twee of meer scholen tot een bevoegd gezag, dan zal het voorkomen, dat er besluiten genomen worden 
die voor al die scholen gelden. Een bestuur dient dan een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad in te 
richten. INNOVO heeft dus ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).  
De GMR van INNOVO heeft in totaal 12 zetels, gelijk verdeeld tussen de oudergeleding en de personeelsgeleding. De 
leden van de GMR worden door de MR’en gekozen uit de kandidaten, die zich verkiesbaar stellen. Deze kandidaten 
kunnen uit het hele personeelsbestand van INNOVO komen. Zij hoeven geen lid te zijn van een MR van een school. 
 
De medezeggenschapsraden hebben een onafhankelijke positie in de organisatie. Het bevoegd gezag (voor de 
MR’en de directeur en voor de GMR het CvB) komt op uitnodiging van de raad om de raad te informeren over het te 
voeren beleid. Besluiten doet de raad zonder bevoegd gezag en zonder dat het bevoegd gezag invloed op het besluit 
uitoefent! 
Wil je als medezeggenschap daadwerkelijk “mee kunnen zeggen” is de relatie tussen “bevoegd gezag” en 
medezeggenschap van immens belang. Samen iets bereiken, samen staan voor de organisatie, de mensen die erin 
werken en de leerlingen, die er leren kan alleen op basis van een goede verhouding met een luisterend, 
geïnteresseerd, maar kritisch oor voor elkaars opvattingen en uitgangspunten en met respect voor de rol die 
eenieder in het geheel inneemt. 
 
Meer informatie? Neem dan contact op met Ton Verhiel, secretariaat. 
email: gmr@innovo.nl   
 

10.9 De Oudervereniging 
Op veel basisscholen in Nederland bestaat een Oudervereniging omdat ouders graag betrokken willen zijn bij de 
school van hun kinderen. Zo ook op Basisschool Ondersteboven. Onze Oudervereniging stelt zich ten doel een 
klimaat te creëren op school waarbij de kinderen zich thuis voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit 
proberen we te bereiken door het organiseren van activiteiten en het bieden van praktische hulp aan het 
onderwijzend personeel. Als uw kind naar Basisschool Ondersteboven gaat, bent u automatisch lid van de 
Oudervereniging. 
 
 

mailto:gmr@innovo.nl
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Vrijwillige ouderbijdrage voor 
extra activiteiten. 
De Oudervereniging zorgt samen 
met de school gedurende het 
schooljaar voor de organisatie van 
een aantal feesten en activiteiten 
die voor de kinderen heel 
waardevol zijn, maar waarvoor de 
school geen financiering krijgt uit 
de rijksvergoeding. Denk hierbij 
aan feesten zoals Sinterklaas, 
Kerstmis, maar ook aan 
schoolreisjes, het 
schoolverlaterskamp, excursies 
e.d.. 
De ouderbijdrage is bedoeld voor 
financiering van deze activiteiten; 
zonder de ouderbijdrage zouden 
deze activiteiten eenvoudigweg 
niet mogelijk zijn. 
In de wet is geregeld dat een ouderbijdrage vrijwillig is. Dat wil zeggen dat ouders niet verplicht zijn deze bijdrage te 
betalen. De wet biedt de mogelijkheid om kinderen waarvan ouders weigeren te betalen uit te sluiten van de extra 
activiteiten. Tijdens deze extra activiteiten zullen de kinderen dan op school worden opgevangen. 
 
De gevraagde vrijwillige ouderbijdrage voor bs Ondersteboven bedraagt € 17,50 per leerling. Dit ligt landelijk gezien 
laag. In geval van speciale vieringen of activiteiten zal dan ook niet alles worden bekostigd uit enkel de vrijwillige 
ouderbijdrage, en kan voor activiteiten met een specifiek doel een extra tegemoetkoming in de kosten worden 
gevraagd (denk hierbij bv. aan de bijdrage voor het schoolkamp in groep 8). 
Ga naar https://www.innovo.nl/vrijwillige-ouderbijdrage.html 
 
Waaraan wordt de ouderbijdrage besteed en hoe komt deze tot stand. 
Jaarlijks stelt de oudervereniging een begroting op waarin de activiteiten, die betaald worden uit ouderbijdrage, 
worden opgenomen. Daarmee wordt de hoogte van de ouderbijdrage voor het schooljaar vastgesteld. De 
Oudervereniging legt deze begroting voor aan de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR). De 
oudergeleding van de MR heeft instemmingsrecht over de vaststelling van de begroting en de daaraan gekoppelde 
hoogte van de ouderbijdrage. Jaarlijks stelt de oudervereniging ook de resultaatrekening vast en legt deze voor aan 
de MR. In de jaarlijks algemene vergadering van de oudervereniging legt de oudervereniging rekening en 
verantwoording af voor het voorafgaande schooljaar en presenteert de begroting aan alle ouders. Vanuit de 
ouderbijdrage worden feesten en vieringen zoals Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, sportdag, laatste schooldag 
en versieringen voor school (mede) bekostigd. Daarnaast wordt een aanzienlijk deel van de ouderbijdrage besteed 
aan culturele activiteiten en excursies.  
 
Dringend beroep 
De school wenst geen enkele leerling te hoeven uitsluiten van activiteiten. We vragen u daarom dringend de 
ouderbijdrage te voldoen. Als het betalen van de ouderbijdrage voor u financieel gezien een probleem is, vragen we 
u contact op te nemen met de directeur van de school, de voorzitter van de oudervereniging of de 
medezeggenschapsraad. Er wordt dan gezocht naar een passende oplossing. Ook bestaat de mogelijkheid van een 
tegemoetkoming via de gemeente.  
 
Praktisch 
De ouderbijdrage voor schooljaar 2017-2018 is € 17,50 per ingeschreven kind (vastgesteld en goedgekeurd door de 
medezeggenschapsraad). 
Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. Dat kan per mail via 
bsondersteboven@gmail.com  

https://www.innovo.nl/vrijwillige-ouderbijdrage.html
mailto:bsondersteboven@gmail.com
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10.10 De ouderraad 
De ouderraad is het bestuur van de oudervereniging. Behalve een voorzitter, een secretaris en een penningmeester 
heeft de ouderraad een aantal leden. De ouderraad vergadert zes tot acht maal per jaar. Bij de vergaderingen is een 
teamlid aanwezig. De ouderraad informeert, assisteert en adviseert de diverse geledingen in overleg met het team 
over schoolse zaken die het kind en de ouders betreffen. Aan het begin van elk nieuw schooljaar is er een algemene 
jaarvergadering voor alle ouders van de school. De ouderraad brengt dan verslag uit van de activiteiten en de 
financiën van het afgelopen jaar. Tevens wordt het beleid voor het komende jaar besproken. Mutaties in de 
ouderraad worden tijdens deze vergadering bekendgemaakt. Aan het eind van ieder schooljaar wordt in overleg 
met het team een activiteiten planning gemaakt voor het nieuwe schooljaar. Aan de hand hiervan wordt een 
activiteitenlijst samengesteld. De werkgroepen, samengesteld uit leden van de ouderraad en teamleden, zijn belast 
met de voorbereiding en uitvoering van de diverse activiteiten.  
 
Regels voor de ondersteunende werkzaamheden door ouders 
Aan het eind van ieder schooljaar wordt in overleg met het team een activiteitenplanning gemaakt voor het nieuwe 
schooljaar. Aan de hand hiervan wordt een activiteitenlijst samengesteld.  
Een aantal weken voor iedere activiteit ontvangt u een briefje waarop u kunt aangeven of u bij die activiteit mee 
wilt helpen. Als u voor een bepaalde activiteit ook daadwerkelijk wordt ingeroosterd ontvangen u hierover bericht. 
In eerste instantie wordt er gebeld of wordt u aangesproken op de speelplaats. Lukt dit niet, dan volgt  een e-mail. 
Mocht u verhinderd zijn dan zorgt u zelf voor vervanging. Indien dit niet mogelijk is deelt u dit tijdig mee. Helpende 
ouders nemen de privacy van leerlingen in acht en doen dus geen mededelingen over hun bevindingen met 
leerlingen anders dan aan de groepsleerkracht. Het spreekt voor zich dat de leerkrachten eindverantwoordelijk zijn 
in het samenwerken met ouders. 
 
Deelname aan een activiteit 
Meewerken is op twee manieren mogelijk: 
1. Door een activiteit mee te organiseren. 

Op deze manier is er een grote betrokkenheid 
bij de voorbereiding en uitvoering van een 
activiteit. Dit vergt meer tijdsinvestering 
voorafgaande aan een activiteit. De 
voorbereiding en organisatie gebeurt samen 
met een aantal ouders, een 
ouderverenigingslid en (afhankelijk van de 
aard van de activiteit) een teamlid. Deze 
personen vormen dan een werkgroep en 
komen voor het eerst bij elkaar enkele 
maanden voordat een activiteit plaatsvindt. 
De werkgroepen vergaderen meestal in de 
avonduren. 

2. Door een activiteit uit te voeren. 
De ouder of verzorger wordt dan op de dag 
van de activiteit betrokken bij de directe 
uitvoering. 
Ruimschoots voordat de activiteit plaatsvindt 
wordt men - meestal telefonisch - benaderd 
door iemand 
van de werkgroep. De tijdsduur is afhankelijk 
van de activiteit. 
Elke werkgroep heeft een contactpersoon 
vanuit het team en de oudervereniging. Zij 
dragen er zorg voor dat alle informatie goed 
wordt doorgegeven aan de oudervereniging 
en de teamleden. Als ouders meer willen 
weten over een activiteit dan kunnen ze 
terecht bij de contactpersoon van die 
activiteit. Deze staan vermeld op de site van de school. 
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10.11  Klassenouders 
Een aantal ouders fungeert als contactpersoon voor de groepen. Deze contactpersoon heeft zelf meestal een kind in 
de groep. Tijdens de informatieavond die aan het begin van het nieuwe schooljaar plaatsvindt, geeft deze ouder een 
toelichting over de oudervereniging en over de activiteiten van het nieuwe schooljaar. De contactpersoon kan een 
aanspreekpunt zijn voor ouders die vragen hebben m.b.t. de oudervereniging en/of het team. Hij/zij heeft niet als 
taak persoonlijke problemen, die ouders met een leerkracht kunnen hebben, door te geven maar is belast met het 
ondersteunen van de leerkracht bij diverse organisatorische zaken. De contactpersoon kan de leerkracht 
behulpzaam zijn als deze ouders nodig heeft bij onderwijstaken die niet op de activiteitenlijst staan vermeld.  
 

10.12 Overblijven (tussenschoolse opvang) 
Met ingang van 1 augustus 2006 is het bestuur verantwoordelijk voor het overblijven op alle scholen die onder de 
Wet Primair Onderwijs (WPO) vallen. Het overblijven wordt daarom op alle (speciale) basisscholen als faciliteit 
aangeboden. De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering. Op alle INNOVO-scholen kunnen kinderen thans in 
de middagpauze overblijven. Daarmee komen de scholen tegemoet aan het feit dat ouders om welke redenen dan 
ook hun kinderen in de middagpauze zelf niet kunnen/willen opvangen. Momenteel regelen de scholen de opvang 
in deze pauze zelf in overleg met de ouders. De overblijfregeling heeft de instemming nodig van de oudergeleding 
van de MR. 
 
De omgeving van het overblijven moet aan enige belangrijke randvoorwaarden voldoen: 
 er heerst een pedagogisch klimaat dat doordacht is en aansluit bij dat van de school zelf. 
 er is deskundige leiding en men maakt gebruik van deskundige overblijfkrachten. 
 kinderen verblijven in ruimtes die geschikt (te maken) zijn voor deze activiteit. 
 er wordt consequent gewerkt aan veiligheid van omgeving en materialen. 
 

Overblijfkrachten 
De school heeft de mogelijkheid om het overblijven zelf uit te 
voeren dan wel in samenwerking met een andere instelling. In beide 
gevallen verdient het de aanbeveling om een overblijfcoördinator 
aan te stellen die tevens als contactpersoon fungeert. Dit altijd 
onder verantwoordelijkheid van de directeur. Op Ondersteboven is 
dit Jeroen Tholen.  Aan overblijfkrachten worden een aantal eisen 
gesteld op het gebied van de begeleiding van kinderen. Het is 
daarom van belang dat zoveel mogelijk overblijfkrachten daartoe 
adequate scholing hebben gevolgd. 
Overblijfkrachten ontvangen een vrijwilligersvergoeding die past 

binnen de fiscale vrijstellingsregeling. Per persoon mogen ze niet 

meer dan € 150 per maand en niet meer dan € 1500 per jaar 

ontvangen. Voor overblijfkrachten die bijstand genieten zijn de maximumbedragen € 95 per maand en € 764 per 

jaar. Overblijfkrachten dienen voor aanvang van het aangaan van een overeenkomst wel een verklaring omtrent het 

gedrag (VOG) te kunnen overleggen. Ook volgen zij een cursus. Deze scholingseis van de overblijfkrachten komt 

voort uit de wens vanuit de overheid, de scholen en de ouders om het overblijven kwalitatief beter te regelen. De 

aandacht zal in deze cursus liggen op: 

 Meer kennis op het gebied van de begeleiding van kinderen ( pedagogisch handelen.)  

 Taken en verantwoordelijkheden van de overblijfkracht  

 Organisatie en regelgeving rond TSO 

 

Veiligheid 
De school zorgt ervoor dat bekend is wie overblijft en ook of bepaalde kinderen allergieën hebben en/of medicijnen 
gebruiken of om andere redenen extra aandacht nodig hebben. Op de veiligheid van de omgeving en de gebruikte 
materialen wordt continu gelet. 
 
Pedagogisch klimaat 
Overblijven moet passen binnen het pedagogische concept van de school. Daartoe zijn regels opgesteld. Die regels 
moeten bekend zijn bij de ouders. 
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Toezicht en begeleiding 
Op schoolniveau wordt het maximum aantal kinderen per overblijfkracht afgesproken, rekening houdend met de 
leeftijd van de overblijvers, de activiteiten (binnen of buiten), en andere specifieke omstandigheden. Er dient 
gestreefd te worden naar één overblijfkracht per maximaal 15 kinderen.  
 
Lunch 
Bij de lunch streven wij ernaar dat de kinderen boterhammen meenemen en wat fruit en groente als toetje. De 
gezondste keuze is een volkoren boterham, besmeerd met halvarine en mager beleg. Als drinken adviseren we 
water of halfvolle en magere zuivelproducten. Vruchtensap kan ook, maar levert meer calorieën. Meer informatie 
over een gezond lunchpakket vindt u op de site van het Voedingscentrum (www.voedingscentrum.nl).  
 

Kosten en organisatie 
De onderwijsinspectie neemt het overblijven op als onderdeel van haar schoolbezoeken en zal daarbij vooral de 
overeenstemming tussen de betrokken partijen en de medezeggenschap toetsen. Zij zal geen aparte criteria 
aanleggen. Aan het overblijven zijn kosten verbonden. Die worden gedeeltelijk door het rijk vergoed. Een ander deel 
komt voor rekening van de ouders van de overblijvers. De school bepaalt de hoogte van de ouderbijdrage. Uit de 
totaalbijdrage worden de kosten betaald die de school maakt voor b.v. coördinatie, vergoedingen aan 
overblijfkrachten, verzekeringspremies, schoonhouden, afschrijvingen, energie, afvalverwijdering, meubilair, 
huishoudelijke benodigdheden, materialen voor binnen- en buitenspel, representatie, e.d. 
Alle groepen blijven in hun eigen lokaal eten. In iedere groep is tenminste een ouder aanwezig die toezicht houdt. 
De kinderen eten tot 12.15 uur en dan gaat iedereen naar buiten om te spelen. De kleuters hebben soms meer tijd 
nodig en die krijgen ze ook. 
Alleen als het regent blijven de kinderen binnen en kunnen dan spelletjes doen. In de winter als het heel koud is, 
kunnen ze na overleg ook binnen blijven. 
Er zijn natuurlijk regels voor het overblijven. Dat zijn dezelfde regels die normaal op school ook van toepassing zijn. 
Deze regels staan vermeld in bijlage van de schoolgids. Het is belangrijk dat de kinderen zich altijd netjes en beleefd 
gedragen tegenover de overblijfouders. 
Wat betreft het overblijven kunt u altijd contact opnemen met Jeroen Tholen. 
De kosten voor het overblijven worden berekend over de daadwerkelijke momenten dat een kind overblijft. Die 

kosten bedragen per kind € 1,35 per keer. Ouders ontvangen vier keer per schooljaar (herfstvakantie, kerstvakantie, 

meivakantie en zomervakantie) een rekening en maken het bedrag over naar de bankrekening van de school. 

Zouden de kosten hoger uitkomen dan de inkomsten, zal de overblijfvergoeding per kind evenredig worden 

verhoogd per het nieuwe schooljaar.  

De halfjaar- en jaarkaarten blijven bestaan.  

Een halfjaarkaart kost   voor de groepen 1 t/m 4 € 65,=  

voor de groepen 5 t/m 8 € 75,=  

 

Een jaarkaart kost   voor de groepen 1 t/m 4 € 120,=  

voor de groepen 5 t/m 8 € 140,=  

De halfjaar- en jaarkaarten zijn uitsluitend per bank te betalen op rekeningnummer: Rabo.nr: 

NL41RABO0116597585 t.n.v. Innovo, inzake bs. Ondersteboven, o.v.v. naam en groep van uw kind(eren). 

Zijn er zaken i.v.m. het overblijven niet duidelijk, of wilt u meer informatie, dan is Jeroen Tholen uw aanspreekpunt. 
 
Overblijfregels 
Tijdens het overblijven gelden alle regels en afspraken die normaal ook op school gelden en o.a. in deze schoolgids 
staan. 

10.13   Speelkwartier/pauzehapje 
We willen de kinderen een gezonde schoolomgeving bieden. Een gezonde leefstijl helpt kinderen lekker in hun vel te 
zitten, de weerstand op peil te houden en genoeg energie te hebben voor leren, sport en spel. Wij besteden niet 
alleen aandacht aan voeding en gezondheid in de lessen, maar ook in de praktijk. Dat betekent dat wij ernaar 
streven dat leerlingen op school alleen fruit, groente en/of brood eten. Snoep en frisdrank zien wij liever niet op 
school. Dit betekent dat de eetmomenten er zo uitzien: 
 
 

http://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/naar-school/lunchpakket.aspx
http://www.voedingscentrum.nl/
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Ochtendpauze 
Wij streven ernaar dat we in alle groepen fruit en/of groente eten in de ochtendpauze. Als pauzehapje zien wij liever 
geen koeken, snoep of repen. Meer fruit en groente eten draagt bij aan een gezonde ontwikkeling. Het blijkt dat 
schoolfruit eten er ook voor zorgt dat kinderen thuis vaker gezond kiezen. Meer informatie op www.euschoolfruit.nl  

10.14  Vieren van de verjaardag  
Wanneer een leerling jarig is, zetten we deze flink in het zonnetje. Vanaf schooljaar 2017-2018 hebben wij ervoor 
gekozen om bij een verjaardag niet meer te trakteren. Hiervoor is gekozen om de sociale druk bij ouders en 
leerlingen te verlagen of te voorkomen dat er ongezonde traktaties uitgedeeld worden. 
 
Wanneer kinderen jarig zijn, zijn ze heel enthousiast over hun kinderfeestje. En terecht! Het is voor hen een hele 
mijlpaal. 
We zien regelmatig dat kinderen op school, bijvoorbeeld in de klas, de uitnodigingen voor hun feestje uitdelen. Dat 
is een grote verrassing voor de kinderen die worden uitgenodigd, maar vaak ook een teleurstelling voor de kinderen 
die niet mogen komen. Zeker voor de kinderen die maar heel zelden worden uitgenodigd op feestjes. 
Wij vragen u daarom de uitnodigingen niet meer op school uit te delen. Ze kunnen bijvoorbeeld thuis persoonlijk 
worden afgegeven of buiten het schoolplein aan het uitgenodigde kind worden gegeven. Op deze manier willen we 
teleurstellingen voorkomen. 
 

10.15  Buitenschoolse opvang (BSO) 
Buitenschoolse opvang bestaat uit voorschoolse opvang, naschoolse opvang, opvang op vrije school(mid)dagen, dan 
wel opvang tijdens schoolvakanties of een combinatie hiervan. 
  
Op 5 oktober 2006 is de Wet Primair Onderwijs aangepast in die zin dat alle basisscholen, dus niet alleen brede 
scholen, mogelijkheden tot buitenschoolse opvang moeten bieden, waardoor kinderen van half 8 ’s ochtends tot 
half 7 ’s avonds een zinvolle en plezierige dagbesteding hebben.  
 
Het voorzien in BSO sluit nauw aan bij de reeds door INNOVO ingezette koers van “educatief partnerschap”. Als 
school zijn we op zoek gegaan naar een aanbod dat past bij de wensen van kinderen, ouders, scholen en INNOVO. 
Dit alles binnen de financiële middelen die de overheid ter beschikking stelt.  
 
Wij voeren regelmatig overleg met onze BSO-
instelling, te weten BSO Kidts. Hierbij komen 
verbeterpunten naar voren die aangepakt 
worden. Ook wordt onderzoek verricht naar de 
tevredenheid onder ouders over de BSO-
instelling en de organisatie. Speciale aandacht wordt besteed aan de BSO-kinderen die extra zorg nodig hebben. 
Verder denken wij na met ons BSO-instelling over de vervolgontwikkeling richting de dagarrangementen en over 
combinaties die mogelijk zijn met bijvoorbeeld sportorganisaties of instellingen die muzikale vorming aanbieden.  
 
Bij de directeur van de school, Jeroen Tholen, kunnen verdere informatie verstrekken. Hij kan ook de weg wijzen 
naar de BSO-instelling waarmee de school samenwerkt. 
 
Ga naar www.innovo.nl  en klik op SCHOLEN of OUDERS in de menubalk: aanvulling schoolgids. 
 

10.16 Peuterspeelzaal Pinokkio 
Peuterspeelzaal Pinokkio is gehuisvest in een fris en licht lokaal in ons schoolgebouw. Wij werken nauw samen met 

de peuterspeelzaal. Dit werkt ideaal als u ervoor kiest om uw peuter straks, op 4-jarige leeftijd, door te laten 

stromen naar onze basisschool.  

Niet alle dagdelen bij Pinokkio verlopen hetzelfde. Wel bieden de peuterleidsters vaste, terugkerende onderdelen 

en verloopt elke ochtend in grote lijnen als volgt. Er wordt vrij gespeeld, samen gegeten, er worden liedjes 

gezongen, geknutseld en er wordt buiten heerlijk gespeeld. 

De ochtend wordt afgesloten met een kringactiviteit en wordt er gezongen, verteld en geluisterd. Op een speelse 

http://www.euschoolfruit.nl/
http://www.innovo.nl/
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manier worden taal˗ en rekenvaardigheden gestimuleerd. Een mooie en rustige manier om een enerverende 

ochtend af te sluiten. 

De peuterspeelzaal Pinokkio maakt deel uit van Stichting Spelenderwijs. De zaal  is geopend op de maandag-, 
dinsdag- en donderdagochtend van 8.30 uur tot 11.30 uur. Aan- en afmelding vindt plaats bij de juf van de 
peuterspeelzaal. 
 
U kunt peuterspeelzaal Pinokkio bereiken op telefoonnummer 043-3655101 of via www.spelenderwijs.nl  

 

10.17  Ongewenst / agressief gedrag van ouders 
Het omgaan met ongewenst of agressief gedrag van ouders behoort tot de verantwoordelijkheid van de directie. 
Het gedrag van de ouders kan een reactie zijn op de aanpak van het gedrag van hun kind, omdat de 
vertrouwensrelatie tussen ouder en school is verstoord, omdat de ouders niet akkoord gaan met een maatregel van 
de school of als reactie op het gedrag van andere kinderen naar hun eigen kind. In het omgaan met ernstig 
ongewenst of agressief gedrag van ouders is het noodzakelijk om de grenzen van wat acceptabel is duidelijk te 
trekken. Voorbeelden van duidelijk ongewenst gedrag: 

 handtastelijkheden jegens leerlingen en leerkrachten 
 dreigen met fysiek geweld 
 verbaal geweld 
 ongepast aanspreken van andere kinderen waarbij de relatie “groot tegenover klein” is ingezet 
 schelden/vloeken 
 zonder afspraak aanspreken van leerkrachten in het bijzijn van andere ouders of leerlingen en waar een 

bijzonder negatieve gesprekslading is. 
 
Is deze grens overschreden, dan kan worden besloten tot: 

 het geven van een waarschuwing aan de ouders – leerlingen 
 de ouders te verzoeken een andere school voor hun kind te zoeken 
 de leerling te verwijderen 
 de ouders een “schoolverbod” te geven 
 

Een schoolverbod houdt in dat ouders niet zonder toestemming van de directie op het terrein van de school komen. 
Noodzakelijk bij het handhaven van gedragsregels zijn: 

 een goede registratie van voorvallen 
 de rijksinspectie te informeren 
 zo nodig de wijkagent te informeren 
 zo nodig melding te doen bij de leerplichtambtenaar 
 

Bij ernstig ongewenst gedrag van leerlingen en / of ouders, is het van groot belang om te registreren wat er is 
gebeurd, welke afspraken zijn gemaakt en welke besluiten zijn genomen. De rapportage wordt opgeslagen in het 
leerlingendossier. Ouders hebben recht van inzage in het leerlingendossier van hun kind. 

10.18  Pedagogische maatregel en verwijdering 
Een ernstig incident kan leiden tot een pedagogische maatregel (het nemen van een passende maatregel in 
samenspraak met de ouders) met onmiddellijke ingang. Dit betreft een uitzonderlijke pedagogische maatregel van 
beperkte tijdsduur. De ouders worden in dit geval meteen op de hoogte gesteld. Zowel in het (telefoon)gesprek als 
ook in de brief aan de ouders wordt aangegeven voor welke beperkte periode de maatregel geldt. Voordat de 

http://www.spelenderwijs.nl/
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pedagogische maatregel wordt beëindigd, maken school en ouders goede afspraken om herhaling van het ernstig 
incident te voorkomen. Correspondentie en verslag met afspraken worden bewaard in het leerlingdossier. 
 

10.19 Identiteitsplicht bij schoolreizen naar het buitenland 
Wij wijzen u op het ‘één persoon per paspoort’ beginsel. Om deel te kunnen nemen aan bepaalde schoolactiviteiten 
wordt het verplicht dat leerlingen een eigen identiteitsbewijs hebben.  
 
Schoolreizen naar buitenland 
INNOVO verbiedt schoolreizen naar het buitenland 
niet. Dit betekent wel dat scholen die een schoolreis 
naar het buitenland plannen, ouders ruimschoots op 
tijd moeten informeren over de nieuwe regels en 
ouders moeten verzoeken om tijdig een 
identiteitsbewijs aan te vragen. Uiterste 
consequentie in het geval de leerling geen geldig 
identiteitsbewijs heeft op de dag van de schoolreis, is 
dat deze leerling dan niet mee kan gaan.  
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website 
of via www.innovo.nl. Ga naar www.innovo.nl  en klik 
op SCHOLEN of OUDERS in de menubalk: aanvulling 
schoolgids. 

10.20  Schoolverzekering 
Door INNOVO zijn de volgende collectieve 
verzekeringen afgesloten: 
 

 Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 

 Ongevallenverzekering 

 Reisverzekering 

 Werkgeversaansprakelijkheid motorvoertuigen 
 
Ga naar https://www.innovo.nl/schoolverzekering.html 
 
 
 

http://www.innovo.nl/
https://www.innovo.nl/schoolverzekering.html
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11 EXTERNE CONTACTEN 

11.1 Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Limburg 
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg volgt de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling 

van alle kinderen van 4 tot 18 jaar. Wij nodigen uw kind regelmatig uit voor een gezondheidsonderzoek of een 

inenting. Ook met vragen over opgroeien en opvoeden of zorgen om uw kind kunt u altijd bij ons terecht. Het team 

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

 

Gezondheidsonderzoek 

Uw kind wordt uitgenodigd voor een onderzoek rond de leeftijd van 5 en 10 jaar. Tijdens het onderzoek kijken we 

bijvoorbeeld naar groei, motoriek, spraak en sociaal-emotionele ontwikkeling. Door uw kind goed te volgen 

probeert de GGD eventuele problemen op tijd op te sporen en te helpen voorkomen. Als blijkt dat uw kind extra 

hulp of zorg nodig heeft, kijken we samen wat daarvoor nodig is. We werken hierin nauw samen met andere 

organisaties binnen het CJG. 

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

 

Uw informatie is erg belangrijk 

U als ouder/verzorger kent uw kind vaak het beste. Om te weten of er dingen zijn waar we extra op moeten letten, 

vragen we u om van tevoren een vragenlijst in te vullen. Hierin komen allerlei gezondheidsaspecten aan bod.  

Uiteraard gaan we zorgvuldig om met alle persoonsgegevens van u en uw kind. 

 

Inentingen 

In het kalenderjaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt het de laatste twee inentingen tegen DTP (difterie, tetanus, polio) 

en BMR (bof, mazelen, rodehond). Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 jaar worden bovendien de HPV-vaccinatie 

tegen baarmoederhalskanker.  

U ontvangt een oproep voor de gratis prikken. Deelname is niet verplicht. 

   

Vragen of zorgen? 

Heeft u vragen over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind. Is er sprake van leerproblemen of andere 

problemen. Maakt u zich zorgen? Neem dan contact op met het Team JGZ. Wij helpen u graag!  

   

Contact 

Jeugdarts, Annemarie v.d. Eijnde 

Jeugdverpleegkundige, Mariel van Hoof 

Doktersassistente, Marjo Hendriks 

Team JGZ Heuvelland 

E:InfoJGZ.Heuvelland@ggdzl.nl 

T: 043-850 66 93 (ma t/m vrij van 08.30-12.30 uur) 

www.ggdzl.nl/burgers/jeugd-en-gezondheid/jeugdgezondheidszorg  

 

11.2 Sponsoring 
Sponsoring is in het maatschappelijk verkeer een bekend verschijnsel. Ook op onze school komt sponsoring voor. Er 
is uitsluitend sprake van sponsoring als de sponsor een tegenprestatie verlangt van de school, het personeel of de 
leerlingen waarmee de leerlingen in schoolverband worden geconfronteerd of als het bestuur, het personeel of 
leerlingen uit eigen beweging overgaan tot het leveren van een tegenprestatie. Schenkingen, ouderbijdragen en 
gelden van het ministerie en de gemeente vallen niet onder het begrip sponsoring. 
Voor meer informatie incl. een link naar het convenant scholen voor po en vo en sponsoring 2015-2018 ga naar 
https://www.innovo.nl/sponsoring.html 

http://www.ggdzl.nl/burgers/jeugd-en-gezondheid/jeugdgezondheidszorg
https://www.innovo.nl/sponsoring.html
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11.3 Inspectie 
Zie www.onderwijsinspectie.nl voor uitgebreide informatie, o.a. rapportages van scholen. 
Voor leerlingen en ouders vindt u op de site onder meer het adres: 
 
Inspectie van onderwijs   bezoekadres: 
Postbus 2730    Park Voorn 4 
3500 GS Utrecht    Utrecht 
 

11.4 Gemeentelijke regelingen Gemeente Meerssen 
Gemeentelijke regelingen 
In de gemeente Meerssen hoeft niemand aan de kant te staan. 
Ook niet als het gaat om meedoen in de maatschappij. Als u een 
uitkering of een minimuminkomen heeft, kunnen u en uw 
kind(eren) gebruik maken van onderstaande regelingen.  
 
Regeling Maatschappelijke Participatie 
Wilt u meedoen aan een sociale, maatschappelijke en/of culturele activiteit? Dan helpt onze Participatieregeling. De 
maximale vergoeding per jaar is € 150,00 per gezinslid (vanaf 4 jaar). Uw gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan 
110% van de voor u geldende bijstandsnorm. 
 
Tegemoetkoming in de schoolkosten 
Deze regeling laat uw kinderen deelnemen aan activiteiten op het voortgezet onderwijs. 
De maximale vergoeding per jaar is € 155,00 per kind per schooljaar voor ouders van schoolgaande kinderen in het 
voortgezet onderwijs in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar. Uw gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan 110% van 
de voor u geldende bijstandsnorm. 
 
Kinderopvang 
Bent u een ouder die niet werkt, maar wel studeert, een re-integratietraject of inburgeringscursus volgt? Of bent u 
tienermoeder? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. U vraagt deze toeslag aan bij de 
Belastingdienst. Zie www.toeslagen.nl. 
U kunt mogelijk een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage in de kosten van de kinderopvang krijgen. 
Heeft uw kind om sociale en/of medische redenen (bijzondere) kinderopvang nodig, maar krijgt u geen 
kinderopvangtoeslag omdat u niet aan de voorwaarden voldoet? Dan kunt u mogelijk een tegemoetkoming in de 
kosten van de kinderopvang krijgen. 
 
Bovenstaande regelingen worden uitgevoerd door Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. Zij beoordelen of u voldoet 
aan de voorwaarden en bepalen welke bewijsstukken u dient aan te leveren. 
Voor meer informatie, vragen of het maken van een afspraak: 

 op werkdagen tussen 08.30 uur en 17.00 uur, Randwycksingel 22 te Maastricht; 

 op werkdagen tussen 08.30 uur en 17.00 uur op telefoonnummer 14 043 (spreek ‘Maastricht’ in bij de 
spraakcomputer). 

 
Overige regelingen en informatie 
Hierna vindt u enkele organisaties en hulpmiddelen die u helpen rondkomen met een laag inkomen. 
 
Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland 
Stichting Leergeld richt zich onder het motto ‘Alle kinderen mogen meedoen’ op het voorkomen van sociale 
uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. De stichting biedt schoolgaande kinderen 
van 4 tot en met 17 jaar kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld kan 
op verschillende gebieden ondersteunen: 
 

 Onderwijs: Meedoen op school is van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. Voorbeelden van 
aanvragen op onderwijsgebied zijn aanvragen voor een ouderbijdrage, schoolreisje, schoolkamp of vervoer 
naar school. 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.toeslagen.nl/
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 Verjaardag: Stichting Jarige Job helpt kinderen door de belangrijkste dag van het jaar mogelijk te maken. 
Stichting Jarige Job geeft geen geld maar een verjaardagsbox ter waarde van € 35,00 met alles erop en 
eraan. Zoals slingers, ballonnen, taartmix, traktaties voor op school, wat lekkers voor thuis en cadeautjes. 
Stichting Leergeld kan deze verjaardagsbox voor uw kind aanvragen. Zie www.stichtingjarigejob.nl. 

 Sport: Door mee te doen met sport kan een kind leren omgaan met andere kinderen en leren omgaan met 
winnen en verliezen. Stichting Leergeld kan een aanvraag indienen bij het Jeugdsportfonds. Het 
Jeugdsportfonds betaalt voor kinderen van 4 tot en met 20 jaar sportcontributie en benodigde 
sportattributen voor maximaal € 225,00 per kind per jaar. Het geld wordt overgemaakt naar de 
sportvereniging of sportwinkel. Zie www.jeugdsportfonds.nl. 

 Cultuur: Ook meedoen op het culture vlak is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Hierbij kunt u 
denken aan muziekles of balletles, maar ook creatieve cursussen zoals schilderen of toneelspelen. Stichting 
Leergeld kan een aanvraag indienen bij het Jeugdcultuurfonds. Het Jeugdcultuurfonds betaalt voor 
kinderen van 4 tot en met 17 jaar het lesgeld voor maximaal € 450,00 per kind per jaar. Het geld wordt 
overgemaakt naar de instelling waar het kind les heeft. Zie www.jeugdcultuurfonds.nl. 

 Welzijn: Ook overige activiteiten, zoals bijvoorbeeld deelname aan de scouting of kindervakantiewerk, 
behoren vaak tot de mogelijkheden. Als een kind met de fiets naar school moet, kan Stichting Leergeld 
wellicht ook helpen bij de aanschaf van een (tweedehands) fiets. En als het kind een computer/laptop 
nodig heeft om huiswerk voor school te maken, dan kan Stichting Leergeld wellicht ook helpen. Ook 
leszwemmen kan tot de mogelijkheden behoren. 

 
Wilt u weten wat Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland zou kunnen vergoeden of een afspraak maken? Zie 
www.leergeldmaastrichtenheuvelland.nl. 
De stichting is op maandag, dinsdag en woensdag van 9.30 tot 12.00 uur bereikpaar op telefoonnummer 043-
3118810.  
Een afspraak maken kan bij voorkeur per mail: leergeldmaastrichtenheuvelland@gmail.com. 
 
De Sinterklaas Stichting 
De Sinterklaas Stichting geeft kinderen van 3 tot en met 11 jaar in gezinnen met weinig financiële middelen toch een 
mooi Sinterklaasfeest. Kinderen mogen een cadeau uitzoeken ter waarde van       € 30,00. De stichting wordt 
gesteund door gemeente Meerssen. Zie www.sinterklaasstichting.nl. 
 
De Ruggesteun 
Vrijwilligersorganisatie De Ruggesteun verstrekt iedere week voedselpakketten aan mensen met een krappe beurs, 
die wonen in de gemeente Meerssen. Daarnaast kan de Ruggesteun u ook helpen aan kleding, meubilair, fietsen of 
witgoed. U vindt De Ruggesteun bij de rode poort aan de Kuileneindestraat 5e te Meerssen. Voor informatie kunt u 
contact opnemen met mevrouw Nijsten via telefoonnummer 043-3643388. 
 
Stichting Kledingbank Limburg 
Gemeente Meerssen steunt de Kledingbank Limburg. Deze verstrekt kleding en schoenen aan mensen die dit zelf 
niet kunnen betalen. U heeft hiervoor een schriftelijke verwijzing via Sociale Zaken Maastricht Heuvelland of een 
andere hulpverlener nodig. Zie www.kledingbank-limburg.nl.     
 
Bibliotheek Meerssen 
Kinderen tot en met 17 jaar kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. Het Jeugd Basis Abonnement is 
persoonsgebonden en blijft in principe 12 maanden geldig.  
U betaalt geen leengeld voor boeken en luisterboeken. U mag maximaal 6 boeken of luisterboeken, 6 tijdschriften, 6 
dvd's lenen. Deze materialen leent u voor 3 weken. 

http://www.stichtingjarigejob.nl/
http://www.jeugdsportfonds.nl/
http://www.jeugdcultuurfonds.nl/
http://www.leergeldmaastrichtenheuvelland.nl/
mailto:leergeldmaastrichtenheuvelland@gmail.com
http://www.sinterklaasstichting.nl/
http://www.kledingbank-limburg.nl/
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12 ZIEKTE EN VERLOF 

12.1 Ziekmelding 
Is uw kind ziek, dan verwachten wij vóór 08.30 uur een telefoontje. Het is ook mogelijk dat u een briefje meegeeft 
aan een broertje of zusje. Is er om die tijd niet gebeld, dan zal de leerkracht contact opnemen met de ouders. De 
voornaamste reden voor deze handelwijze is het voorkomen van onduidelijkheid over waar uw kind op dat moment 
is. 
Ook in geval van andere dringende redenen voor afwezigheid (bijv. bezoek huisarts of specialist) verwachten wij 
vooraf uw tijdige melding. 

12.2 Uw kind wordt ziek op school 
Wanneer een leerling ziek wordt op school, nemen we telefonisch contact op met de ouders met het verzoek het 
kind op te halen. Gaat dit om een of andere reden niet, dan zoeken we samen naar een oplossing. Krijgen we geen 
contact met de ouders, dan blijft het kind op school. Wij vragen u om ons een alternatief contact (opa/ oma, 
buurvrouw, familie e.d.) te verschaffen als u structureel op dagen voor ons niet of slecht bereikbaar bent! 
 
Als uw kind een ongeluk(je) mocht krijgen, behandelen we dat zelf als het niet ernstig is. Van de opgeleide 
bedrijfshulpverleners is er in de regel tenminste één in school aanwezig. 
 
Is het ernstiger, dan doen we wat noodzakelijk is. In zeer ernstige gevallen gaan we met uw kind naar de dokter of 
het ziekenhuis. Uiteraard nemen we contact met u op. Wij verzoeken u daarom om ons een alternatief contact te 
verschaffen die met uw kind naar een dokter kan gaan. 

12.3 Ziek en toch onderwijs / Leren tijdens ziekte 
Ook bij afwezigheid door ziekte kan het onderwijs in sommige situaties worden voortgezet. Wanneer een leerling 
ziek is dient dit door de ouders/verzorgers bij de school worden gemeld. Het is daarbij belangrijk om aan te geven 
hoe lang de ziekte waarschijnlijk gaat duren. Het is de verantwoordelijkheid van ouders en school samen om te 
zorgen dat de leerling ook tijdens de ziekte het onderwijsproces zoveel als mogelijk blijft volgen. Het continueren 
van het onderwijs, aangepast aan de problematiek, is belangrijk om leerachterstanden zoveel mogelijk te 
voorkomen en sociale contacten in stand te houden. 
 
Wanneer u meer wilt weten over onderwijs aan zieke leerlingen, dan kunt u informatie vragen aan de leerkracht c.q. 
mentor van uw zoon/dochter. Ook kunt u informatie vinden op de website van Ziezon, www.ziezon.nl, het landelijk 
netwerk Ziek Zijn en Onderwijs. 
 
Basisonderwijs in Zuidelijk Limburg, de Westelijke en Oostelijke Mijnstreek 
Marijke Hassing, consulent OZL 
Telefoon: 06 - 506 755 16 
Email: marijke.hassing@ijsselgroep.nl 

http://www.ziezon.nl/
mailto:marijke.hassing@ijsselgroep.nl
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13 PRAKTISCHE ZAKEN 

13.1 Folders 
Gedurende het schooljaar krijgen leerlingen folders mee naar huis van verenigingen e.d. Wij verspreiden geen 
folders met commerciële doeleinden. Oordeelt u zelf of u van het aangebodene gebruik wilt maken. De school heeft 
daarin geen belang en neemt daarvoor geen verantwoordelijkheid. 

13.2 Schoolkalender 
Bij aanvang van het nieuwe schooljaar ontvangt elk gezin dat kinderen op onze school heeft de Schoolkalender. De 
kalender wordt ook gepubliceerd op de website van de school.  Mocht u een papieren versie van de schoolgids 
willen hebben kunt u zich melden bij de directie of administratie. De Schoolkalender geeft een overzicht van alle 
activiteiten, die in de loop van het schooljaar plaatsvinden en waarvan wij de data al kennen. U kunt deze kalender 
bewaren en aanvullen met data die in de loop van het jaar bekend worden. 

13.3 Roken in de school 
Op school geldt een algemeen rookverbod, dat betekent: 
 dat er nergens in het schoolgebouw gerookt mag worden; 
 dat roken op het schoolplein, tijdens de lesuren en in het zicht van de kinderen, ook niet toegestaan is. 

Dit geldt dus ook voor ouders die op school helpen. 

13.4 Vernielingen / vermissingen 
Het komt voor, dat spullen van de school vernield of vermist worden. De materialen/spullen van de school moeten 
langer mee dan een jaar en zijn zeker niet alleen voor uw kind bestemd. Opzettelijke vernielingen en vermissingen 
betekenen onnodige uitgaven voor de school en worden daarom verhaald op degene(n), die de vernielingen en/of 
vermissingen veroorzaakt heeft/hebben. Wij verzoeken u, samen met ons, ervoor te waken dat de spullen van de 
school met zorg behandeld worden. 
 
Regelmatig blijven jassen, tassen, paraplu's, handschoenen en gymspullen op school achter. Het is dan ook 
belangrijk om dergelijke spullen van naam en merkteken te voorzien. 
 
De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vernieling of vermissing van spullen van uw zoon of dochter.  

13.5 Schooltijden 
Met ingang van 1 augustus 2006 is een nieuwe regeling op het gebied van de schooltijden van kracht. Deze regeling 
maakt een andere verdeling van schooltijden mogelijk. De regeling schrijft o.a. voor dat de leerlingen in 8 
opeenvolgende schooljaren minstens 7520 uren les krijgen. Het verschil in lesuren tussen onder- en bovenbouw 
mag worden losgelaten.  
De school kan er b.v. voor kiezen om alle leerlingen evenveel lesuren aan te bieden met een minimum van 940 uur 
per jaar. Het huidige verschil tussen onder- en bovenbouw kan echter ook worden gehandhaafd. In dit geval heeft 
de onderbouw tenminste 3520 en de bovenbouw ten minste 3760 uur les en moeten de nog ontbrekende 240 uren 
aan één of meer leerjaren worden toegevoegd. Wij hebben er voor gekozen deze 240 gelijkmatig over alle leerjaren 
te verdelen. 
Onze leerlingen ontvangen meer les dan de wettelijke onderwijstijd voorschrijft: 
In het schooljaar 2017-2018 is onze onderwijstijd voor groep 1 t/m 4:  3664 lesuren (per leerjaar 916 lesuren) 
De minimale wettelijke onderwijstijd voor groep 1 t/m 4 is:   3640 lesuren (per leerjaar 910 lesuren)  
 
In het schooljaar 2017-2018 is onze onderwijstijd voor groep 5 t/m 8:  3960 lesuren (per leerjaar 990 lesuren) 
De minimale wettelijke onderwijstijd voor groep 5 t/m 8 is:  3760 lesuren (per leerjaar 970 lesuren) 
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De schooltijden op onze school: 

 Lestijd Pauze Lestijd Pauze Lestijd 
Maandag 08.30-10.15 10.15-10.30 10.30-12.00 12.00-13.00 13.00-15.00 
Dinsdag 08.30-10.15 10.15-10.30 10.30-12.00 12.00-13.00 13.00-15.00 
Woensdag 08.30-10.15 10.15-10.30 10.30-12.30   
Donderdag 08.30-10.15 10.15-10.30 10.30-12.00 12.00-13.00 13.00-15.00 
Vrijdag 08.30-10.15 10.15-10.30 10.30-12.00 12.00-13.00 13.00-15.00* 

* de groepen 1 t/m 4 hebben op vrijdagmiddag géén les. 
 

13.6 Schoolvakanties schooljaar 2017-2018 
Herfstvakantie maandag 16 t/m vrijdag 20 oktober 2017 

Kerstvakantie maandag 25 december 2017  t/m vrijdag 5 januari 2018 

Carnavalsvakantie maandag 12 februari  t/m vrijdag 16 februari 2018 

Pasen Goede vrijdag 30 maart 2018 hebben alle leerlingen om 12.00 uur vrij  

maandag 2 april 2018 

Meivakantie maandag 23 april t/m vrijdag 4 mei 2018 

Hemelvaart donderdag 10 en vrijdag 11 mei 2018 

Pinksteren maandag 21 mei 2018 

calamiteitendag  vrijdag 6 juli 2018 

Zomervakantie maandag 9 juli t/m vrijdag 17 augustus 2018 

Studiedagen woensdag 11 oktober 2017 

maandag 4 december 2017 

vrijdag 18 mei 2018 

maandag 11 juni 2018 

Calamiteitendag: deze dag is een vrije dag op voorwaarde dat er gedurende het schooljaar 2017-2018 geen lesuren 
zijn uitvallen. 

13.7 Schoolbenodigdheden 
Uw kind krijgt in school veel materialen die het in de klas nodig heeft, zoals boeken en schriften. In groep 3 
ontvangen alle leerlingen een rood doosje om hun spulletjes (potlood, gum, plakstift etc.) in te doen. Deze doosjes 
gaan met de leerlingen mee t/m groep 8. Ook ontvangt uw kind een liniaal van school. 
 
Afhankelijk van de groep, waarin uw zoon of dochter zit, zijn echter ook nog spullen nodig, waar de ouders zelf voor 
moeten zorgen, zoals bijvoorbeeld in enkele groep een grote klapper, A4-formaat. In het onderstaande overzicht 
kunt u precies aflezen wat uw kind zelf mee naar school moet nemen. 
 

Schoolbenodigdheden Groep
1 

Groep 
2 

Groep 
3 

Groep 
4 

Groep 
5 

Groep 
6 

Groep 
7 

Groep 
8 

Klapper 23 rings met tabbladen     x x x x 

Huiswerkmap     x x x x 

Viltstiften   x x x x x x 

Slijper met opvangbakje   x x x x x x 

Blauwschrijvende balpen     x x x x 

Markeerstift     x x x x 

Plakstift (Pritt)   x x x x x x 

Schoolagenda     x x x x 

Schaar   x x x x x x 

Gymschoenen x x x x x x x x 

T-shirt   x x x x x x 

Sportbroekje   x x x x x x 

Oordopjes (in een doosje)   x x x x x x 

Toetsmap    x x x x x 
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14 LIJST VAN AFKORTINGEN 
In deze Schoolgids en in andere informatie worden vaak afkortingen gebruikt. Wij realiseren ons, dat deze voor u 
geen gemeengoed hoeven te zijn. Voor uw gemak dus: 

Bovenbouw Groepen 5 t/m 8 

CvB College van Bestuur 

CvL Commissie van Leerlingenzorg 

GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

HGA Handelingsgerichte Aanpak 

HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 

ICT Informatie en Communicatie Technologie 

IB of ib Interne begeleider 

LGF Leerlinggebonden financiering 

Lwoo Leerwegondersteunend onderwijs 

MR Medezeggenschapsraad 

MT Managementteam 

NT2 Nederlands als tweede taal 

Onderbouw Groepen 1 t/m 4 

OOP Onderwijsondersteunend personeel 

OP Onderwijzend personeel 

OR Oudervereniging 

PABO Pedagogische Academie voor het Basisonderwijs 

SBO School voor Bijzonder Onderwijs 

SOP Schoolontwikkelingsprofiel 

TSO Tussenschoolse opvang 

VBKO Vereniging voor Besturen Katholiek Onderwijs 

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs 

VSBO Voorbereidend Speciaal Beroeps Onderwijs 

VVE Vroegtijdige Voorschoolse Educatie 

WPO Wet op het Primair Onderwijs 

 


