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Een woord vooraf.....
Onderweg zonder te verdwalen:
Ieder mens is onderweg, vanaf het allereerste levensmoment
Bezig met groeien en met ontdekken van ieders eigen unieke talent
Een kind in al zijn puurheid, vertelt ons ontelbare verhalen
De kunst van ons is om die op de juiste manier te vertalen
Niet volgens ingeslepen regels of vastgelegde patronen
Maar door oprechte aandacht en interesse te tonen
Laten we meelopen op zijn levenspad…en meekijken door kinderogen
Ons niet laten leiden door starheid, of door systemisch onvermogen
De hoofdweg kan voldoende zijn, maar hoe mooi om te ontdekken
Dat samen onderzoeken ons brengt naar frisse nieuwe plekken
Daar waar iemand een zijweg vindt…daar zeggen wij niet…”nee”
Daar zeggen wij…”wat interessant ik loop een stukje met jou mee”
Zodat jij daar niet zult verdwalen, en ik…ik kan jouw hulp heel goed gebruiken
Met het zoeken naar jouw talenten, verborgen aan bomen of aan struiken
We struikelen en staan weer op…de weg is niet geplaveid
Maar laat de fouten ons iedere keer leiden naar een nieuwe mogelijkheid
Om zonder oordeel te ontdekken, ons steeds weer te laten boeien
Door de ontelbare mogelijkheden om een kind te laten groeien
Om een kind te laten Leren, te Ervaren en te Experimenteren
En zoals mens in al zijn kracht steeds meer te kunnen Floreren
Pak het kind aan de hand…en laat hem zijn wereld vertalen
Samen, met de veiligheid van onze ervaring, met vertrouwen in elkaar…..
Zullen we zeker nooit verdwalen!!
Ik wens kinderen, teamleden en alle betrokkenen in een goede samenwerking een goed en
succesvol schooljaar toe.
Van Jans
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De school
Naam
De school is sinds 2017 een Integraal kindcentrum voor kinderen van 0-12 jaar. De naam voor het
gehele kindcentrum is: Kindcentrum LEEF.
LEEF staat voor Leren Ervaren Experimenteren Floreren.

Richting en identiteit
Kindcentrum LEEF heeft een katholieke identiteit. Hierin is de laatste jaren veel veranderd in onze
samenleving. Wij houden rekening met de verschillende geloofsachtergronden van kinderen en ouders.
De school staat open voor kinderen met een andere of geen geloofsovertuiging.
Er wordt aandacht besteed aan de Eerste Communie en aan het Vormsel. Deze vieringen en de voorbereiding
daarop vinden buiten schooltijd plaats.

Directie en Kwaliteitsteam
De schoolleiding is in handen van directeur Jans Philipsen. De directeur wordt ondersteund door leden van
het kwaliteitsteam. De ondersteuner passend onderwijs (Mieke Vissers) behoort hiertoe, evenals de
groepsleerkrachten Luuk Veldpaus, Monique Cortie en Lieneke Jansen van Dr Poels in Kessel-Eik en Elise
Stroeken (clustermanager van Hoera Kindercentra). De eindverantwoordelijkheid blijft bij de directeur
liggen.

Schoolgrootte
Ieder jaar op 1 oktober vindt de telling plaats van het aantal leerlingen. Men noemt dat de teldatum. Het
aantal leerlingen op die datum bepaalt het aantal uren die het daaropvolgend schooljaar voor de
leerkrachten beschikbaar zijn (dat wordt de formatie genoemd). Schooljaar 2020-2021 hebben
we 9 basisgroepen. Uit prognoses blijkt dat de komende jaren het leerlingaantal zal blijven dalen. Schooljaar
2020-2021 zullen we op een leerlingenaantal hebben van ongeveer 220 leerlingen.

Prisma: Stichting Primair Onderwijs Regio Helden.
Informatie over Prisma en de daarbij aangesloten 12 scholen is te vinden op internet: www.prisma-spo.nl.
Daar is ook de huidige bestuursstructuur te raadplegen.

Waar onze school voor staat
Missie
Leer het mij zelf doen.
Elke school heeft zich te houden aan de uitgangspunten en doelstellingen die voortvloeien uit de Wet
Primair Onderwijs en dient daarbij onderwijs van goede kwaliteit te bieden aan zoveel mogelijk kinderen.
Scholen hebben ook steeds meer beleidsruimte om hun onderwijs met bepaalde accenten te versterken. We
bieden in een leer- en leefomgeving kwalitatief goed onderwijs met maximale ontwikkelingskansen voor
kinderen.
Leren is veelomvattend, het is meer dan cognitief leren; je leert ook met elkaar omgaan, je leert
vaardigheden, Je leert je te ontwikkelen en je leert hoe je leert. Oftewel “Oefenen voor het leven!”

8

Visie
Pedagogisch fundament
Dit pedagogisch fundament is beschreven voor medewerkers, ouders en alle betrokkenen bij KC LEEF. Het
dient ter inspiratie en geeft richting aan ons professioneel handelen.
‘Leer het mij zelf doen’
Kinderen ontwikkelen zich op eigen wijze en op hun eigen tempo met respect voor elkaar. Als kleine
wereldburger wordt de wereld en zijn mogelijkheden groter op weg naar zelfstandigheid. Zelfstandigheid en
zelfredzaamheid worden bij KC LEEF gestimuleerd door kinderen aan te moedigen zelf te ervaren en te
ontdekken. De dagelijkse activiteiten worden benut als leermoment waarbij kinderen de gelegenheid
krijgen om te oefenen voor het leven.
De professional
De vakbekwame professional van KC LEEF is er voor het kind. Hij/zij is op de hoogte van ontwikkelfases die
het kind doorloopt. Er wordt gewerkt vanuit vertrouwen waarbij verzorging, het stimuleren van
zelfstandigheid en vrijheid op basis van afspraken centraal staan. De professional kijkt, vraagt en observeert
het kind om interesses en ontwikkelbehoeften van het kind te ontdekken en te stimuleren.
Minder=meer
De ontwikkelfases van het kind zijn divers. Elke fase vraagt om een rijke uitdagende omgeving die aansluit
bij de kindbehoefte. Hierbij staat centraal wat je leert en hoe je leert. Het gaat om betekenisvol leren van en
met elkaar. De omgeving en het materiaal zijn veilig en uitdagend. Er wordt gezorgd voor een divers maar
afgebakend aanbod zodat het voor kinderen mogelijk is om zelf keuzes te maken.
Onze leerlingen ontvangen hedendaags, betekenisvol onderwijs, waardoor zij zich, ieder binnen hun eigen
talent, kunnen ontwikkelen.
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Uitgangspunten
Het leren van schoolse vaardigheden is behalve overdracht van kennis ook het zelf actief door de leerlingen
verwerven van kennis en vaardigheden en daarvoor ook mede zelf een stuk verantwoordelijkheid te
dragen.
Wanneer kinderen betrokken zijn bij de activiteiten, dan is er sprake van motivatie en komt ontwikkeling op
gang en vindt fundamenteel leren plaats. Het in stand houden en vergroten van die betrokkenheid is iets
dat voortdurend onze aandacht vraagt. We respecteren kinderen en nemen hen serieus. De leerkracht is de
spil in dit geheel. Stimuleren, uitdagen, motiveren, coachen maar indien nodig ook sturen zijn belangrijke
opdrachten voor de leerkracht. Leerkrachten gaan met leerlingen in gesprek over hun ontwikkeling. We
leren van en met elkaar.
De doelen, leerlijnen en ondersteuningsbehoeften van leerlingen zijn leidend voor de leeractiviteiten en
inhouden. Daarbij worden de methodes als middel ingezet.
We werken vanuit intrinsieke motivatie van onze leerlingen door gebruik te maken van hun talenten in een
uitdagende, betekenisvolle en veilige omgeving. Er is ruimte voor eigenaarschap van leerlingen.
In ons onderwijs maken we de verbinding tussen school en de maatschappij/de wereld. Leren doe je in en
buiten de school.
Binnen goed onderwijs hoort dat we kinderen waarden en normen bijbrengen. Deze onderdelen krijgen
nadrukkelijk aandacht en dragen ertoe bij dat kinderen opgroeien tot actieve burgers.
De waarden en normen zijn te zien bij: het respect voor zichzelf, voor andere leerlingen, voor de volwassenen
en respect voor de (materiële) omgeving, waarin ook voor andersdenkenden ruimte is.
De basis hiervoor ligt natuurlijk bij de ouders. Maar ook de school heeft hierin een verantwoordelijkheid.
Dit moet resulteren in een goed samenspel tussen ouders en school. Een open contact met ouders vinden we
erg belangrijk. We proberen de drempel voor ouders zo laag mogelijk te houden. Ouders worden serieus
genomen. De grote betrokkenheid van ouders in de medezeggenschapsraad, de oudervereniging, maar ook
het grote aantal ouders, dat op school behulpzaam is, draagt daaraan bij.
We vinden het belangrijk om aan de sociaal-emotionele ontwikkeling veel aandacht te besteden. Het
zich veilig voelen op school is daarvoor een voorwaarde. Bij problemen daarover worden deze met de
leerlingen individueel en eventueel in groepsverband besproken. Ook in het schoolteam wordt daarover
gesproken.

We vinden het belangrijk om kinderen zelfstandig, weerbaar en zelfredzaam te maken.

Voor jonge kinderen is spelen het leidend motief om zichzelf en de wereld te leren kennen.
Het spelend leren wordt abstract leren naarmate de kinderen ouder worden. Er wordt een onderscheid
gemaakt tussen rollenspel, constructiespel en bewegingsspel (speelplaats, speelzaal)

Op onze school leren ze de belangrijkste onderwijsdoelen met behulp van actuele methodes en
middelen. Door de school heen wordt gebruik gemaakt van de actualiteit en de leefwereld van de kinderen.
Van alle kinderen wordt de ontwikkeling gevolgd / vastgelegd in een leerlingvolgsysteem.

Binnen het kader passend onderwijs voor iedereen streven we ernaar om al onze leerlingen op school
te houden zodat iedereen de kans en mogelijkheid krijgt om in hun eigen sociale omgeving op te groeien. Dat
betekent dat we inspelen op ondersteuningsbehoefte van kinderen en ons verdiepen in de diversiteit van
leer- en ontwikkelingsbehoeften van kinderen.

We vinden vieringen en activiteiten belangrijk. (carnavalsfeest, kerstmis, sporttoernooien, acties voor
een goed doel, uitstapjes en vieringen ) Er is veel aanbod, daarom zal hierin een keuze gemaakt gaan
worden.

Mediawijsheid is in onze huidige maatschappij niet weg te denken. Kinderen groeien in een
sneltreinvaart op in een digitale wereld. Het behoort ook tot onze opdracht dat de kinderen daarin ook te
begeleiden en gebruik te maken van de moderne media, waaronder digitale schoolborden en I-pads.
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De school is binnen de gemeenschap een belangrijk onderdeel. In samenwerking met de
gemeenschap overleggen we waar een medewerking aan een bepaalde dienstverlening van meerwaarde kan
zijn..

We vinden het belangrijk om als integraal kindcentrum een inhoudelijke samenwerking tussen school
en kinderopvang waar te maken, met als doel een breed en samenhangend aanbod te bieden om hierdoor
de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten.


Het klimaat
Middels een goede onderwijsorganisatie werken ouders, leerkrachten, directie, medezeggenschapsraad,
en oudervereniging samen om te komen tot een optimale school voor “onze” kinderen.
Wederzijds begrip, openheid, respect en kritisch inzicht zijn hierbij belangrijke punten.
Door kinderen in aanraking te brengen met hoe onze maatschappij functioneert, worden ze geoefend zich
weerbaar op te stellen en mondig hun eigen keuze te maken en daarvoor ook de bij de leeftijd passende
verantwoordelijkheid te dragen. In een klimaat van vertrouwen in het kind, mogen kinderen regelmatig aan
de hand van gemaakte afspraken en regels, vrij en zelfstandig in de school en in de groepen bewegen en
daarbij opdrachten uitvoeren.

Passend onderwijs
De maatschappij verandert voortdurend. Ook het onderwijs zal dus blijvend in verandering moeten zijn.
Binnen het kader passend onderwijs voor iedereen streven we ernaar om al onze leerlingen op school te
houden zodat iedereen de kans en mogelijkheid krijgt om in hun eigen sociale omgeving op te groeien. Dat
betekent dat we ons verdiepen in de diversiteit van leer- en ontwikkelingsbehoeften en we zoveel mogelijk
inspelen op ondersteuningsbehoefte van kinderen.
Het onderwijs wordt zoveel mogelijk aangepast aan de individuele leerling. Binnen de leerstof van het
schooljaar wordt bekeken wat passend is bij welke leerlingen en welke instructie daarbij nodig is. Om dit te
realiseren, kan er gebruik worden gemaakt van de leerstof van het voorafgaande/ opvolgende schooljaar en
verrijkings- / verdiepingsstof.
De leerlingen worden daarbij uitgedaagd om actief mee te doen. Ze worden actief betrokken bij het
onderwijsleerproces. De leerling leert om ook zelf hier verantwoordelijkheid voor te nemen. Ze krijgen kijk op
hun eigen kunnen. Ze gaan dan ook steeds meer zelf ontdekken en aangeven wat ze nodig hebben om vooruit
te kunnen. De leerkracht zorgt voor duidelijke instructie en de leerling bepaalt of hij weer zelf al aan de slag
gaat of dat hij nog meer instructie en/of hulp nodig heeft. Zo richten de leerkracht en leerling meer en meer
samen het onderwijs in.
Passend onderwijs vraagt dus dat we anders tegen de leerling aankijken. De drie onderstaande kernbegrippen
zijn hierin leidend:
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De organisatie
De gebouwelijke situatie
Sinds 2002 zitten we in het huidige gebouw! In 2017 is dit omgetoverd tot een integraal kindcentrum.
De kinderen komen via 5 ingangen de school binnen, zodat de instroom goed verdeeld is.
Op de benedenverdieping is de opvang en de BSO gesitueerd.
Elke 2 groepen zijn voorzien van een verwerkingsruimte.
De speelzaal en de gemeenschapsruimte zijn door een paneelwand gescheiden, maar kunnen samengevoegd
worden tot één ruimte. De gemeenschappelijke ruimte is ingericht voor buitenschoolse opvang.
De onderbouwgroepen en de opvang maken gebruik van een aparte speelplaats. Hierbij is rekening
gehouden met alle veiligheidsvoorschriften. Jaarlijks wordt het plein gecontroleerd.
De speelplaats van de midden- en bovenbouw is uitgebreid met enkele speelmogelijkheden.
De school ligt pal naast de sportzaal en het zwembad en direct in het centrum van Kessel.
De fietsenstalling ligt bij de ingang van het zwembad en beneden bij de sporthal. Er is een vaste indeling,
waar de fietsen gestald kunnen worden. De groepen 4 t/m 6 boven en de groepen 1-2-3 en 7/8 beneden.

Schoolorganisatie
De groepen 1 t/m 3 vormen de onderbouw; de groepen 4 t/m 6 de middenbouw en de groepen 7/8 de
bovenbouw. De groepen 3, 4, 7 en 8 zijn homogeen samengesteld. Groep 1/ 2 en 5/6 zijn heterogeen.
Daarbij werken we in clusters.
Binnen de cluster onder-, midden-, en bovenbouw wordt groepsoverstijgend gewerkt. D.w.z. dat kinderen in
een basisgroep zitten, maar instructie kunnen krijgen van een leerkracht in een andere groep. De
instructiegroepen zijn op basis van ondersteuningsbehoeften vastgesteld. Voor de kinderen betekent dit
dat er ook een beroep wordt gedaan op de zelfstandigheid. Instructie wordt aan wisselende groepen
gegeven: instructie in de grote groep en/of in een kleine groep. In elke groep is dagelijks de dagindeling
zichtbaar.

Schoolregels en vakantietijden
Schooltijden
We werken met het 5 gelijke dagen model.
Voor alle groepen geldt van 8.30 tot en met 14.00 uur

Pauzes
Elke ochtend is er een pauze:
10.00 – 10.15 uur en 10.15 – 10.30 uur. We hebben de pauze gespreid zodat er op deze manier minder
kinderen tegelijk buiten zijn. Iedereen heeft meer ruimte. Er ontstaan meer mogelijkheden tot spelen.
Tussen de middag is er een pauze van 12.00 uur tot 12.30 uur. De leerkracht eet dan met de kinderen in
de klas. De kinderen brengen hun eigen lunchpakket mee. Zie voor inhoud van dit lunchpakket gezonde en
veilige school.
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Aantal lesuren per jaar
De overheid heeft bepaald hoeveel uren de leerlingen per jaar tenminste naar school moeten. Per jaar is dat
gemiddeld 940 uur. De overheid staat toe dat de scholen de tijd van 7520 uur zelf verdelen over 8 leerjaren.
Wij verdelen deze tijd door elk leerjaar 940 uur naar school te laten gaan.

Vakantierooster en vrije dagen
Herfstvakantie:
Sinterklaas
Kerstvakantie:
Carnaval:
Pasen:
Koningsdag:
Meivakantie:
Verlenging meivakantie
Hemelvaart:
Pinksteren :
Zomervakantie:
Onderwijsdag:

zaterdag 17 oktober 2020
zondag 6 december 2020
zaterdag 19 december 2020
zaterdag 13 februari 2021
maandag 5 april 2021
dinsdag 27 april 2021
zaterdag 1 mei 2021
donderdag 13 mei 2021
donderdag 21 mei 2021
maandag 24 mei 2021
zaterdag 24 juli 2021
vrijdag 2 oktober 2020

t/m zondag 25 oktober 2020
t/m zondag 3 januari 2021
t/m zondag 21 februari 2021

t/m woensdag 12 mei 2021
t/m Vrijdag 14 mei 2021
t/m vrijdag 22 mei 2021
t/m zondag 5 september 2021
t/m vrijdag 2 oktober 2020

De vakantiedagen en studiedagen staan ook op het prikbordblad en op de kalender in Isy.
De rest van de nog in te plannen studiedagen vindt u op ISY.
Soms komt het voor dat we door onvoorzien omstandigheden een studiedag moeten verplaatsen.
Dit proberen we uiteraard te beperken.

Aanvang en einde van de schooltijd
We hebben een inloop vanaf 8.20 uur voor alle kinderen. Alle kinderen komen zoveel mogelijk zelfstandig
naar binnen. We willen jullie vragen om ervoor te zorgen dat de kinderen niet eerder dan 8.20 uur op school
zijn. Kinderen kunnen dan meteen naar binnen.
Groepen 1/2/3:
Ouders en kind nemen buiten op het schoolplein afscheid van elkaar en de leerkracht staat klaar bij de deur
van het lokaal om de kinderen te begroeten en eventueel te helpen en te begeleiden met het naar binnen
komen. De ouders gaan dus niet mee naar binnen. Daar is de ruimte ook te klein voor. Op deze manier blijft
het ook rustig en overzichtelijk voor de kinderen en is het fijner om alleen naar binnen te komen.
Wilt u de leerkracht even spreken, doe dit dan na schooltijd. Voor schooltijd willen we er kunnen zijn voor de
kinderen. Er kan natuurlijk ten alle tijden een afspraak gemaakt worden.
Om 14.00 uur kunnen de ouders buiten op het speelplein wachten.
We willen nadrukkelijk vragen niet bij het paadje voor de ingang te gaan staan; dit om drukte te voorkomen
en de weg vrij te houden voor de kinderen en ouders
Groep 4 t/m 8
Vanaf 8.20 kunnen de kinderen meteen naar binnen. Ieder cluster heeft zijn eigen ingang.

Vervangingen
Vervanging bij ziekte/verlof van leerkrachten:
Het vinden van vervangers bij ziekte wordt steeds moeilijker. Het onderstaand protocol is op bestuursniveau
vastgesteld. Het wordt in de schoolgids opgenomen zodat alle ouders op de hoogte zijn van de acties die de
school onderneemt bij ziekte van de leerkracht en wanneer de kinderen eventueel naar huis worden
gestuurd.
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Protocol Vervanging bij ziekte
Inleiding
De afgelopen jaren is het vinden van vervanging bij ziekte van leerkrachten in het basisonderwijs een
toenemend probleem aan het worden. Ook kennen we het probleem dat onder de beschikbare vervangers
te weinig mensen beschikbaar zijn voor de bovenbouwgroepen. Het hieronder beschreven beleid is een
overzicht van de stappen die genomen worden bij ziekte of verlof van een van de leerkrachten.
Beleid bij ziektevervanging
1.
Indien de Prisma-vervangers beschikbaar zijn, worden deze als eerste ingezet.
2.
Als er geen vervangers beschikbaar is, dan moeten we het intern op school gaan oplossen.
Mogelijkheden zijn dan:
 verschuiving:
 intern wisselen
 indien er een student aanwezig is, wordt deze ingezet
 leerkrachten ruilen
 inzet onderwijsassistent
 verdelen: de groepen verdelen over andere groepen (maximaal voor een dag en alleen als het
redelijkerwijs mogelijk is).
Bieden voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan de betreffende groep thuis laten,
volgens de richtlijnen van de hoofdinspectie, met daarbij de volgende afspraken:
 melden aan de voorzitter van het College van Bestuur
 in principe niet de eerste dag
 alleen in het uiterste geval toe over gaan
 ouders schriftelijk op de hoogte stellen
 voor leerlingen die geen opvang hebben, binnen de school de opvang regelen.
 wisselende groepen
De schoolleider dient in principe niet voor vervanging beschikbaar te zijn in zijn ambulante tijd,tenzij er
verschuiving van die tijd mogelijk is en zijn geplande werkzaamheden die verschuiving toestaan.

Internetpagina
In het schooljaar 2019-2020 is de website vernieuwd.
Met onze website willen we een indruk geven van onze school en informatie verstrekken aan iedereen die
daar op internet naar op zoek is. De informatie is er vooral op gericht om inzicht te geven in onze manier
van werken en tevens het opzoeken van praktische informatie. https://kindcentrumleef.nl/

Het schoolteam
Onze school heeft een directeur en een kwaliteitsteam dat de directeur in bepaalde taken ondersteunt. De
directeur is verantwoordelijk voor de totale schoolorganisatie. Verder bestaat het schoolteam uit nog 20
groepsleerkrachten, enkele fulltimers, maar de meeste leraren werken parttime.

Ondersteuning passend onderwijs (voorheen interne begeleiding)
Dit is Mieke Vissers. Deze taak is verder uitgewerkt in bijlage 4.

Onderwijsassistenten
Binnen de school zijn ook onderwijsassistenten werkzaam. De werkzaamheden worden over 5 dagen in de
week verdeeld en zij geven ondersteuning in de groepen. Ze bieden de leerkracht hulp bij allerlei activiteiten,
zoals toezicht houden, het werken met kleine groepjes kinderen, ondersteuning bij taakgerichte activiteiten
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van kinderen, het werken met individuele kinderen, het afnemen van toetsen, enz. Ook worden ze regelmatig
ingezet om bij ziekte van een leerkracht in te vallen. Ze werken dan onder verantwoordelijkheid van een
andere leerkracht.

Gymnastiek
De planning van de leerstof van de lessen bewegingsonderwijs voor heel Prisma, wordt verzorgd door 1 van
de vakdocenten gym: Ronald van den Berg. Hij is tevens binnen Prisma het aanspreekpunt voor het
bewegingsonderwijs.

Computers
Rob Berends en Joyce Reijnen hebben de zorg over het ICT-beleid en de computers op school.
Alle computers en I-pads zijn aangesloten op ons netwerk en kunnen van internet gebruik maken. Vanaf
groep 4 krijgen alle leerlingen een eigen wachtwoord en e-mailadres.

Interieurverzorging
Dagelijks komen er mensen van een schoonmaakbedrijf het kindcentrum schoon te houden.
Aicha Aoumouzoun is de interieurverzorgster van de opvang.

Bedrijfshulpverlening
Op school zijn 10 leerkrachten gediplomeerd als bedrijfshulpverlener. Zowel E.H.B.O., reanimatie als
brandpreventie, -bestrijding en ontruiming zitten in hun pakket. In de toekomst zullen mogelijk nog meer
teamleden op dit gebied geschoold worden. Tevens zijn alle pedagogisch medewerkers geschoold.

Hoofdluisscreeningsteam
Er is een groepje moeders dat steeds na een vakantie alle leerlingen van de school nakijkt op hoofdluis. Zij
zijn geïnstrueerd door de GGD. Ook zijn er afspraken gemaakt over privacy. Zij melden gegevens alleen bij de
directie. Een en ander is vastgelegd in een contractje. Uitbreiding van dit groepje is nog steeds
gewenst. Mochten we niet meer voldoende ouders hebben om deze service te verlenen dan komt de
verantwoordelijkheid van de screening bij de ouders te liggen en kan dit niet meer op school plaats vinden.

Begeleiding en inzet van stagiaires van de PABO's
Iedere basisschool is gebaat bij een goede opleiding van toekomstige leraren. Ook wij voelen ons hierin
verantwoordelijk en laten ieder jaar een aantal stagiaires toe. Ze worden begeleid door de groepsleerkracht
waar de stageperiode op dat moment plaatsvindt.
De taak van zo'n stagiaire kan bestaan uit het observeren van kinderen en lessen, lessen voorbereiden en het
lesgeven, het organiseren van activiteiten voor de kinderen, het voorbereiden van projecten en thema's, het
bijwonen van vergaderingen, het helpen bij activiteiten van de leraar en het uitvoeren van specifieke
opdrachten vanuit onze school of van de PABO.
Naast stageplaatsen van de Pabo komen er ook stagiaires van andere opleidingsscholen. (Gilde).

Logopediste
Via de gemeentelijke deelname aan GGD-projecten komt een GGD-logopediste op school voor logopediescreening.
Kinderen uit groep 2 met spraak-, stem-, en/of gehoorproblemen worden gescreend. De screening kan tot
gevolg hebben:

Verwijzing naar logopedie elders. Indien uw kind daarvoor in aanmerking komt, krijgt u van de
logopediste bericht.

Verder noodzakelijk onderzoek op verzoek van leerkrachten en ouders.

Adviezen voor ouders m.b.t. oefening en indien nodig behandeling
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Samenwerking met de opvang
Binnen de ontwikkeling van het integraal kindcentrum is een intensieve samenwerking noodzakelijk, met als
belangrijk doel een vroegtijdige signalering van de ontwikkeling van ieder kind.
We gaan uit van doorgaande lijnen. Aanbod binnen de peutergroep wordt met de kleutergroep afgestemd.
Daar waar het samen kan, pakken we dingen samen op. We hebben een integrale peutergroep. Hierin zitten
de kinderen die zich al meer aan het voorbereiden zijn op de overstap naar de kleutergroep. Deze groep
grenst aan de kleutergroepen. De kinderen mogen ook al zitten ze nog in de peutergroep bij de
kleutergroepen gaan spelen, waardoor de overgang natuurlijk en soepel verloopt.
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VVE
VVE: voor- en vroegschoolse educatie. VVE is m.n. bedoeld voor jonge kinderen, die onvoldoende zijn
toegerust voor een soepele instroom in ons basisonderwijs, waardoor ze grote kans lopen om achterop te
raken.
Het doel van de voor- en vroegschoolse educatie m.b.t. de achterstanden of stagnaties in de ontwikkeling
(bijvoorbeeld taalontwikkeling) bij deze kinderen is, zo vroeg mogelijk te onderkennen (voorschools) en zo
maximaal mogelijk te bestrijden. Hierbij richten we onze aandacht op het stimuleren van een passend
onderwijsaanbod voor alle kinderen, dus ook kinderen in de opvang of peutergroep.
Op het moment dat de voor- of vroegschool de gewenste zorg of hulp niet meer kan geven, bestaan er
korte lijnen met externe deskundigen. Zoals bijvoorbeeld logopedische ondersteuning.
Drie- en vijfjarige kinderen worden logopedisch gescreend en de resultaten worden met elkaar besproken.
Daarnaast is er ook een MDO dat op afroep bijeen komt.
Daarin zitten alle belangrijke ketenpartners aan tafel om per besproken kind af te wegen en te besluiten
welke hulp of ondersteuning noodzakelijk is. De betrokken voorschool speelt hierin een belangrijke rol.
* voorschool d.w.z. Hoera kinderdagopvang
* vroegschool d.w.z. kleutergroepen

Buitenschoolse opvang (BSO)
Op ons kindcentrum bieden we voorschoolse en naschoolse opvang aan. De opvang wordt beneden in het
gebouw gerealiseerd.
Alle ouders die buitenschoolse opvang willen, kunnen terecht bij de assistent leidinggevende Elise
Stroeken. Het toezicht op de uitvoering vindt plaats op basis van de Wet Kinderopvang. De Wet Kinderopvang
heeft enkel tot doel dat scholen de aansluiting tussen onderwijs en opvang gemakkelijker maken als ouders
dit wensen. Ouders betalen zelf de kosten. Onder bepaalde voorwaarden kunnen zij een tegemoetkoming in
de kosten van kinderopvang krijgen via de Wet Kinderopvang. Voor meer informatie hierover en de
mogelijkheden die de buitenschoolse opvang biedt, verwijzen wij naar onze ketenpartner Hoera
kindercentra.

Werkwijze en aanbod
Groep 1-2-3
Binnen onze manier van werken is het kijken naar de kinderen vanuit totale ontwikkeling de basis. De
leerkrachten geven hun onderwijs vorm vanuit een ontwikkelingsgerichte visie waarbij gewerkt wordt met
thema’s die zowel door de leerkrachten en kinderen samen voorbereid worden. Daarnaast leren ze ook hoe
het is om in een groep samen te werken, naar elkaar te luisteren, elkaar te respecteren en zich aan afspraken
te houden die we samen maken.
Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo, maar er worden wel degelijk eisen gesteld aan de kinderen.
We bieden kinderen eerst een basisveiligheid; vanuit hier gaan we verder. Bij het kiezen van
thema’s/projecten willen we het liefst betrokken kinderen zien. De keuze van een thema moet dus aan een
aantal voorwaarden voldoen.
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We gaan uit van:
 concrete leefsituaties en wat zich daarin afspeelt
 actuele gebeurtenissen om de kinderen heen
 de wijde belevingswereld, die spannend is en nieuwsgierig maakt .
 leerdoelen die per thema worden verwerkt in de leeromgeving. Bv. Hoeken, instructies, aanbod
ontwikkelingsmaterialen. Elk thema bevat nieuwe leerdoelen.
Hoe het kind zich ontwikkelt, hangt af van een aantal basiskenmerken, zoals:
 zelfvertrouwen,
 nieuwsgierig zijn,
 emotioneel vrij zijn.
Kinderen mogen door middel van een planbord zelf een keuze maken welke activiteiten ze willen gaan doen.
Daarnaast zijn er verplichte activiteiten.
Binnen de groep wordt er gewerkt met een taakkaart/doelenkaart, waarop verplichte activiteiten zijn
genoteerd.
Tijdens het spel in de hoeken worden kinderen geobserveerd en begeleid. Het goed begeleiden van het spel
kan middels voor te doen of door mee te spelen als leerkracht. De leerkracht daagt daarin het kind uit naar
de volgende stap in zijn ontwikkeling.
Een thema duurt meestal een aantal weken. In ieder thema komen activiteiten aan bod, zoals:
spelactiviteiten, taal- en gespreksactiviteiten, reken- en wiskundeactiviteiten, constructieve en beeldende
activiteiten, lees- en schrijfactiviteiten.
Om ontwikkelingsgericht onderwijs in de onderbouw vorm te geven wordt er uitgegaan van onze visie “Leer
het mij zelf doen”:
 Er wordt gewerkt vanuit voor de leerlingen zinvolle, levensechte en met elkaar samenhangende
activiteiten (betekenis). Onderwijs is doelgericht (persoonlijke ontwikkeling, specifieke kennis en
vaardigheden). Als leerlingen betrokken zijn en activiteiten betekenis hebben, vergroot je de kans om
deze doelen te halen (bedoelingen).
 Er moet sprake zijn van balans tussen betrokkenheid en betekenis enerzijds en bedoelingen van de
leerkracht anderzijds.
 De leerkracht houdt de balans in evenwicht door het bemiddelen (selecteren) van activiteiten die
betekenis voor leerlingen hebben en de onderwijsdoelstellingen die de leerkracht (school, maatschappij)
belangrijk vindt (bemiddelende rol van de leerkracht).
 Leerkrachten dagen leerlingen uit in hun eigen zone van naaste ontwikkeling te werken. Kwalitatief
goede activiteiten zijn activiteiten die voor deze leerlingen iets toevoegen aan hun
ontwikkeling  ontwikkelingsgericht onderwijs.
 Onderzoek heeft aangetoond dat bewegen van belang is om leerstof beter tot zich te nemen. We
vinden het daarom belangrijk om bewegend leren een plek te geven ins ons aanbod. Dit doen we o.a.
door de methodiek sprongen vooruit (rekendoelen), afwisseling van activiteiten (inspanning en
ontspanning)
Tijdens deze activiteiten en instructies observeren en noteren de leerkrachten de ontwikkeling van ieder kind.
De gegevens worden geregistreerd in het leerlingenoverzicht. Op deze manier vormen we ons een totaalbeeld
van het kind. Omdat er zoveel mogelijk aangesloten wordt bij datgene wat een kind nodig heeft, kan het zijn
dat de start van het aanvankelijk lees- of schrijfproces per kind verschilt.
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Hoe ziet een dag eruit:
We starten in de basisgroep waarin de kinderen de eerste 15 minuten vanuit eigen behoefte invulling
geven. Dit doen we om kinderen de mogelijkheid te geven om af te schakelen en weer goed te kunnen
opstarten. De leerkrachten gebruiken deze tijd om aandacht te geven aan individuele kinderen.
Vervolgens gaan de kinderen aan het werk in het speel/leerplein. De leerkrachten en onderwijsassistent
geven instructies op de verschillende ontwikkelingsgebieden en begeleiden de kinderen. De verwerking van
de instructies vinden plaats binnen het speel/leerplein
Na een intensief werkmoment is er een rustmoment in de vorm van fruit eten in de basisgroep.
De kinderen gaan daarna even buitenspelen.
Tijdens het volgende blok worden er weer instructies aangeboden. De organisatievormen zijn hierin divers
o.a. niveaukringen, talententijd, gym, sprongen vooruit.
Aansluitend eten de kinderen de gezonde lunch in de basisgroep en gaan daarna buitenspelen.
Na de middag volgt het tweede blok instructies en verwerken in het speel/leerplein.
De dag wordt afgesloten in de basisgroep.

Groep 4 tot en met 8
Ook bij de groepen 4-8 sluiten we zoveel mogelijk aan bij de ontwikkelingsfasen van het individuele kind. De
eerder benoemde kernbegrippen zijn leidend voor het aanbod en voor het handelen van de leerkracht:
Persoonsvorming, Kwalificatie, Socialisatie
We volgen de leerlijnen en de beschreven doelen waarbij ieder kind zijn eigen ontwikkelingsproces maag
doorlopen. Ook hier kan het zijn dat een leerling in groep 6 mogelijk nog met de doelen en leerstof van
groep 5 bezig is. Er is dan geen sprake van doubleren. We streven voor ieder kind een ononderbroken
ontwikkelingsproces na.
Ook het ontwikkelingsgericht onderwijs in de midden- en bovenbouw kenmerkt zich door de onderstaande
punten:
 Onderwijs is doelgericht (persoonlijke ontwikkeling, specifieke kennis en vaardigheden).
 Er wordt gestreefd naar een actieve deelname van leerlingen (betrokkenheid en eigenaarschap).
 Er wordt gewerkt vanuit de leerlijnen waarbij ieder kind zijn eigen ontwikkelingsproces mag
doorlopen. ( passende arrangementen en aansluiten bij het individuele kind)
 Er wordt gewerkt vanuit voor de leerlingen zinvolle, levensechte en met elkaar samenhangende
activiteiten (betekenisvol).
 De leerkracht houdt de balans tussen activiteiten die betekenis voor leerlingen hebben en de
onderwijsdoelstellingen die de leerkracht (school, maatschappij) belangrijk vindt (bemiddelende rol van
de leerkracht).
 Leerkrachten dagen leerlingen uit in hun eigen zone van naaste ontwikkeling te werken. Kwalitatief
goede activiteiten zijn activiteiten die voor deze leerlingen iets toevoegen aan hun
ontwikkeling; ontwikkelingsgericht onderwijs.
De kinderen starten in een vaste basisgroep. Na een inloop of dagopening gaan we werken waarbij kinderen
op hun eigen niveau instructie aangeboden krijgen. Methodes worden ingezet als middel om de leerlijn te
waarborgen. Het aanbod is gevarieerd. Middelen en werkvormen die daarbij gebruikt worden zijn veelal
concreet materiaal, inzet van multi media, schriftelijk werk, bewegend leren, onderzoeksvragen, projecten,
coöperatieve werkvormen.
Middels structureel inroosteren van “talententijd” is er aandacht voor talentontwikkeling.
De ruimtes waarin kinderen leren zijn niet meer alleen het klaslokaal. Alle ruimtes binnen de school worden
benut, waarin we duidelijke afspraken hebben gemaakt over het gebruik van ruimte. (vrijheid in
gebondenheid)
Tevens willen buiten met binnen verbinden. Dat betekent dat ook het speelplein en de omgeving rondom
school ingezet worden als werkplekken. Ook is het mogelijk dat kinderen met bepaalde onderzoeksvragen
naar bedrijven gaan om levensecht te kunnen leren.
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Tijdens de verschillende activiteiten observeren en noteren de leerkrachten de ontwikkeling van ieder kind.
Ook middels methode gebonden toetsen en methode onafhankelijk toetsen worden de ontwikkeling van een
kind tav concrete doelen en vaardigheden gemeten.
Ieder kind wordt in beeld gebracht en gevolgd middels het leerlingoverzicht. Er worden regelmatig kinden oudergesprekken gevoerd waarin we de ontwikkeling van het kind bespreken. Samen met het kind en de
ouders stemmen we ook de werkwijze en het aanbod af. Middels een portfolio houden kinderen hun eigen
ontwikkeling bij.

Wereldoriëntatie, techniek en wetenschap en expressie
De groepen 5 t/m 8 werken met de methode van wereldoriëntatie: “Topondernemers”. In deze methode
wordt gewerkt met thema’s. Binnen een thema zijn verschillende kaarten waar opdrachten op staan. Deze
opdrachten worden individueel, in duo’s of in groepjes uitgevoerd.
De kinderen kunnen deze opdrachten maken m.b.v. boeken, internet of boeken uit de bibliotheek.
Tevens worden de teksten van begrijpend lezen gekoppeld aan het thema.
We maken verbinding tussen de verschillende vakgebieden.
De leerlijnen van de verschillende vakgebieden zijn uitgangspunt voor het aanbod.
Ook techniek & wetenschap komt terug in dit aanbod. Per thema zijn er techniekopdrachten uitgewerkt. Er
zijn techniek kisten ontwikkeld die aansluiten bij de thema’s.
In de lessen beeldende vorming maken de kinderen kennis met technieken en mogelijkheden om zich in
beelden uit te drukken. De leerlingen krijgen daarnaast ook de mogelijkheid geboden zich zowel schriftelijk
als mondeling creatief te uiten. Kringgesprekken, boekbesprekingen en spreekbeurten zijn hierbij belangrijke
onderdelen.
Het vertonen van film- en tv-beelden vindt uitsluitend plaats in het kader van en ter ondersteuning aan het
lesprogramma, dit conform artikel 12 lid 5 van de Auteurswet.

Lichamelijke oefening
Gymnastiek
We hechten waarde aan een goede lichamelijke ontwikkeling. Daarbij hoort dan ook een grote aandacht aan
de lessen in lichamelijke oefeningen. Ronald van den Berg, begeleidt waar nodig leerkrachten. Hij is tevens
de netwerker bewegingsonderwijs van onze school Bovendien besteedt hij aandacht aan kinderen die een
motorische achterstand hebben.

Schoeisel gymles
Op advies van deskundigen hebben we het dragen van gymschoenen in de gymzaal verplicht voor de groepen
3 t/m 8.
Alleen op medisch advies is het toegestaan op blote voeten te gymmen.
Let bij de aanschaf op:

een goede pasvorm

een goede stabiliteit (steunfunctie, stevige hielkap)
Koop geen loopschoenen (laten vaak strepen achter) of (gladde) turnschoentjes voor in de zaal.

Gymlessen groep 1 en 2
Groep 1 en 2 hebben gymles in het speellokaal. De kleuters hebben geen aparte gymkleren nodig. Hier geldt:
gymmen op blote voeten (uitzonderingen: medisch advies). Dit ís de beste keus voor de totale
voetontwikkeling. Daarnaast kan er gemakkelijker geobserveerd worden: hoe gedraagt de voet zich tijdens
de lesopdrachten?
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Verkeer
OP WEG NAAR PRAKTIJKGERICHTE VERKEERSEDUCATIE

Kinderen in het verkeer
Basisschoolleerlingen zijn kwetsbare verkeersdeelnemers. Als ze al kennis hebben van verkeersregels
passen ze die kennis nog onvoldoende toe. Ze missen vaak verkeersinzicht en kunnen onvoldoende
anticiperen op gevaarlijke situaties; door hun geringe lengte vallen ze vaak niet op in het verkeer en hebben
ze zelf slecht zicht; hun gedrag is vaak onvoorspelbaar, zeker wanneer zij spelen.
Veel ouders zijn om deze redenen bang om hun kinderen buiten te laten spelen of om ze zelfstandig naar
school te laten gaan. Kinderen krijgen daardoor onvoldoende verkeerservaring.
Basisschoolleerlingen staan echter nog open voor het aanleren en ontwikkelen van verkeersveilig gedrag. Het
is dan ook belangrijk dat juist bij kinderen de kennis over verkeer wordt bevorderd en dat hun praktische
vaardigheden in het verkeer worden verbeterd.
Hoe gedraagt de verkeersdeelnemer zich als individu, hoe reageert hij op het gedrag van anderen en hoe gaat
hij met het fenomeen verkeer en vervoer in maatschappelijk opzicht om.

21

Kinderen en jongeren zijn risicogroepen. In deze leeftijdsklassen vallen de meeste slachtoffers. Dit wordt
onder meer veroorzaakt door het gebrek aan bovengenoemde vaardigheden.
Dagelijks begeven zich alleen al in Limburg tienduizenden jongeren op weg naar school; per fiets, te voet, per
brommer of met het openbaar vervoer. Helaas niet zonder gevaar.
Negentig procent van alle omgevallen is te wijten aan foutief gedrag of een
verkeerde houding in het verkeer. Het gaat hierbij dus om gedrags- en
beoordelingsfouten. Vandaar dat verkeerseducatie zo’n belangrijk instrument is
om door gedragsbeïnvloeding het aantal jeugdige verkeersslachtoffers terug te
dringen. Verkeerslessen en praktische oefening van vaardigheden voor
verkeersdeelname moeten de zelfredzaamheid van kinderen in hun directie
schoolomgeving bevorderen.
VEBO aanpak (Verkeerseducatie in het BasisOnderwijs)
Verkeersveiligheid is te belangrijk om links te laten liggen. Onze school
participeert daarom in een verkeerseducatief scholennetwerk van het ROVL (
Regionaal Overlegorgaan Verkeersveiligheid Limburg – een onderdeel van het
provinciebestuur) Het hieruit voortgekomen gemeentelijk netwerk stimuleert
projecten die scholen een impuls geven om meer aandacht te besteden aan verkeersveiligheid.
Essentieel in de VEBO aanpak is samenwerking in verkeersnetwerken die op lokaal niveau systematisch
kunnen opereren en waarin vertegenwoordigd zijn: basisscholen (verkeerscoördinator en verkeersouder),
gemeente, Veilig Verkeer Nederland (VVN), ROVL, politie.
Gemiddeld komen deze netwerken 3x per jaar samen om ontwikkelingen uit te wisselen en afspraken rond
nieuwe activiteiten te maken.
Activiteiten vanuit het VEBO-netwerk
Tijdens netwerkbijeenkomsten worden door de participanten in het VEBO-netwerk in het kader van het
VEBO-convenant activiteiten op elkaar afgestemd:
In het onderstaande overzicht is een aantal activiteiten op dit gebied opgesomd.

Er is een verkeersouder en een verkeerscoördinator (leerkracht)

Deelname aan de gemeentelijke verkeersnetwerkbijeenkomsten door de verkeersouder

Deelname verkeerscampagnes; zie begin van schooljaar “de scholen zijn weer begonnen”

Analyse door leerlingen van groep 8 van de schoolhuisroute naar hun toekomstige school V.O.

Besprekingen verkeersveiligheid rondom de school op de maandelijkse vergaderingen van de
oudervereniging

Besprekingen met de gemeente over eventuele aanpassingen

Schrijven van een activiteitenplan verkeer

We voldoen aan het label “verkeersveilige school”
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Godsdienstige vieringen
Eerste Communie / Vormsel
De ouders en kinderen maken samen de keuze of ze meedoen met de Eerste Communie of het Vormsel. De
voorbereiding vindt buiten schooltijd plaats. Meneer Pastoor geeft een aantal lessen ter voorbereiding op het
Vormsel. De communiewerkgroep organiseert de lessen en activiteiten aangaande de Communie. De
kinderen die niet deelnemen aan de Eerste Communie of het Vormsel krijgen een aangepast programma.

Gezinsvieringen
Wij zijn van mening dat het belang van gezinsvieringen gedragen moeten worden door de gemeenschap.

De parochiële werkgroep probeert de gezinsvieringen rond thema’s vorm te geven.

Leden van de werkgroep komen in school vragen of een aantal kinderen actief wil deelnemen aan de
gezinsviering.

Huiswerk
Dit is een activiteit die na schooltijd plaatsvindt. Als school vinden we het heel belangrijk dat ouders
betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind(eren). Het huiswerk maken is dan niet alleen een activiteit
voor en door de kinderen, maar op deze wijze blijven de ouders op de hoogte van die zaken die in de klas
aan de orde komen.
Leren-op-school is niet geïsoleerd van leren thuis. Het heeft een relatie, het versterkt elkaar.
Het volgende vinden wij als school belangrijk betreffende het geven van huiswerk:

Huiswerk bevordert de zelfstandigheid/ verantwoordelijkheid van kinderen.

Elk kind heeft een andere leerbehoefte; daarom dient huiswerk – indien mogelijk – gedifferentieerd
te worden aangeboden.

Huiswerk moet diverse vormen van beleving uitlokken: oefenen is in de regel best wel saai, maar het
vormgeven van een werkstuk kan de creativiteit of interesse bijzonder aanspreken.

Huiswerk mag niet leiden tot weerzin tegen leren.
In alle groepen is sprake van huiswerk, alleen toegespitst op het niveau van het kind. Denk maar aan het mee
helpen vormgeven van de steeds wisselende themahoeken in de onderbouw. Thuis worden spullen gezocht
en meegebracht naar school. Van verzamelen, verhalen vertellen, meebrengen wordt steeds meer naar
doelgericht leren toegewerkt. Zo wordt er gezocht naar een combinatie van leerinhouden van zowel thuis als
op school. De zelfstandigheid van de kinderen neemt toe, de leerbehoefte verandert, de voorbereiding op
het Voortgezet Onderwijs dient vorm te krijgen.
Door het maken van huiswerk leert het kind dat als de schooldag voorbij is, het leermoment nog niet voorbij
is. Oefeningen kunnen thuis voorbereid worden, afgemaakt worden, oefeningen kunnen herhaald worden.
Een aantal voorbeelden:

Het automatiseren/memoriseren van bijvoorbeeld splitsingen bij de tafeltjes. Op speelse wijze kan
dit in het gezin regelmatig geoefend worden.

Spellingopdrachten oefenen. Dit heeft een positieve invloed op de resultaten van de dictees en dat is
weer positief voor het gevoel van eigenwaarde.

Ook het voorbereiden van een spreekbeurt, een boekbespreking of het maken van een werkstuk zijn
voorbeelden van huiswerk.
Een ander aspect bij huiswerk maken is het plannen op korte en lange termijn èn het stellen van prioriteiten.
Zo kan er huiswerk gegeven worden dat direct de volgende dag klaar is. Ook is er huiswerk waar je een paar
dagen tijd voor hebt én huiswerk waar je een aantal weken aan mag werken.
Omdat niet elk kind dezelfde leerbehoefte heeft, kan er differentiatie toegepast worden in het geven van
huiswerk.
Ook moet de opdracht van het huiswerk en de inhoud passen bij de belevingswereld en de leerstof van de
eigen groep.
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Naarmate de zelfstandigheid van de kinderen toeneemt, verandert de vorm van de correctie van het
huiswerk. De kinderen dienen zodanig kritisch te zijn op hun werk dat ze zichzelf kunnen beoordelen. Naast
het leerproduct is het leerproces belangrijk. Kinderen moeten zich steeds meer zelf verantwoordelijk voelen
voor hun ontwikkeling.

Activiteiten onder en na schooltijd voor kinderen
Mogelijke activiteiten die onder schooltijd worden georganiseerd zijn:
Sinterklaas, kersten
carnavalsviering, spelen
schoolverlatersactiviteiten, eindejaarsuitstapjes,
een duatlon/triatlon sportdag, verkeersexamen voor groep 7, excursies, activiteiten in het kader van
cultuureducatie e.d.
Voor sommige activiteiten kunnen afwijkende schooltijden gelden. Dit wordt tijdig aan de ouders
meegedeeld.

Beleid gezonde voeding
Een gezonde leefstijl vinden wij belangrijk op onze school. Hieronder valt ook gezonde voeding. Met onze
schoolafspraken over gezonde voeding leveren we een bijdrage aan de gezonde ontwikkeling van
kinderen.

Pauzehap
1. De kinderen eten tijdens de pauze gezonde tussendoortjes. Gezonde tussendoortjes zijn: fruit,
groente of brood. Als broodbeleg kunt u denken aan (magere) vleeswaren, kaas, smeerkaas, pindakaas,
appelstroop, jam.
2. De kinderen eten tijdens de pauze geen koek, snoep of chips.( ook peperkoek en sultana’s bevatten
veel suiker)
3. Kinderen mogen zelf iets te drinken meenemen. Dit kan vruchtensap zonder toegevoegde suikers,
water of melk zijn. Liefst in een afsluitbare beker. De kinderen die geen drinken meenemen mogen
water drinken. Elk kind neemt daarvoor een eigen beker mee.

Overblijven
Een gezonde lunch bestaat uit boterhammen met daarbij wat fruit en/of groente.
Tips voor de broodtrommel:
 Brood (liefst volkoren of bruin)
 Belegd met (magere) vleeswaren, kaas, smeerkaas, pindakaas, appelstroop, jam.
 Aangevuld met een stuk fruit of een stuk groente (zoals komkommer, cherrytomaatjes, worteltjes
etc.
 Drinken: melk, vruchtensap zonder toegevoegde suikers of water.
 Géén koek, snoep of chips. Wanneer kinderen dit toch meenemen, wordt dit door
de leerkrachten weer meegegeven naar huis.
De kinderen kunnen ’s morgens hun meegebrachte drinken (alleen melkproducten) in de daarvoor
bestemde koelkast leggen.

Verjaardagen
De verjaardagen van de kinderen worden op school gevierd en de jarige krijgt die dag extra aandacht in de
klas. Bij de verjaardagen van de kinderen wordt niet getrakteerd.

Speciale gelegenheden
Het team van mening dat er bij speciale gelegenheden uitzonderingen gemaakt mogen worden m.b.t.
traktaties. Onder speciale gelegenheden verstaan we verjaardag medewerker, schoolreisjes, specifieke
thema’s en feestdagen.
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Cultuureducatie
Om de scholen te ondersteunen bij het implementeren van cultuureducatie in het primair onderwijs hebben
drie stichtingsbesturen in de regio Noord-Limburg de handen in elkaar geslagen en CultuurPAD opgericht.
Voor meer informatie over CultuurPAD en de activiteitenprogramma’s op het terrein van cultuureducatie
verwijzen we naar www.cultuurpad.nl
Op stichtingsniveau worden alle activiteitenplannen gecoördineerd en in een passende vorm
gegoten. CultuurPAD treedt op als intermediair tussen vraag en aanbod en als een soort filter/doorgeefluik
voor de school. De school bepaalt eerst de vraag en daarna wordt door of met CultuurPAD het daarbij
passende aanbod gezocht. Binnen CultuurPAD vindt afstemming van activiteiten, gezamenlijke inkoop,
verkennen van het culturele veld, maken van een culturele kaart, verzamelen van informatie en signaleren
van hiaten tussen vraag en aanbod plaats.

Meedenken over inhoud / invulling activiteitenplan

Mix van activiteiten binnen en buiten school

Mix van kennismaking, confrontatie en beleving

Ondersteuning/begeleiding hierbij + aanreiken van ideeën.

Visie op cultuureducatie
Wat is de plaats en functie van cultuureducatie in het onderwijsprogramma ?
We zien cultuureducatie als meer dan alleen de kunsten. We hanteren een brede opvatting van het begrip:
alle activiteiten op het terrein van de kunsten, erfgoed, omgeving en natuur.
Het cultuureducatieve programma is passend bij de school en haar omgeving en past binnen de
belevingswereld van kinderen.
Door middel van cultuureducatie maken de leerlingen kennis met diverse vormen van kunst en cultuur. Dit
kan op school plaatsvinden maar ook buiten de school, in bijvoorbeeld een theater, museum of
erfgoedlocatie.
We gaan cultuureducatie verankeren door verbindingen met het lesprogramma te zoeken, bijvoorbeeld een
schrijver uitnodigen in de kinderboekenweek, door activiteiten te koppelen aan thema’s per groep of bouw,
etc.
Betrokkenheid van de leerlingen (voor- en achteraf) speelt hierin een belangrijke rol.
Per schooljaar maken we een indicatie van onderwerpen en thema’s die aan de orde komen. Eventueel ook
maatschappelijke en actuele thema’s. Daarnaast wordt in het programma ruimte gelaten voor buitenkansjes.
Een koppeling van de behoefte van de school, samenhang met andere leergebieden en het aanbod.

De zorg voor onze kinderen
De zorg voor onze kinderen
Wij streven voor ieder kind een ononderbroken ontwikkelingsproces na. Hiermee doorbreken we de
gedachten van het leerstofjaarklassensysteem. Ons uitgangspunt is dat alle kinderen welkom zijn op onze
school en dat ieder kind recht heeft om in zijn eigen leefomgeving op te groeien, dus ook daar naar school
kan gaan. We hebben vertrouwen in de ontwikkelkracht van ieder kind.
Dit zijn belangrijke uitgangspunten voor het handelen van de leerkrachten, voor de manier waarop wij naar
kinderen kijken en hoe wij ons onderwijs en de ondersteuning hierbij vormgeven.
In het ondersteuningsdraaiboek hebben we deze structuur en werkwijze vastgelegd.

Het volgen van de ontwikkeling van kinderen in onze school
Het dagelijks werk van de kinderen wordt door de groepsleerkrachten bekeken en met de kinderen en ouders
besproken. De middelen die worden gebruikt om de vorderingen van de leerlingen te verzamelen zijn:
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Leerlingenoverzichten waarin we beschrijven wie het kind is, wat de compenserende en
belemmerende factoren zijn en wat de specifiek ondersteuningsbehoefte zijn.

We werken met een portfolio.

Ouder-kindgesprekken

Observaties

Methode gebonden toetsen.

Methode onafhankelijke toetsen:
o Herfstsignalering op het gebied van de leesvorderingen in groep 3
o AVI leestoetsen 3 t/m 8
o DMT voor 3 en 4
o Citotoets “rekenen en wiskunde” in groep 3 t/m 8
o Citotoets “begrijpend lezen” groep 4-8
o Citotoets “spelling” groep 3-8
o Citotoets “spelling werkwoorden”groep 7-8
o Citotoets “Viseon” over de sociaal-emotionele ontwikkeling groep 4 – 8
o Eindtoets route 8
Het onderwijs wordt zoveel mogelijk aangepast aan de individuele leerling. Middels kind- en
oudergesprekken worden het aanbod, de werkwijze afgestemd. Het eerste oudergesprek zal plaatsvinden
na ±6 weken. De leerkracht bespreekt dan samen met de ouders de eerste indruk; wie is het kind, hoe is de
start gegaan. Aan welke leerdoelen wordt er gewerkt. Dit wordt besproken en beschreven middels
het leerlingenoverzicht.
De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen 2 maal per jaar hun portfolio mee naar huis, in februari en juli. Het
rapport is daar een onderdeel van. Op ons huidige rapport komen geen cijfers voor. N.a.v. het rapport
worden ouders weer uitgenodigd om de ontwikkeling en de leerlijnen met de groepsleerkracht te bespreken
in een ouder-kindgesprek. We zullen tijdens het gesprek de kinderen een steeds grotere rol geven. Zij
vertellen zelf hoe ze zich de afgelopen periode hebben ontwikkeld. Ook de ouders van groep 1 en 2 worden
voor een gesprek uitgenodigd. Voor de kleuters wordt nog geen rapport, maar is het ontwikkelingsoverzicht
daarin leidend.
Indien daartoe aanleiding is, worden ouders tussentijds uitgenodigd voor een gesprek.
Van iedere leerling wordt een dossier bijgehouden. Hierin worden gegevens opgenomen die belangrijk zijn
voor een volgende leerkracht en om een overzicht te krijgen over de vorderingen van de leerling gedurende
de gehele basisschool.
Er wordt dan vooral aandacht besteed aan kinderen die specifieke onderwijsbehoeften nodig hebben en
daarom aangepaste begeleiding, zowel naar boven (uitdaging) als naar beneden.


De speciale aandacht voor kinderen met specifieke behoeften
Wanneer er kinderen specifieke ondersteuning nodig hebben, wordt dit door de groepsleerkracht in kaart
gebracht middels het leerlingenoverzicht. Samen met het kind en de ouders wordt er afgestemd op de
onderwijs – en ondersteuningsbehoeften. Indien nodig helpt en begeleidt de ondersteuner passend
onderwijs hierbij. Dreigt de ontwikkeling van een kind toch te stagneren dan is het mogelijk om hulp te vragen
aan de bovenschoolse ondersteuningscoördinator. Samen wordt er gekeken naar mogelijke vervolgstappen
of passende hulp/begeleiding.
Als een kind het niveau en tempo van een vak langere tijd niet meer kan volgen en de lesstof tot frustratie
gaat leiden, laten we dat kind op zijn eigen niveau werken. Deze maatregel wordt niet zomaar genomen.
Voordat het zover is, wordt eerst geprobeerd te werken met extra oefenstof en extra instructietijd naast het
reguliere lesprogramma. De bedoeling van werken op het eigen niveau (een eigen leerlijn) is dat het kind
instructie en leerstof krijgt die beter bij zijn ontwikkeling past. Doordat het de leerstof in kleinere stappen
krijgt aangeboden, lukt het weer wat beter. Daardoor krijgt het kind weer meer zelfvertrouwen en meer
plezier in het werk. Binnen het groepsdoorbrekend werken kunnen we verschillende instructieniveaus
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aanbieden. Samen met de ondersteuningscoördinator wordt er een passend arrangement georganiseerd
(passende instructie en passend lesmateriaal). Voordat een kind een eigen leerlijn gaat volgen, wordt dit
overlegd met een externe deskundige. Uiteraard bent u via oudergesprekken al in een vroeg stadium bij het
overleg over de te volgen stappen betrokken. Het gevolg van het werken in een eigen leerlijn is wel dat het
kind de leerstof langzamer zal doorlopen in vergelijking met zijn leeftijdgenoten. Om de ontwikkeling goed te
kunnen sturen, stellen we voor het kind een ontwikkelperspectief op waarin we aangeven wat het te
verwachten eindniveau voor dit vakgebied zal zijn. Dit ontwikkelperspectief wordt door de leerkracht en
ondersteuningscoördinator tweemaal per schooljaar geëvalueerd en eventueel bijgesteld. U wordt dan
uitgenodigd (in februari/maart en in september) om samen het vernieuwde ontwikkelperspectief te bekijken.
Heeft een kind nog specifiekere ondersteuning nodig, dan wordt via bureau passend onderwijs bekeken welke
school beter aan de ondersteuningsbehoeften van het kind kan voorzien. Dit kan ook een basisschool voor
speciaal onderwijs zijn. De aanmelding en toelating verloopt ook via bureau passend onderwijs.

Intern aanwezige voorzieningen voor de speciale ondersteuning
Onze school heeft een leerkracht die verantwoordelijk is voor passend onderwijs Deze persoon is tevens lid
van het kwaliteitsteam (Voorheen IB-er)
De ondersteuner passend onderwijs ondersteunt de leerkrachten bij:

Het in beeld brengen van de leerlingen (wie is deze leerling, compenserende en belemmerende
factoren, ondersteuningsbehoeften etc)

Het inzetten van concrete interventies die omschreven staan in het leerlingenoverzicht.

Het inschakelen van Bureau Passend Onderwijs (bovenschools).

Het voeren van kind en oudergesprekken

Advisering naar ouders om mogelijk door te verwijzen naar andere hulpverlenende instanties,
meestal zal dat verlopen via de gezinscoaches van de gemeente

Het organiseren van een mdo-overleg (multidisciplinair overleg) tussen de school en andere externe
instanties die op dat moment betrokken zijn. (Gezinscoach, Vorkmeer, Maatschappelijk werk, GGD)

Overzicht houden op het totale systeem: kind, thuissituatie, externe begeleidingstrajecten

Inzetten van een eigen leerlijn als een leerling te weinig vorderingen maakt binnen het taal-, lees-,
of rekenonderwijs. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders

Kinderen met gedragsproblemen. Hierbij is de ondersteuner passendonderwijs altijd inzetbaar als
back up en achtervang.
Daarnaast kunnen wij een onderwijsassistent inzetten om te zorgen voor een optimale begeleiding en
ondersteuning waar dat iets specifieks vraagt. Uitgangspunt is dat dit altijd zoveel mogelijk in de groep, bij en
met andere klasgenoten plaatsvindt.

Externe begeleiding kinderen onder schooltijd
Inleiding
Er zijn steeds vaker mensen, die een eigen praktijk opstarten en kinderen extra begeleiding geven. Niet altijd
is goed duidelijk te maken aan ouders/buitenstaanders, of een bepaalde begeleiding van een leerling op
school kan plaatsvinden. Belangrijk is het om rekening te houden met de belangen van de kinderen en hun
ouders.
De inspectie zegt over RT onder schooltijd het volgende:
“Het is mogelijk dat onder bepaalde omstandigheden door ouders betaalde remedial teaching onder schooltijd
wordt gegeven. Toch wil ik u graag ook het standpunt van de inspectie meegeven:
In principe dient het onderwijs, inclusief eventueel benodigde extra zorg, te worden verzorgd door de school
waar de leerling staat ingeschreven. De leerling is ook gehouden deel te nemen aan alle voor hem/haar
bestemde onderwijsactiviteiten, inclusief de nodig geachte extra zorg. Beide aspecten zijn in de wet
vastgelegd. Als vanuit de ouders een verzoek wordt gedaan om een leerling remedial teaching door een derde
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partij te laten volgen onder schooltijd, is dat feitelijk in strijd met de twee hiervoor genoemde principes. Er
kunnen zich echter omstandigheden voordoen waarin de school het wenselijk acht om op het verzoek van de
ouders in te gaan. In die gevallen kan de directeur op basis van de Leerplichtwet de leerling vrijstelling verlenen
van de schoolbezoekplicht. (Leerplichtwet artikel 11, lid g en artikel 14)

Uitgangspunten van stichting Prisma
IJkpunt is en blijft de leerling: de school waakt over overvraging en wildgroei in ondersteuning
De school bepaalt samen met ouders (en waar mogelijk de leerling) wie wat doet (partnerschap)
Medewerkers binnen Prisma, die dienstverlening leveren aan leerlingen van Prisma vanuit een eigen
praktijk, kunnen dit alleen doen buiten schooltijd en als er toestemming ligt binnen het door IB-er, leerkracht
en directeur goed te keuren handelingsplan

De school voert te allen tijde regie; ondersteuning in welke vorm en aard dan ook onder schooltijd
kan alleen met toestemming van de directeur

Wat de kernvakken, de instrumentele vaardigheden betreft, zou de school binnen haar eigen muren
“alles” moeten kunnen begeleiden (evt. met inhuren van expertise met als doel de leerkracht vaardig maken
om met de hulpvraag om te kunnen gaan,o.a. door BPO)

Wanneer de school niet betrokken is, vindt uitvoering buiten school plaats. Er kan dan geen
opdracht aan school verstrekt worden.




Passend onderwijs
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. In augustus 2014 is Passend onderwijs ingevoerd in het primair en
voortgezet (speciaal) onderwijs. Passend onderwijs is onderwijs op maat voor leerlingen die extra
ondersteuning in het onderwijs nodig hebben. Het doel is om de kwaliteit van het onderwijs aan deze
leerlingen te verbeteren. Het bestuur van de school heeft een zorgplicht. Dat betekent dat, als de
betreffende school niet zelf een volledig aanbod voor uw kind kan verzorgen, een andere (speciale) school
in de regio (een deel van) die uitvoering overneemt. Het uitgangspunt is dat de kansen en mogelijkheden
van uw kind centraal staan. Daarbij is het de opzet dat ouders gelijkwaardige gesprekspartners van de
school zijn.
Passend onderwijs betekent dat het onderwijs dat aangeboden wordt voor iedere leerling passend is bij zijn
of haar onderwijsbehoefte en mogelijkheden. Het is de ambitie om binnen het regulier basisonderwijs, en
waar nodig in het speciaal (basis) onderwijs, een zodanig gedifferentieerd onderwijsaanbod te creëren dat
ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.
In Noord-Limburg is kwalitatief goed primair onderwijs beschikbaar voor alle kinderen. Extra ondersteuning
voor kinderen die dit nodig hebben wordt zoveel mogelijk geboden op de gewone basisschool, waar
leerkrachten en scholen zich constant verder ontwikkelen om ook kinderen met speciale
ondersteuningsvragen goed onderwijs te bieden. De ontwikkelde expertise in het speciaal onderwijs staat
hieraan ten dienste. De leerlingen en de leraren vormen samen met de ouders het dagelijkse systeem. Voor
een beperkte groep kinderen blijft een dekkend net van speciale voorzieningen in de regio bestaan.
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Niveaus van ondersteuning
Het is de opdracht voor scholen en schoolbesturen in het samenwerkingsverband om tot een
continuüm van onderwijs te komen. Basisondersteuning vormt hiervoor het fundament. De
basisondersteuning zorgt dat ouders weten wat zij tenminste van iedere school in de regio mogen
verwachten als het om onderwijs en onderwijsondersteuning gaat.
Het Samenwerkingsverband hanteert de volgende niveaus van ondersteuning:
Basisondersteuning Niveau 1: Basis-arrangement onder verantwoording van de leerkracht
Niveau 2: Basisarrangement + kort handelingsplan met ondersteuning van
interne begeleiding waarbij een beroep gedaan kan worden op de
regulier beschikbare middelen
Lichte ondersteuning Niveau 3: Bijzonder arrangementen (inclusief eventuele extra ondersteuningsmiddelen/expertise SO) op de eigen school en/of in combinatie met
andere scholen
Niveau 4: Plaatsing in het Speciaal Basis Onderwijs
Zware ondersteuning Niveau 5: Plaatsing in het Speciaal Onderwijs
Meer informatie? Kijk op www.passendonderwijsnoordlimburg.nl

Ziek….en toch onderwijs
Als blijkt dat uw kind door ziekte langere tijd niet naar school kan komen, dan is het van belang dat u dit aan
de leraar of directeur kenbaar maakt. Zij kunnen samen met u bekijken wat de mogelijkheden zijn om het
onderwijs aan uw kind, rekening houdend met de ziekte, voort te zetten. Eventueel kunnen wij de
deskundigheid van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen inschakelen bij het opstellen van
een zorgplan.
Leerlingen die opgenomen zijn in een academisch ziekenhuis, worden door de consulenten van de educatieve
voorziening van dat ziekenhuis ondersteund, echter onder verantwoordelijkheid van de school. Voor alle
andere leerlingen betreft het de consulenten van de onderwijsbegeleidingsdienst.
Het is niet alleen onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij/zij ziek is, te zorgen voor goed
onderwijs. Wij vinden het minstens zo belangrijk dat uw kind in die situatie goed contact heeft met de
klasgenoten en de leraar.
Het continueren van het onderwijs, aangepast aan de problematiek, is o.a. belangrijk om leerachterstanden
zoveel mogelijk te voorkomen en sociale contacten zo goed mogelijk in stand te houden.
Als u meer wilt weten over onderwijs aan ziekte leerlingen, dan kunt u informatie vinden op de website van
het BegeleidingsCentrum voor
Onderwijs
en
Opvoeding
BCO-Onderwijsadvies,
Venlo:
www.bco-onderwijsadvies.nl/onderwijs-zieke-leerlingen en op de website van ziezon.n, het landelijk
netwerk “Ziek zijn en Onderwijs”.

De opvang van nieuwe leerlingen
Aanmelding nieuwe leerlingen
De ouders van de kinderen die in de loop van het volgend schooljaar 4 jaar worden, ontvangen van Prisma
bericht, waarbij hen de mogelijkheid geboden wordt het kind aan te melden bij de scholen. Op de datum van
aanmelding komen de ouders hun kind aangeven. Ze worden ontvangen, de kinderen kunnen de klassen
verkennen en de (reeds thuis ingevulde) formulieren worden met de ouders doorgenomen.
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Alle kinderen die voor 30 september vier jaar zijn komen de eerste schooldag op school. Ze kunnen pas in de
officiële leerling administratie worden ingeschreven op de dag nadat ze vier jaar zijn geworden.
Voor kinderen die in de loop van het schooljaar 4 jaar worden geldt:

Afhankelijk van de datum dat een kind 4 jaar wordt stroomt een leerling in.

Door intensieve samenwerking met de peutergroep verloopt de instroom natuurlijk. De kinderen die
vanuit de peutergroep doorstromen naar groep 1 zijn de werkwijze al gewend en stromen automatisch in
als ze 4 zijn. Indien een kind geen gebruik maakt van de opvang of peuterarrangement heeft het kind recht
op 5 wendagen. Bij de aanmelding kunt u als ouder kenbaar maken of u hier gebruik van wilt maken.

Afhankelijk van de grootte van de kleuterklassen kunnen ouders van kinderen, die in juni 4 jaar
worden, gevraagd worden hun kind pas in het nieuwe schooljaar naar school te sturen.
In maart/april worden de ouders hierover apart geïnformeerd.
Kinderen die 4 jaar worden tussen 1e schooldag en 1 januari worden in groep 1 geplaatst. Na dit eerste
schooljaar gaan ze in principe naar groep 2. Kinderen na 1 januari 4 jaar worden en instromen, gaan na de
zomervakantie weer naar groep 1 en daarna groep 2.
We laten ons leiden door de ontwikkeling van de leerling en niet door de geboortedatum.
Binnen enkele weken nadat de leerling op school is gekomen, vindt er tussen ouders en groepsleerkracht
een intakegesprek plaats.

Tussentijdse aanmeldingen
Tijdens het lopende schooljaar kunnen kinderen van andere scholen worden aangemeld. De directeur houdt
een kennismakingsgesprek. De ouders en het kind krijgen de gelegenheid de school te bekijken en kennis te
maken met de groepsleerkracht.

Schoolverlaters
Als een kind onze school verlaat krijgt de ontvangende school een onderwijskundig rapport, de belangrijkste
info uit het digitaal leerlingendossier, een kopie uit het LOVS en een uitschrijvingsbewijs.

De begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs
Tijdens de gehele schoolperiode wordt er veel aandacht besteed aan de vorming van een goede werkhouding
en zelfstandigheid bij de leerling. Deze taakgerichte houding en de belangstellingssfeer van de leerling bepaalt
mede de schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs. Uiteraard spelen de schoolresultaten hierin
een belangrijke rol. Ook het huiswerk krijgt speciale aandacht. De leerling wordt begeleid op het plannen van
huiswerk en het correct en netjes verwerken van de opdrachten.
In groep 7/8 wordt er aandacht besteed aan de mogelijkheden bij de keuze van een bepaald type voortgezet
onderwijs en over de veranderingen die samenhangen met deze overgang van basis- naar voortgezet
onderwijs. Ook de ouders van de schoolverlaters worden hier vroegtijdig over geïnformeerd. Zij
ontvangen brochures over de schoolkeuzemogelijkheden binnen het voortgezet onderwijs in de regio en de
procedures die gevolgd moeten worden bij de aanmelding. Er wordt een aparte informatieavond
georganiseerd over de schoolkeuze en de te volgen procedures. De toekomstige brugklassers kunnen een
bezoek brengen aan het voortgezet onderwijs in de regio en ze kunnen zich inschrijven voor de "doemiddagen" bij diverse scholen.
De advisering voor vervolgonderwijs is goed. De leerlingenbesprekingen met de brugklascoördinatoren geven
aan dat het advies vanuit het basisonderwijs over het algemeen overeenkomt met de schoolloopbaan binnen
het Voortgezet Onderwijs. De gegevens over waar de kinderen in het 4e jaar van het VO zitten bevestigen dit
eveneens.
Een uniforme landelijke eindtoets is voor alle leerlingen van groep 8 verplicht.
De uitslag hiervan wordt ook door de inspectie gebruikt om de eindopbrengsten van ons onderwijs te meten
en te vergelijken met de landelijke scores.
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In november/december vindt er een voorlopig-adviesgesprek plaats met het kind, de ouders en de
leerkracht. In februari/maart heeft de leraar een individueel gesprek met de ouders en kind om samen een
definitieve schoolkeuze te maken. De leerkracht geeft dan zijn definitieve advies. Tevens wordt dan het door
de leerkracht ingevulde onderwijskundig rapport voor de mentor van de brugklas met de ouders besproken.
Bij goedkeuring worden alle gegevens via het digitale overdrachtsdossier doorgestuurd naar het VO. (LDOS)
De leerlingen worden op het eind van het schooljaar doorgesproken tussen groepsleerkracht en de
brugklascoördinator uit het voortgezet onderwijs.

Schoolkamp groep 8
Ieder jaar in groep 8 gaan we op kamp. De leerkrachten organiseren 3 spectaculaire dagen met hulp van
ouders. De data voor het schoolkamp staan vermeld op het prikbordblad en op de kalender op Isy. De eigen
bijdrage voor de kinderen bedraagt hiervoor waarschijnlijk € 45,=.

De jeugdgezondheidszorg
Gemeenten in Nederland hebben de wettelijke taak zich in te zetten voor de bescherming en bevordering
van de gezondheid en de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van kinderen en jeugdigen van 0
tot 18 jaar.
In opdracht van de gemeenten onderzoekt de jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Limburg Noord
kinderen en jeugdigen om problemen bij gezondheid of ontwikkeling tijdig op te sporen.
WAARVOOR KUNT U BIJ DE JGZ TERECHT?

We volgen samen met u het gezond en veilig opgroeien van uw kind. Op de basisschool zijn er onderzoeken
op de leeftijd van 5/6 en 10/11 jaar, en op het voortgezet onderwijs in leerjaar 2.
Bij het speciaal onderwijs wordt uw kind regelmatig onderzocht. Naast dit alles wordt uw kind op bepaalde
leeftijden gevaccineerd.
Alle ouders en jongeren kunnen bij ons terecht voor informatie en ondersteuning op het gebied van gezond
en veilig opgroeien. Ook kunt u zelf een gesprek of onderzoek aanvragen bij de JGZ.
HOE ZIJN WIJ TE BEREIKEN?

Voor uitgebreide informatie, vragen en het maken en/of verzetten van een afspraak kunt u contact met ons
opnemen.
Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur op telefoonnummer 088 – 11 91 111. Ook kunt u
informatie vinden op onze website: www.ggdlimburgnoord.nl
WAT DOET DE GGD NOG MEER?

Advisering en ondersteuning school

Elke school krijgt wel eens te maken met zaken als ongewenst of grensoverschrijdend gedrag, dood en
rouw. Omdat het op die momenten moeilijk kan zijn om de juiste dingen te doen op het juiste moment,
biedt JGZ de mogelijkheid om school hierbij te adviseren en ondersteunen.

De Gezonde School
Ook achter de schermen wordt hard gewerkt aan de gezondheid van uw kind. De Gezonde Schoolmethodiek is een praktische werkwijze om scholen te ondersteunen bij het gezonder en veiliger maken van
de schoolomgeving. De GGD helpt zo mee aan een gezonder leefklimaat voor uw kind.

Logopedie http://www.ggdlimburgnoord.nl
Als er vragen zijn over de spraaktaalontwikkeling van uw kind, kan de logopediste van de GGD onderzoek
doen en advies geven.

JouwGGD.nl
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Een website met informatie voor jongeren van 13-23 jaar, waar ze (anoniem) terecht kunnen voor een
chatgesprek met een verpleegkundige of arts van de JGZ. Zie voor meer info www.jouwGGD.nl.

Ziekteverzuim (M@ZL)
Binnen het voortgezet onderwijs werkt JGZ met de methode M@ZL (medische advisering ziekgemelde
leerling) om leerlingen met zorgwekkend ziekteverzuim vroegtijdig te signaleren en te begeleiden.

Externe vertrouwenspersoon
Soms verloopt communicatie tussen ouders/leerlingen en school of tussen leerlingen onderling niet zoals
gewild of gehoopt. En lopen spanningen hoog op, ondanks vele inspanningen. De externe
vertrouwenspersoon kan dan ondersteunen. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en de
gesprekken zijn strikt vertrouwelijk.

Infectieziekten
Scholen maar ook ouders kunnen met vragen over infectieziekten terecht bij het team
infectieziektebestrijding. Meldt aan de school als uw kind (mogelijk) een besmettelijke ziekte heeft. Samen
met de school probeert de GGD te voorkomen dat anderen ook ziek worden. Als er verspreiding van een
infectieziekte binnen een basisschool plaats vind moet de school dit melden aan de GGD. Neem contact op
met het team infectieziekte, bereikbaar ma t/m do van 8:30u tot 17:00u en vrij tot 14:00u 088-1191245 of
infectieziekten@vrln.nl
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De Gezinscoach
Onze huidige maatschappij vraagt veel van kinderen/jongeren en van ouders. Daarom kunt u bij het opvoeden
soms wel wat ondersteuning gebruiken. Op school kunt u terecht met al uw vragen over opvoeden en
opgroeien. Ook als deze niet direct relatie met school hebben. Waar nodig kan er contact gelegd worden met
een gezinscoach.

Wat kan een gezinscoach voor u betekenen?
Bij de gemeente Peel en Maas werkt een team van gezinscoaches. Bij hen kunt u terecht met eenvoudige
opvoedvragen. Alle gezinscoaches hebben veel ervaring in het begeleiden van jeugdigen en hun ouders bij
opvoed- en opgroeivragen. Daarnaast hebben zij een grote deskundigheid op het gebied van onder andere
psychische problemen, gezinnen en kinderen met een beperking, gezinsproblematiek en
gedragsstoornissen.

Hoe werkt de gezinscoach?
Duidelijkheid en betrouwbaar: dat zijn dé twee kenmerken die de gezinscoach in de samenwerking met u
centraal stellen. Duidelijkheid houdt in dat de gezinscoach u bij grotere problemen precies vertelt wat hij of
zij doet en waarom. De gezinscoach kan bij u langskomen, volgt hoe het gaat en is uw vaste contactpersoon.
De gezinscoach kijkt wat er al goed gaat in uw gezin en waar de krachten liggen. Ook gaat de aandacht uit
naar de vraag of iemand uit uw omgeving een bijdrage kan leveren aan de oplossing. U bepaalt samen met
de gezinscoach wat de meest passende oplossing voor uw hulpvraag kan zijn. Eenvoudige opvoedvragen
kunnen gewoon telefonisch worden beantwoord.

Hoe komt u in contact met gezinscoach?
Het team gezinscoaches bestaat uit 18 personen. U kunt via de school of zelf rechtstreeks met een
gezinscoach contact opnemen. Het telefoonnummer is: 077-306 66 66. U kunt hen ook bezoeken tijdens de
openingstijden van het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1 in Panningen. Voor meer informatie of een
afspraak
maken
zie
de
gemeentelijke
website: https://www.peelenmaas.nl/inwoners-enondernemers/jeugd-en-onderwijs/gezinscoach. Bekijk ook het filmpje: Gezinscoaching Peel en Maas

Sociale veiligheid
We vinden het belangrijk dat de kinderen op onze school zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen.
Ook voor medewerkers van onze school, ouders en bezoekers moet de school een veilige omgeving zijn.
Allerlei zaken spelen mee bij het begrip ‘veiligheid’. Denk aan de veiligheid van het gebouw aan de binnenen buitenkant, maar ook van het gebruik van allerlei zaken in en rondom het gebouw.
Ook moeten kinderen veilig kunnen spelen en werken, lichamelijk en geestelijk. Ouders moeten er op kunne
n vertrouwen dat wij er alles aan doen om ongelukken te voorkomen en indien er zich ongelukjes voordoen
wij hier adequaat op inspelen.
Om die veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen zijn er gezamenlijke afspraken en is er controle op
de naleving van die afspraken. Deze zijn vastgelegd in het sociaal veiligheidsplan. Dit ligt ter inzake op school
en is ten alle tijde op te vragen door ouders.
Op onze school wordt veel aandacht besteed aan een goed pedagogisch klimaat. Veiligheid speelt hier een b
elangrijke rol in. Veiligheid is immers een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen functioneren op
school en om zich te kunnen ontwikkelen.
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Ieder draagt zelf actief bij aan het versterken van deze veiligheid. Dit gebeurt door zich zelf te houden aan
regels en rekening te houden met anderen. De waarborg voor veiligheid is op
de eerste plaats een opdracht voor alle belanghebbenden zelf. Het vastleggen van procedures
is niet voldoende om de veiligheid te waarborgen. Procedures helpen om
in moeilijke situaties de juiste acties te kunnen ondernemen. Naast het gene is opgenomen in
het veiligheidsplan komt het onder andere aan op:
het expliciet kenbaar maken van verwachtingen in bijvoorbeeld schoolen klassenregels, het aanspreken van kinderen, ouders, externen en personeel op
het afwijken van gewenste gedragingen en een zorgvuldige communicatie met alle betrokkenen en registrat
ie van incidenten.
Het onderhouden en waar mogelijk versterken van de leefbaarheid en veiligheid op
school vormt een onderdeel van het dagelijkse handelen van alle personeelsleden. Hierbij denken we aan:
– het scheppen van een goede werksfeer
– het bevorderen van een prettige omgang
– leerlingen, ouders en personeel serieus nemen
– taken en verantwoordelijkheid met hen delen
– het voorkomen en oplossen van ruzies, pesten en conflicten
– een luisterend oor bieden en helpen
– goede contacten onderhouden met ouders/verzorgers en externen
– effectief handelen bij calamiteiten
– de klas en het gebouw veilig inrichten en goed gebruik ervan stimuleren
– het leren omgaan met onveiligheid
In het sociaal veiligheidsplan zijn alle verplichte zaken vastgelegd zodat te alle tijde terug te vinden is
wat een gebruikelijke handelswijze is van directie, leerkracht en andere betrokkenen. Zoals:
- pedagogisch klimaat
- seksuele intimidatie en misbruik
- omgaan met agressie, geweld en strafbare feiten
- omgaan met pesten
- omgaan met kindermishandeling
- omgaan met rouwverwerking
-toelating, schorsing en verwijdering
-schoolverzuim
-incidentenregistratie
-brandveiligheid, speeltoestellen en ontruimingsplan
Het sociaal veiligheidsplan moet vooral gezien worden als een naslagwerk waarin visie, beleid,
en contactgegevens overzichtelijk bij elkaar staan.

procedures

Op de school is er een vertrouwenspersoon sociale veiligheid. Dit is Mieke Vissers. Ze is aanspreekpunt voor
leerlingen en ouders wat betreft veiligheidsbeleving. Kinderen en ouders kunnen bij haar terecht, indien er
zich een situatie voordoet die ze liever met de vertrouwenspersoon dan met de eigen leerkracht
bespreken.
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De ouders
Het belang van de betrokkenheid van de ouders
Wij vinden het belangrijk van ouders en school goed contact hebben met elkaar.
Er zijn verschillende manieren waarop ouders betrokken kunnen zijn bij de school en schoolervaringen van
hun kind. Ieder schooljaar vraagt onze school ouderhulp voor:

het meedoen met activiteiten in de kleutergroepen.

het begeleiden van kinderen tijdens excursies, uitstapjes en schoolreisje.

het meehelpen bij feesten, vieringen en sportactiviteiten.

het begeleiden van de kinderen die het verkeersexamen doen.

het uitvoeren van allerlei klussen.
In verband met de privacy van de leerlingen en hun ouders dienen hulpouders er rekening mee te houden
dat zij zaken die ze al dan niet toevallig te horen of te zien krijgen, niet bestemd zijn voor derden.

Informatie aan de ouders
Informatieavonden
Aan het begin van elk schooljaar organiseren we een informatieavond. Ouders krijgen dan de mogelijkheid
om begeleidt door hun eigen kind kennis te maken met de dagelijkse gang van zaken in de groep en op school.
Per cluster worden er ook workshops gegeven waarin er over een bepaald onderwerp informatie voor de
ouders wordt gegeven (Bv: workshop werkwijze binnen de groep, aanvankelijk leesproces, groep 7/8
workshop VO)
Op deze avond wordt gesproken over algemene zaken m.b.t. tot de school en in het bijzonder over de gang
van zaken in de betreffende groep.

Rapportavonden
Twee keer per jaar vindt er een gesprek plaats tussen ouders en school. De leerkrachten gaan dan met u in
gesprek over de vorderingen en gedrag van het kind. De gesprekken duren 15 minuten.

Oktober/November:
Oudergesprekken over de kinderen van groep 1 en 8. Het gesprek is vooral gericht op wie is het kind, hoe is
het gestart en wat is voor komend schooljaar van belang.
Voor groep 8 wordt ook het voorlopig advies besproken

Februari:
Oudergesprekken voor groep 1 t/m 7, groep 3 t/m 7 n.a.v rapport. Bij groep ½ wordt het
ontwikkelingsoverzicht besproken.
Over alle leerlingen van groep 8 vindt met de ouders een gesprek plaats over het definitieve V.O. advies.

Juni

Oudergesprekken over kinderen van groep 1 t/m 7 op vraag van de leerkracht en/of ouder.
Extra gesprek
Als uw kind specifieke onderwijsbehoeften nodig heeft, kunt u door de groepsleerkracht, de I.B.-er of de
directeur worden uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dit gesprek wordt het probleem aan de orde
gesteld en wordt samen gekeken welke vervolgstappen er gezet zouden kunnen worden. Ouders kunnen ook
te allen tijde om een gesprek met de groepsleerkracht, IB-er of de directeur vragen.
Nieuws, folders en informatiebrieven
Behalve dat het een enorme papier besparing is, vinden we het erg belangrijk dat we ouders snel op de hoogte
kunnen brengen van actuele en belangrijke informatie. Ook het regelen ouderhulp verloopt via de
digitale weg een stuk gemakkelijker. We verspreiden de informatie digitaal. Dit geldt voor alle schoolse
zaken. Verder staat er ook een schoolkalender in het systeem waarop alle belangrijke data en activiteiten zijn
terug te vinden.
Ons systeem heet ISY.
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Ouders bij vieringen
Vanwege plaatsgebrek in onze gemeenschapsruimte is het niet mogelijk dat ouders schoolvieringen, zoals
Sinterklaas en Carnaval kunnen bijwonen. Mochten er activiteiten buiten plaatsvinden dan zullen we u middels
ISY van harte uitnodigen om de activiteit bij te wonen!
Internetpagina
Ook de website is een belangrijk medium. Informatie van en voor kinderen, maar ook voor ouders en
andere belangstellenden zullen op onze website te vinden zijn. Veel van die informatie is ook te
downloaden. Dit geldt ook voor deze schoolgids en het schoolplan.

Contact met groepsleerkracht en/of directeur
Als u één van leerkrachten wilt spreken, zouden we het erg op prijs stellen, als u dat na schooltijd zou willen
doen. Iedere leerkracht zal tijd vrijmaken om eventuele problemen met u door te praten. Toch is, ook na
schooltijd, de leerkracht vaak nog met leerlingen bezig of heeft andere zaken die voor de school van belang
zijn. U komt dan misschien ongelegen. Het is daarom het beste, dat u van tevoren een afspraak maakt.
Hetzelfde geldt voor een afspraak met de directeur. De directie en de leerkrachten zijn makkelijk en snel
bereikbaar via de mail.

Informatievoorziening naar gescheiden ouders.
Inleiding
Als ouders gescheiden leven of gaan scheiden kan het voor de school moeilijk zijn om te bepalen welke positie
we moeten innemen bij het verstrekken van informatie.
De wet geeft hierin echter een duidelijke richtlijn. “Derden die beroepshalve beschikken over informatie
inzake belangrijke feiten en omstandigheden die de persoon van het kind of diens verzorging en opvoeding
betreffen (zoals de school) dienen daarvan de niet met het gezag belaste ouder op de hoogte te stellen.”
Concreet betekent dit dat wij als school verplicht zijn beide ouders te informeren. Alleen in zwaarwegende
omstandigheden kan hiervan worden afgeweken.
Uitgangspunt
De wet schrijft niet voor welke informatie gegeven moet worden. Als school willen we geen speelbal worden
tussen ouders. Daarom kiezen we ervoor om duidelijke uitgangspunten te hanteren bij het uitvoeren van het
beleid.
De met het gezag belaste ouder dient alle informatie zelf door te geven aan de ex-echtgeno(o)t(e).
De niet met het gezag belaste ouder dient eventueel zelf naar de school toe aan te geven dat hij of zij
op de hoogte gesteld wenst te worden van belangrijke informatie en welke informatie.

Ons informatiesysteem: Ïsy is toegankleijk voor beide ouders.

Deze ouder is zelf verantwoordelijk voor het up to date houden van zijn/haar adresgegevens in de
schooladministratie.

De school stelt het zeer op prijs dat bij belangrijke beslissingen op school omtrent de toekomst van
een kind beide biologische ouders aanwezig zijn bij een gesprek over hun kind.

We gaan ervan uit dat de met het gezag belaste ouder de andere ouders in kennis stelt van het
schooladres, de naam van de website alsmede deze eerste info, zodat die zich op een adequate wijze op de
hoogte kan stellen.
Welke informatie verstrekken wij aan de niet met het gezag belasteouder?

Isy informatie systeem waarop alle schoolse zaken worden vermeld.

Het adres van onze internetsite. Op deze site zijn veel gegevens terug te vinden en te downloaden.

Data ouderavonden

Kopie van het rapport

Oudergesprekken als er sprake is van een versneld of vertraagd doorlopen van de basisschool

Onderzoeken die door externen gedaan moeten worden (bijv, BCO, BJZ, Riagg)
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Oudergesprekken als er sprake is van mogelijk doorverwijzen naar een Speciale school voor
basisonderwijs, een school voor Speciaal Onderwijs of in aanmerking komen voor een Leerling Gebonden
Financiering (“rugzakje”)

Adviesgesprek over doorstroom naar het Voortgezet Onderwijs
Aangezien we steeds vaker te maken hebben met kinderen van gescheiden ouders, gaan we er van uit dat
beide ouders in het belang van het kind gezamenlijk naar de ouderavond komen. Indien dit echt
onoverkomelijk is, kunnen de ouders een andere afspraak maken met de groepsleerkracht.


Ouders in de groepen
Ouders die een morgen of een middag in de school bij hun kind willen komen kijken, zijn altijd van harte
welkom, als ze van tevoren even een afspraak met de groepsleerkracht maken. Dit kan in alle groepen.

Inspraak
Als u wil meepraten en meebeslissen over onze school, kunt u het beste deelnemen aan de oudergeleding
van de medezeggenschapsraad (MR). U heeft dan een meer directere invloed op de organisatie en de
inrichting van ons onderwijs en u bepaalt mede het toekomstbeleid van de school.
Ook hebben we een oudervereniging. Deze groep ouders helpt bij het organiseren van activiteiten.

De oudervereniging
Doelstelling
Het doel van de oudervereniging is het organiseren van activiteiten met de hulp en inzet van ouders en
leerkrachten van de school. Deze activiteiten zijn onder andere Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, de
schoolfotograaf, een thema-avond en het verkeers-examen. Met beperkte financiële middelen worden
deze activiteiten bekostigd. De financiering vindt plaats door een ouderbijdrage.
We zijn trots op wat er bereikt is samen met de oudervereniging.
Vergaderingen
Zoals de naam ‘oudervereniging’ al zegt zijn we een vereniging. Dit betekent o.a. dat we zo transparant als
mogelijk ons naar de ouders richten. Zes keer per jaar vindt een bestuursvergadering plaats. Bij de
vergaderingen is ook een teamlid aanwezig. In september of oktober wordt de algemene ledenvergadering
gehouden waarbij alle ouders uitgenodigd worden. Elke 3 jaar worden de bestuursleden herkiesbaar
gesteld.
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Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Loes Sieben
Secretaris: Kelly Verschaeren
Penningmeester: Ingrid Lenders
Lid: Karin Heldens
Lid: Angela Verstraeten
Lid: Yvonne Kempen
Lid: Petra Gielen
Lid: Patty Peeters
Lid: Sanne Gähler
Lid: Désiree Geraedts
Lid: Dianne Bongers
Lid: Wendy v.d. Beucken
Lid: Yvonne Hoeijmakers
Lid: Linda v.d. Wijst
Lid: Linda Timmermans
Activiteiten
De volgende activiteiten worden jaarlijks door de oudervereniging (mede) georganiseerd en/of
gefinancierd:
Alle groepen:

Sinterklaas op School

Kerstmis activiteit

Carnaval

Pasen

Schoolfotograaf

IJsjes aan het eind van het schooljaar
Groepen 1/2

Uitstapje Kitskesberg
Groepen 3/4/5/6

Uitstapje speeltuin
Groep 7

Schoolreisje Burgers Zoo
Groep 8

Musical
Bijdrage voor de oudervereniging
Elk jaar vraagt de oudervereniging een ouderbijdrage voor extra activiteiten en zaken die niet tot het
gewone onderwijs behoren. Het geld is bestemd voor bijzondere activiteiten, zoals Sinterklaas, activiteiten
einde schooljaar, uitstapjes en busreis. Tijdens de jaarvergadering van de oudervereniging, in september /
oktober, wordt hierover verantwoording afgelegd aan de aanwezige ouders en wordt de begroting voor het
nieuwe schooljaar besproken. Dan kan ook de ouderbijdrage gewijzigd worden. De bijdrage voor de
oudervereniging wordt jaarlijks eenmaal geheven. Dit betekent dat tijdens het schooljaar geen extra
bijdragen van u verlangd worden behoudens voor het schoolkamp van groep 8 .
In september / oktober zult u verzocht worden de ouderbijdrage te voldoen.
Voor dit schooljaar gelden de volgende bedragen:
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voor één kind€ 18,=
voor 2 kinderen€ 34,=
voor 3 kinderen€ 50,=

Medezeggenschap
Een school wordt bestuurd door een schoolbestuur. De eindverantwoordelijkheid voor alle
schoolaangelegenheden ligt bij het schoolbestuur. Een aantal jaren geleden werd "de wet op de
medezeggenschap" ingesteld. In deze wet werd geregeld dat er in een medezeggenschapsraad ouders en
leerkrachten moeten zitten. Ouders en leerkrachten zijn immers de groepen waarover het in het onderwijs
gaat. De wet schrijft ook een aantal situaties voor waarbij een bestuur verplicht werd een MR in te schakelen.
In dergelijke gevallen moet een medezeggenschapsraad dus betrokken worden in de besluitvorming. Een en
ander is schriftelijk vastgelegd in het medezeggenschapsreglement.
Hoe?
Hiervoor bestaan twee mogelijkheden:
a.De medezeggenschapsraad moet instemmen met een besluit dat een bestuur wil gaan nemen. Zonder de
instemming mag het besluit niet genomen worden en dient er overlegd te worden tussen bestuur en
medezeggenschapsraad.
b.De medezeggenschapsraad wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over voorgenomen
besluiten van het bestuur.
In beide gevallen kan het gaan om de gehele MR of alleen over het personeels- of oudergedeelte. Dit betekent
dus, dat een medezeggenschapsraad betrokken wordt bij bijna alle vergaande besluiten van een bestuur.
Medezeggenschap bij Prisma.
Elke school heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR). De gedachte binnen de wet op de
medezeggenschap is dat beleidsbesluiten van bovenaf worden gemaakt en daarna voorgelegd worden aan
de Medezeggenschapsraad (MR) of de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
Bovenschoolse zaken worden door de GMR met het bestuur afgehandeld.
Zowel de MR als de GMR bestaat uit een ouder- en personeelsgedeelte
Om vorm te geven aan bovengenoemde medezeggenschap, maar ook te voldoen aan de medezeggenschap
zoals bedoeld in de Wet op de Medezeggenschap Onderwijs is op onze school de uitwerking als volgt:
MR-personeelsleden
Bij iedere bijeenkomst van de MR zijn vast 4 personeelsleden aanwezig. Zij handelen de zaken op
schoolniveau af, waarvoor nog toestemming of advies vereist is en vormen dus het personeelsdeel van de
MR
MR-ouders
Na verkiezingen vormen 4 ouders de oudergeleding van de MR. Ze handelen de zaken op schoolniveau af,
waarvoor nog toestemming of advies vereist is.
De samenstelling van de MR oudergeleding kan iedere 2 jaar wisselen. Ouders moeten aftreden als hun kind
de school verlaat. Deze plaatsen worden dan weer ingevuld door “nieuwe” ouders na verkiezingen.
Klankbordgroep van ouders
Dit is een groep ouders die indien nodig vanuit de MR geraadpleegd worden om over bepaalde
onderwerpen binnen onze school mee te denken en te praten.
Onderwerpen die aan bod komen: Schoolgids, nascholingsbeleid, vakantierooster,
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tevredenheidsonderzoek, veiligheidsplan, formatie, begrotingen, jaarplannen. Al deze onderwerpen zijn
opgenomen in het activiteitenplan van de MR.
Visie en missie MR LEEF
Missie: De MR zorgt voor een zinvolle bijdrage aan goed toekomstgericht onderwijs waarin kinderen zich
veilig en betrokken voelen en waarbij een transparante, duidelijke communicatie met ouders, leerkrachten en
directie als overlegpartner voorop staat.
Visie:

De MR wil graag laagdrempelig toegankelijk zijn voor ouders, team en overlegpartner (directie)
De MR wil graag een positief-kritische partner zijn voor de overlegpartner met betrekking tot
ontwikkelingen binnen school wat betreft huisvesting, onderwijs en organisatie.

De MR wil dit bereiken door een goed werkend orgaan te zijn, zichtbaar binnen de organisatie, actief
betrokken en waarmee openlijk gecommuniceerd wordt.



Heeft u vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met één van de MR-leden of een bericht sturen naar
het volgende emailadres: medezeggenschapsraad@kcleef.nl
Schooljaar 2020-2021
Personeelsgeleding MR:
Mieke Vissers, Eva Kleuskens, Mariëlle Janssen, Rob Berends
Oudergeleding MR;
Ester Hendrix, Eveline Hendriks, Fieke Dings, Femke van Nuenen.
Toehoorder
Ouders en personeelsleden die niet lid zijn van de MR kunnen de bijeenkomsten bijwonen, maar enkel als
toehoorder. Toehoorders nemen niet actief deel aan vergaderingen, maar dienen zich in beginsel te
beperken tot luisteren en observeren naar hetgeen in de vergadering aan de orde komt.
Tijdens het behandelen van vertrouwelijke informatie kan de vergadering door de voorzitter “besloten”
worden verklaard. Dan mogen enkel MR-leden aanwezig zijn.
Gezamenlijke punten van onderwijs en opvang worden besproken met de MR van school en de ouderraad
van Hoera.
In de eerste bijeenkomst van het nieuwe schooljaar zullen de vergaderdata afgesproken worden. Deze
worden via Isy gecommuniceerd en zijn ook daar terug te vinden op de kalender.

Klankbordgroep ouders
Uitgangspunten
Partnerschap werkt alleen als we ervan overtuigd zijn dat iedereen voor en aan hetzelfde doel werkt: zo goed
mogelijk onderwijs.
De nadruk ligt hiermee op het meedenken, samen met schoolleiding en team een visie en beleid ontwikkelen
met als doel de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en zo mogelijk te verbeteren.
Indien nodig wordt er vanuit de MR een beroep gedaan op de klankbordgroep om mee te denken over
bepaalde onderwerpen waarbij de MR een instemmende of adviserende rol heeft. Het is een klankbordgroep
met een adviserend karakter.
Samenstelling
Mocht de MR bij een bepaald onderwerp advies in willen winnen vanuit de klankbordgroep dan zal de MR
middels een oproep op Isy ouders vragen om deel te nemen aan de klankbordgroep betreffende een specifiek
onderwerp.
Achterban
De terugkoppeling naar de ouders kan, afhankelijk van het onderwerp, op de volgende manieren:
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o
o

Nieuws via Isy:
Een aparte informatieavond

Prisma
Het Prisma-bestuur heeft de zorg en de verantwoordelijkheid voor de bestuurlijk-organisatorische kant van
het geven van goed onderwijs aan de basisscholen in Helden en Kessel. Het Prisma-bestuur vormt de
rechtspersoon waaronder en in dienst waarvan directeur, leerkrachten en medezeggenschapsraad
functioneren. Het bestuur heeft ook de zorg voor de gebouwen en inventarissen van alle scholen.
Naast het College van Bestuur is er een Raad van Toezicht.
Voor meer gegevens kunt u terecht op de website van Prisma www.prisma-spo.nl

Leerlingenraad
Met een leerlingenraad bevorderen we de betrokkenheid van leerlingen bij onze school. Maar we
bereiken er in feite meer mee, namelijk actief burgerschap. Actief burgerschap is het nemen van
verantwoordelijkheid voor zaken die in algemene belang zijn. Maar ook het bewustzijn dat je daarbij
niet uitsluitend voor jezelf spreekt, maar dat je namens anderen spreekt en handelt. Met een
leerlingenraad laten we kinderen omgaan met dit principe en léren we ze om hiermee om te gaan.
Door het oprichten van een leerlingenraad kunnen leerlingen samen op een democratische wijze
actief participeren en meedenken over schoolse zaken.
De leerlingen;

hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, ze weten dat ze meetellen

maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen

voelen verantwoordelijkheid en denken actief mee met schoolse zaken

krijgen een beter inzicht in de organisatie van de school

dragen bij aan de kwaliteit van de schoolorganisatie

ondervinden wat realistisch en haalbaar is

zijn bezig met actief burgerschap.
In de leerlingenraad zitten leerlingen uit de groepen 4 t/m 8. Uit elke klas wordt een leerling gekozen om de
klas te vertegenwoordigen. Dat zijn dus leerlingen die in de eigen klas vragen welke ideeën er zijn. Zij
moeten de informatie uit de klas goed kunnen overbrengen naar de leerlingenraad tijdens een vergadering.
En andersom ook wat besproken is in een vergadering weer in de klas vertellen. De leerlingenraad kiest
onder de eigen leden een voorzitter en notulant. De vertegenwoordigers doen hun werk niet alleen. Ze
worden begeleid door juf Mieke en komen ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar. Deze vergaderingen vinden
plaats onder schooltijd.
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Verzekeringen
De leerlingen, personeel en vrijwilligers zijn op onze school bij schoolactiviteiten verzekerd
tegen ongevallen.
Ze zijn niet via school WA verzekerd. We raden u aan zelf een WA-verzekering af te sluiten. U kunt hiervoor
informatie inwinnen bij uw verzekeringsagent of verzekeringskantoor.
Als een leerling zich op school bevindt, wil dat niet zeggen dat de school verantwoordelijk is voor alle schade
die een leerling kan oplopen.
Dit geldt ook wanneer een leerling schade veroorzaakt aan derden. Derden kunnen zijn: andere leerlingen,
personeel van de school, of anderen welke niet tot de school behoren. Als het ene kind het andere kind tijdens
schooltijd schade toebrengt tijdens sport/spelsituaties of tijdens een stoeipartijtje, zijn de ouders of
verzorgers van de leerling, die de schade heeft toegebracht , aansprakelijk. De schade zal in een dergelijke
situatie geclaimd dienen te worden op de particuliere aansprakelijkheidsverzekering.
De Aansprakelijkheidsverzekering voor Onderwijsinstellingen dekt de aansprakelijkheid die voortvloeit uit
een onrechtmatige daad of nalatig handelen van de school en/of haar personeel. Onder personeel wordt ook
verstaan: stagiaires, vrijwilligers, inleenkrachten en al degenen die aan de schoolse dan wel buitenschoolse
met de school min of meer verband houdende activiteiten deelnemen.
Wij attenderen u in dat verband een aspect dat vaak aanleiding is tot misverstand.
De school of het schoolbestuur is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en
buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband
ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar berust op
een misverstand. De school is alleen aansprakelijk en daarmee schadevergoedingsplichtig wanneer er sprake
is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten
in hun rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige
onrechtmatigheid van de kant van de school. Een voorbeeld daarvan is de schade aan een bril tijdens de
gymnastiekles; die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, en wordt (dan ook) niet door
school vergoed.
Schade veroorzaakt door motorvoertuigen zijn uitgesloten van de Aansprakelijkheidsverzekering voor
Onderwijsinstellingen. De eigenaar of houder van een motorvoertuig is zelf aansprakelijk voor schade
veroorzaakt met zijn motorvoertuig. Het gaat hier om risico-aansprakelijkheid, die niet overdraagbaar is aan
derden.
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Vervoer van leerlingen per auto door ouders/verzorgers
Zo af en toe door het schooljaar doen we wel eens een beroep op u om mee te helpen met het vervoer van
kinderen. Sinds 1 maart 2006 is de regelgeving hieromtrent weer aangescherpt. Voor schoolvervoer is het
echter niet duidelijker geworden.
De wettelijke regeling luidt:
“Alle kinderen kleiner dan 1.35 meter met een maximaal gewicht van 36 kilo moeten zowel voorin als
achterin gebruik maken van een geschikt en goedgekeurd kinderzitje of zitverhoger. Anderen moeten de
veiligheidsgordel gebruiken. Een driepuntsgordel als heupgordel gebruiken mag niet meer “
Vervoer van “andere” kinderen:
Van ouders wordt verwacht dat ze voor hun eigen kind een autostoeltje of zittingverhoger in de auto hebben.
Voor andere kinderen kan niet altijd een autostoeltje of een zittingverhoger aanwezig zijn. Bij dit soort
incidenteel vervoer over beperkte afstand mogen op de achterzitplaatsen kinderen vanaf 3 jaar (maar niet de
eigen kinderen) volstaan met het gebruik van een gordel.
De discussie die kan ontstaan gaat dan over “Wat is ver?” Als school willen we niet achteraf geconfronteerd
worden met schadeclaims. We zullen het vervoer per auto voor de kleine kinderen zoveel mogelijk trachten
te vermijden.
Voor de kinderen, groter dan 1.35 meter houden wij aan:
o
Kinderen mogen zonder zitje op de achterbank vervoerd worden.
o
Er mogen zoveel kinderen op de achterzitting plaatsnemen als er gorderls zijn.

De ontwikkeling van het onderwijs op onze school
Schoolontwikkeling
Elk jaar houdt het team zich bezig met onderwerpen die van belang zijn voor de school en dus ook voor de
kinderen. Het zijn onderwerpen waarmee we onze onderwijskwaliteit continu verbeteren.
In dit schooljaar gaan we als team vooral inzetten op het borgen van ons onderwijsproces en het verbeteren
van het kwaliteitssysteem.
De afgelopen jaren zijn we flink aan de slag gegaan met onderstaande speerpunten. Voor deze onderwerpen
zullen we komend schooljaar “kwaliteitskaarten” gaan ontwikkelen waarmee we ons onderwijs borgen en
tevens de doorgaande lijn beter kunnen waarborgen.
a.
Pedagogisch vakmanschap en welbevinden: Dit zal ondersteund worden door het project
gezonde kindcentra. In het projectplan hebben we beschreven dat op kindcentrum Leef iedere betrokkenen
van Leef zich veilig en vertrouwd voelt en er ruimte is om te “Oefenen voor het leven”. Er is een doorgaande
lijn te herkennen, erkennen en in het duiden van een positief groepsklimaat en in sociaal-emotionele
ontwikkeling van kinderen om daar, vanuit pedagogisch en professioneel handelen, een aanbod op in te
richten. Deze doorgaande lijn wordt door alle professionals van Kc Leef gevoeld en uitgedragen en is zichtbaar
in het dagelijks handelen. Het hele projectplan is in te lezen op school.
b.
Groepsdoorbrekend werken: Binnen het groepsdoorbrekend werken sluiten we aan bij de
verschillende niveaus van leren. Het creëren van passende arrangementen, zodat kinderen een
ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen. We sluiten zoveel mogelijk aan bij het niveau van het kind.
c.
Rekenen, taal, lezen, spelling: het aanbieden van een passend beschreven aanbod op 3 niveaus per
leerjaar waarbij we uitgaan van didactisch vakmanschap en passende instructie. Door
het groepsdoorbrekend werken bieden we een breed arrangement waarbij we kindvolgend kunnen
werken.
d.
Portfolio/Kind(-ouder) gesprekken: Kinderen leren plannen en (gedeeltelijk) eigen keuzes te maken.
De keuzes zijn gericht op eigen “persoonlijke” doelen. Kinderen krijgen hierdoor meer inzicht in hun eigen
“brede” ontwikkeling waardoor ze meer eigenaar zijn, keuzes kunnen maken en leren verantwoordelijkheid
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te dragen voor eigen keuzes. De leerkracht is gericht op het stellen van vragen en het voeren
van kindgesprekken die dit proces bevorderen.
e.
Talententijd/ Maatwerkgroep: We bieden een breder aanbod dan alleen rekenen en taal voor alle
kinderen en daarbij een passend arrangement voor meer- en hoogbegaafden. Hiermee hebben we
structureel aandacht voor ‘wie ben ik’ en ‘wat kan ik’, het ontwikkelen van 21st century skills,
het tegemoetkomen aan verschillende leerbehoeften en het realiseren van rijk aanbod dat bijdraagt aan
welbevinden en schoolbeleving van kinderen. Dit aanbod is gericht op leren leren , leren denken en leren
leven. Dit betekent dat ons aanbod binnen talententijd gericht kan zijn op alle aspecten van leren, zoals
sociale ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, emotionele ontwikkeling, handelend en praktisch leren.
Binnen de blokken van talententijd komt de maatwerkgroep een aantal momenten bij elkaar. Kinderen
krijgen daar aanbod gericht op de hogere denkniveaus
f.
Thematisch werken: Met WO werken we met schoolthema’s. Binnen de ontwikkelde kaarten
van Top-ondernemers is er een koppeling gemaakt met: techniek en wetenschap, cultuureducatie en
muziek. Hiermee is het aanbod van techniek&wetenschap, cultuureducatie ingebed in ons onderwijs
g.
Doorgaande lijn peuter-kleuter en speelleeractiviteiten voor groep 1 t/m 3: Kinderen kunnen op
verschillende niveaus leren. Hierbij gaan we uit van ontwikkelingslijnen, niveaus van leren. Hier richten we
ons vooral op de inrichting van een rijke leeromgeving waarbij de fases van leren leidend zijn (van
manipuleren tot formeel leren)
Deze processen zullen ook onze opdracht om te komen tot passend onderwijs bevorderen en zal een positieve
invloed hebben op het implementeren van de 21 century skills in ons onderwijs.

De leerkracht
Ook in het onderwijs is goed personeelsbeleid belangrijk. Uiteraard horen daarbij begrippen als
loopbaanontwikkeling, groeimogelijkheden, mobiliteit en scholing zijn daarbij belangrijke begrippen.
Scholing van leraren
Nascholing van de leraren is van essentieel belang om veranderingen in het onderwijs gestalte te geven. Ons
nascholingsbeleid heeft tot doel:

het bevorderen en op peil houden van ons onderwijs en waar mogelijk nog te verbeteren.

het bevorderen van de beroepsmatige ontplooiing en interesse-ontwikkeling van onze leraren.
We hebben nascholing op schoolniveau (teamniveau), deelteamniveau, persoonlijk niveau passend binnen
de schoolontwikkeling. Op schoolniveau en deelteamniveau kunnen we ondersteuning aanvragen bij externe
ondersteuningsdiensten.

Zorg voor relatie school en omgeving
De school benut de mogelijkheden om met extern betrokkenen samen te werken. We kunnen onze visie
uitdragen, maar ook leren van anderen. Enkele voorbeelden van externe contacten zijn:

Deelnemen aan het overleg van het directieoverleg van de stichting Prisma.

Contacten met de gezinsscoaches van gemeente Peel en Maas

Contacten met instellingen die deskundig zijn op het gebied van onderwijs, opvoeding, verzorging en
welzijn (Mutsaersstichting, Opdidakt, GGD, BCO onderwijsadviesbureau, Bureau Jeugdzorg, politie, ZATteam e.d.). Indien noodzakelijk vindt er bespreking met een of meer instellingen samen plaats.

Met de politie ligt er een afspraak om zaken rondom fysiek geweld en discriminatie te melden. Bij
herhaling kan de politie slachtoffers ook uitnodigen om een officiële melding of aangifte te doen. En laten
we daarover duidelijk zijn: geweld en discriminatie kunnen en willen we niet accepteren.

Deelname aan VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) overleg.

Contacten met het Voortgezet onderwijs in de regio.

Contacten met de Speciale school voor basisonderwijs

Contacten met andere scholen van Stichting Prisma

Deelnemen aan werkgroepen van Prisma, waaraan bepaalde schooloverstijgende zaken zijn
gedelegeerd.
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Schoolresultaten
Schoolverlaters groep 8
In Kessel zelf is geen school voor voortgezet onderwijs. Ofschoon het Bouwens van der Boije College (BBC) in
Peel en Maas de dichtstbijzijnde school is, kiezen ouders heel bewust voor een school voor voortgezet
onderwijs. Er wordt een onderwijsvorm én school gezocht die volgens ouders en school zo goed mogelijk
aansluit bij de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind.

Er hebben de laatste schooljaren aanmeldingen plaatsgevonden bij:

Bouwens van der Boijecollege in Panningen.

Bisschoppelijk College Broekhin te Roermond en daarvan de vestiging te Reuver (Jenaplanschool voor
VMBO)

Praktijkonderwijs ’t Wildveld te Venlo

College Den Hulster te Venlo

Technisch Instituut St. Jansberg te Maaseik

Blariacumcollege Venlo

Citaverde te Horst


Het afgelopen schooljaar was de volgende verwijzing naar de brugklassen:
Internationale schakelklas Venlo 3%
Praktijkonderwijs3 %
VMBO-basisgerichte leerweg10%
VMBO-kader/theoretisch16%
VMBO/theoretisch/Havo 29 %
HAVO6%
HAVO/VWO10%
VWO /VWO +13 %

Scores eindtoets groep 8
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

score
205,9
199,6
197,9
207,5

norm
200,2
199,4
203,3
202,4

Verwijzing leerlingen met speciale behoefte
Verwijzing voor SBO of SO:
2 leerlingen naar SBO en 2 leerlingen naar SO
Aangemeld voor de topklas:

Schooljaar
2019-2020 jaar gaan 2 leerlingen naar

de topklas.
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Klachtenregeling
Samenvatting

Op elke school van de stichting Prisma is een klachtenregeling. Deze garandeert een zorgvuldige behandeling
van klachten, waarmee het belang van de betrokkenen wordt gediend, maar ook het belang van de school.
Zowel leerlingen als hun ouders kunnen een klacht indienen bij de klachtencommissie. Dit kan een klacht zijn
over agressie, geweld en discriminatie. Deze klachtenregeling is alleen van toepassing wanneer u met uw
klacht nergens anders terecht kunt. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school
zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel, schoolleiding en Prisma op een juiste wijze
worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de
afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling
die in deze schoolgids beschreven staat.
In 2009 is overgestapt naar de klachtenregeling volgens “Model klachtenregeling Primair en Voortgezet
Onderwijs”
Stap bij ontevredenheid altijd eerst naar de betreffende leerkracht, de directie en daarna naar de voorzitter
van het College van Bestuur
We hebben de complete klachtenregeling opgenomen als “bijlage 1” onder hoofdstuk 12.

Verlofregeling en schoolverzuim
Thuishouden en vakantieverlof 4-jarigen
Verlof voor 4-jarigen is geoorloofd.
Wel willen wij hierbij de pedagogische uitgangspunten van onze school weergeven.

Leren is een plicht maar ook een recht!
Leerplicht is ook een leerrecht want ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs.
Voor hun vierde gaan veel kinderen al een tijdje naar de opvang of peuterspeelzaal. Als uw kind 4 jaar is, is
het welkom op onze basisschool, dat is een leerrecht van uw kind. In de praktijk doen (bijna) alle
ouders/verzorgers dat, en dat is natuurlijk niet geheel vrijblijvend.
Door uw kind alvast in te schrijven verklaart u als ouder/verzorger zich akkoord met de schoolregels,
waaronder ook de regels over de lestijden en vakantie vallen.
Het thuishouden van niet-leerplichtige kinderen is een kwestie van goed overleg.
Dus als U de keuze gemaakt heeft, om uw kind op 4-jarige leeftijd naar school te laten gaan, betekent dat,
dat u zich conformeert aan onze schoolregels.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen op dezelfde wijze de school bezoeken als de leerplichtige leerlingen.
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Er is immers een doorlopend aanbod in de groep, uw kind mist een deel van dit onderwijsaanbod bij het
thuishouden, bij het inplannen van structurele wekelijkse therapie of op vakantie gaan in de niet-reguliere
vakantieperioden. In het doorlopend aanbod in de groep ontstaan door het opnemen van verlof hiaten.
Dit heeft mogelijk invloed op de ontwikkeling van uw kind.
We hopen dan ook dat u in het vervolg de vakantie tijdens de reguliere vakantieperioden en fysiotherapie
e.d. buiten de lestijden van de school plant.

Wanneer is een leerling leerplichtig?
4 jaar: nog niet leerplichtig
Een kind mag naar de basisschool, zodra het vier jaar is. Verplicht is het dan nog niet.

5 jaar en nog niet volledig leerplichtig:
Zodra het kind echter 5 jaar is geworden is het leerplichtig en wel op de eerste schooldag van de maand die volgt
op de maand waarin het jarig is.
Een kind van 5 jaar is nog niet volledig leerplichtig. De ouders mogen het kind nog thuishouden voor ten
hoogste 5 uur per week. Als de ouders van deze regeling gebruik maken, moeten zij dit bij de directeur van
de school melden.
Deze regelingen houden op als het kind 6 jaar is.

6 jaar: volledig leerplichtig


Geoorloofd schoolverzuim
Het is een misverstand te denken dat een kind recht heeft op 10 dagen extra verlof per jaar.
Wel geldt:
De leerplichtige leerling mag van school verzuimen zolang:
a.
De school gesloten of het onderwijs geschorst is.
b.
Bij of op grond van algemene verbindende voorschriften het bezoeken van de school verboden is,
(bijv. bij de uitvoering van de wet Besmettelijke Ziekten)
c.
De leerling bij wijze van tuchtmaatregel de toegang tot de school ontzegd is.
d.
De leerling wegens het vervullen van plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging
verhinderd is de school te bezoeken.
e.
De leerling wegens ziekte verhinderd is de school te bezoeken.
f.
De leerling wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders/verzorgers slechts
buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan.
g.
De leerling door andere gewichtige omstandigheden verhinderd is de school te bezoeken.
Ad f: specifieke aard van het beroep van de ouders
Het beroep van één van de ouders moet zodanig zijn dat er alleen maar buiten de schoolvakanties met de
kinderen op vakantie gegaan kan worden. Daartoe moet ook een verklaring van de werkgever overlegd
worden. Het verlof moet bij de directeur aangevraagd worden. De directeur kan daartoe positief beslissen,
maar slechts éénmaal per jaar en voor ten hoogste 10 dagen. Dit verlof kan niet verleend worden in de eerste
twee weken van het nieuwe schooljaar.
Ad g: andere gewichtige omstandigheden
Bij “andere gewichtige omstandigheden” gaat het om omstandigheden die buiten de wil van de leerling of de
ouders gelegen zijn.
Voorbeelden hiervan zijn:

voldoen aan wettelijke verplichtingen

verhuizing

bijwonen van een huwelijk van familieleden

overlijden van familieleden

het 25-jarig, 40-jarig en 50-jarig huwelijks- of ambtsjubileum van ouders of grootouders
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Verzoeken op verlof:
Indien het gaat om het genoemde in f en g(“specifieke aard van het beroep van de ouders”) dienen de ouders
daartoe een schriftelijk verzoek in te dienen bij de directeur van de school. Tevens moet daarbij de verklaring
van de werkgever overlegd worden.
De directeur zal schriftelijk antwoorden op dat verzoek.
Indien het gaat om een verzoek voor verlof bij g. i.v.m. “andere gewichtige omstandigheden” en anders dan
de genoemde voorbeelden dient het verzoek schriftelijk gedaan te worden bij de directeur. Een
aanvraagformulier daarvoor is bij de directie verkrijgbaar. Indien er negatief beslist wordt op het verzoek zal
bij de werkelijke afwezigheid van het kind een bericht van “ongeoorloofd verzuim” naar het College van B. en
W. gestuurd worden, vergezeld van de aanvraagbrief en het antwoord van de directie.
Niet als “andere gewichtige omstandigheden” gelden o.a.:

Een vakantie.

Sportevenementen buiten schoolverband, tenzij een leerling moet uitkomen in een team.

Concerten e.d.

Op wintersportvakantie gaan buiten de schoolvakanties.

Het bezoeken van een tentoonstelling, pretpark e.d. buiten schoolverband.

Een of meer dagen eerder met vakantie gaan of later terugkomen.

Ongeoorloofd verzuim
Als een leerling afwezig is wegens ongeoorloofd verzuimd, dan wordt daarna de volgende procedure gevolgd:

De ouders worden door de directie ervan in kennis gesteld dat het verzuim aangemerkt wordt als
“ongeoorloofd verzuim”.

De directie meldt dit verzuim bij de leerplichtconsulent.

Bij luxeverzuim worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek.

Bij ongeoorloofd verzuim kan door procesverbaal worden opgemaakt.

Dit procesverbaal gaat naar justitie.

Justitie legt al of niet een strafmaat op en de ouders krijgen van justitie hierover officieel bericht.

Schorsing en verwijdering van leerlingen
Leerlingen kunnen voor een tijdje van school gestuurd worden (we noemen dat dan schorsing) of voorgoed
(we noemen dat verwijdering). Een leerling of een ouder die zich ernstig misdraagt, wordt op dat gedrag door
de school aangesproken In geval van een leerling worden de ouders van dat wangedrag op de hoogte
gebracht.
Als een ouder zich ernstig misdraagt kan dat een reden zijn om de leerling te schorsen / verwijderen.
De volledige regeling kunt u vinden in de bijlage 2 onder hoofdstuk 13 “Beleid toelating en verwijdering”.

Internetgebruik
Op school bestaat de mogelijkheid voor leerlingen gebruik te maken van Internet. De informatie die ze hier
van afhalen kunnen de leerlingen gebruiken bij het maken van werkstukken. Zelfstandig gebruik hiervan
willen wij als school zoveel mogelijk bevorderen.
Samen met de ouders moeten wij onze leerlingen daarbij opvoeden tot het goed gebruik maken van
verantwoorde keuzes.
Om misbruik in de toekomst te voorkomen is er een protocol “het internet- en e-mailprotocol” opgesteld
waarbij het steekproefsgewijs controleren is uitgewerkt.
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Vernielen van schoolmaterialen
Uitgangspunt
Binnen onze visie op waarden en normen vinden wij respect voor o.a. materialen belangrijk. We willen niet
alles in regels gieten, maar in voorbeeldgedrag en gesprekken de leerlingen een normbesef en gedrag
meegeven dat hiermee correspondeert. Materialen die niet van jezelf zijn, behandelen als waren ze van jezelf.
Het met opzet vernielen van (school)spullen past niet binnen onze visie en acceptatiegrens. Gebeurt dit toch,
dan moeten leerlingen daar ook de consequenties van dragen.
Actie
Als een leerling iets met opzet heeft vernield, of er zodanig slordig mee om is gegaan dat vernieling te
verwachten was, dan onderneemt de groepsleerkracht de volgende acties.

De leerkracht spreekt met het kind over diens opzettelijk of zeer onzorgvuldig handelen.

De leerkracht informeert de ouders/verzorgers over de vernieling en de vergoeding en verzoekt de
ouders/verzorgers voor betaling zorg te dragen.
Vermissing van schoolspullen
Als onzorgvuldigheid bij een leerling ertoe geleid heeft dat schoolspullen vermist worden, dan geldt eveneens
de verplichting om dat artikel te vergoeden.
Structureel
Als blijkt dat vernieling/ vermissing geen incident is bij een leerling, maar een gevolg van structureel
onzorgvuldig zijn, dan zal de leerkracht dat tijdig bespreken met ouders/verzorgers.

Sponsoring in het onderwijs
Wat is sponsoring?
Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die een sponsor verstrekt aan een bevoegd gezag,
directie, leraren, niet-onderwijzend personeel of leerlingen, waarvoor de sponsor een tegenprestatie verlangt
waarmee leerlingen of hun ouders in schoolverband worden geconfronteerd. Bij sponsoring kan bijvoorbeeld
worden gedacht aan:

gesponsorde lesmaterialen, zoals lesboekjes, video's, posters en spellen

sponsoren van activiteiten, zoals schoolfeesten, sportdagen of schoolreisjes

sponsoren van gebouw / inrichting / computerapparatuur

Doel
Het doel van sponsoring in het onderwijs is om financiële middelen of diensten te verwerven die de school
ten goede komen. Het mag echter absoluut geen inbreuk op de kwaliteit van de school maken of kwaliteit
van sponsoring afhankelijk maken.

Convenant
Alle landelijke onderwijsorganisaties hebben binnen een zogeheten convenant afspraken gemaakt over
sponsoring. Dit convenant "scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring" is op school
aanwezig en voor iedereen ter kennisname beschikbaar.
Enkele belangrijke onderdelen zijn:

scholen gaan zorgvuldig om met sponsoring

sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van
de school

sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen en er mag geen
geestelijke en lichamelijke schade berokkend worden aan de leerlingen

de objectiviteit, geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van de school mag niet in
gevaar gebracht worden

sponsoring mag de continuïteit en inhoud van het onderwijs niet beïnvloeden

klachten kunnen gericht worden aan de klachtencommissie en voor inhoudelijke concrete gevallen
naar de Reclame Code Commissie
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er mag geen blijvende afhankelijkheid ontstaan

Beleid
Het beleid van Prisma is dat er binnen de scholen sprake mag zijn van incidentele sponsoring, mits men zich
houdt aan het convenant.

Diversen
Verkeerssituatie rond de school

Verkeersveiligheid rond de school: een belang van ons allen!
Het autoverkeer bij het halen en brengen van de kinderen zorgt voor gevaarlijke situaties. Daarbij noemen
we dubbel parkeren, parkeren in de bochten, voor uitritten parkeren en dan ook nog door al deze drukte
heen proberen te rijden. Dit heeft tot gevolg dat het zicht en de doorgang beperkt worden.
De schoolleiding en de oudervereniging krijgen reacties van bezorgde ouders die de verkeerssituatie rond de
school niet veilig vinden. We gaan dit probleem samen met u het komende schooljaar verder oplossen.
De school besteedt extra aandacht aan het bewust maken van verkeersveilig gedrag.
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Om dit te verbeteren liggen er de volgende afspraken: géén autoverkeer ter hoogte van
Keverbergstraat - Gelrestraat (tussen school en zwembad, tot aan Gr. Kesselstraat) bij aanvang en
beëindiging van de lessen te hebben. Er zijn voldoende alternatieven voor het parkeren in de buurt. Om dit
te verduidelijken hebben we de parkeermogelijkheden aangegeven op het kaartje.
Ten slotte wijzen we erop dat het beleid van de school erop gericht is dat kinderen bij voorkeur te voet naar
school komen. Lukt dat niet dan mogen ze met de fiets komen. Als het niet anders kan, dan kunnen ze
gebracht en gehaald worden met de auto.
We zullen de ouders er ook regelmatig aan herinneren om samen voor die veiligheid te blijven zorgen.
VEBO aanpak (Verkeerseducatie in het BasisOnderwijs)
Verkeersveiligheid is te belangrijk om links te laten liggen.
Onze school participeert daarom in een verkeerseducatief scholennetwerk van het ROVL ( Regionaal
Overlegorgaan Verkeersveiligheid Limburg – een onderdeel van het provinciebestuur) Het hieruit
voortgekomen gemeentelijk netwerk stimuleert projecten die scholen een impuls geven om meer aandacht
te besteden aan verkeersveiligheid. Het VEBO programma streeft naar het oplossen van
verkeersveiligheidsknelpunten door een resultaatgerichte samenwerking tussen organisaties die te maken
hebben met verkeersveiligheid en verkeer.
Het Limburgs Verkeersveiligheids Label: een kwaliteits-keurmerk.
Onze school is door het extra aandacht geven aan actieve verkeerseducatie, aandacht voor de dagelijkse
school-thuisroute van de kinderen en aandacht voor een veilige schoolomgeving in bezit gekomen van het
LVL : het Limburgs VerkeersveiligheidsLabel.
Het is een uiterlijke waardering door het ROVL en het provinciebestuur voor een geleverde
kwaliteitsverbetering op het gebied van verkeersveiligheid.
Onze school laat met het LVL zien dat het ons ernst is met de verkeersveiligheid van onze leerlingen door
het toepassen van activerende werkvormen, aandacht voor de school-thuisroute en inrichting van de
directe schoolomgeving.

Fietsenstalling
De fietsenstalling is geplaatst bij de ingang van de bovenbouw en bij het zwembad en beneden bij de
parkeerplaats. Voor een aantal kinderen is het beslist noodzakelijk dat ze met de fiets naar school komen.
Voor heel veel anderen is dit beslist overbodig. Wij verzoeken u dan ook erop toe te zien dat uw kind niet
op de fiets naar school komt, als de afstand prima te voet te doen is. Het is overigens erg gezond!. Voor
groep 7/8 is dit beneden bij de parkeerplaats. Voor groep 1 t/m 6 is dit bij het zwembad en bij de
beukenhaag.
De school is niet aansprakelijk voor vernieling en diefstal. Indien een fiets niet is afgesloten is deze niet
verzekerd tegen diefstal.

Roken in school
Een schoolgebouw is een openbaar gebouw. Dit betekent dat er niet gerookt mag worden, tenzij er een aparte
rookruimte beschikbaar is. Zo’n ruimte is er niet. We vinden dat alle groepsruimtes en werkkamers
toegankelijk moeten zijn voor leerlingen en dus voor niet-rokers.
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Binnen de gehele school handhaven we bij alle activiteiten het rookverbod. Dit is niet alleen van toepassing
op de leerkrachten, maar voor iedereen die onze school tijdens en na schooltijden bezoekt. Dit geldt ook voor
de speelplaats. We stellen het ook bijzonder op prijs om niet te roken als u uw kind komt ophalen of
brengen. Een goed voorbeeldgedrag helpt onze kinderen.

Hoofdluis
Hoofdluis is inmiddels een op scholen veel voorkomend
probleem. Bestrijding kan alleen maar plaatsvinden door een
regelmatige en goede controle van de kinderen en het daarna
goed behandelen, direct gevolgd door het schoonmaken van
bijna het hele huis. Het is erg vervelend voor de kinderen, maar
zeker ook voor de ouders van die kinderen. Elkaar daarbij helpen
is belangrijker dan met de vinger nawijzen.
Wat doet de school om dit verschijnsel zoveel mogelijk uit te
bannen?

Op de woensdag na elke vakantie (zomer-, herfst-, kerst-, carnaval- en meivakantie) worden alle
kinderen gecontroleerd door een groepje moeders, die samen het hoofdluisscreeningsteam vormen. Het is
een intensief en lastig karwei dat in één dag geklaard moet zijn.

De ouders van kinderen die met jonge neten en/of hoofdluis besmet zijn, worden zo snel mogelijk op
de hoogte gesteld.

Alle kinderen van de groep waarin een kind met hoofdluis zit krijgen een brief mee, waarin ouders
gevraagd wordt zelf alert te blijven, zelf ook te controleren en de school te berichten als men hoofdluis
constateert.

Na ongeveer 10 dagen wordt de hele klas weer gecontroleerd.

Als een ouder een besmetting op school meldt, wordt ook de hele klas gescreend en volgt er na 10
dagen weer een controle.

Wat vraagt de school van de ouders?

Medewerking aan de screening door er op die dag voor te zorgen dat de leerlingen geen gel, vlechtjes
en haarlak in hun haar hebben. Als dit wel het geval is, is het ondoenlijk om de haren goed te controleren.

Een melding als men thuis jonge neten en/of hoofdluis ziet zitten.

Een goede behandeling van het haar en het schoonmaken van het huis als er een besmetting is
opgetreden.

De ouders van de vriendjes/vriendinnetjes zelf waarschuwen als uw kind daar rond de tijd van de
besmetting gespeeld heeft.
U kunt zeker meehelpen om dit probleem te blijven aanpakken!
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Ziekmeldingen en telefonische berichten
Wanneer uw kind ziek is, is het van belang dat we dit tijdig door krijgen. Een voordeel van
een kindcentrum zijn, is onder andere dat de lijnen tussen school en opvang kort zijn en de communicatie
daardoor makkelijker verloopt. Dat wil onder andere zeggen dat bepaalde informatie (zoals de
ziekmeldingen voor school én opvang) niet dubbel gecommuniceerd hoeft te worden. We hebben de
volgende afspraken gemaakt omtrent het ziekmelden van kinderen:
Ziekmelding alleen voor school:
U kunt uw kind ziekmelden via Isy. Doe dit aub vóór 8.30 uur zodat de leerkracht van uw kind hier
een melding van ontvangt.
Ook kunt u uw kind telefonisch ziekmelden voor school tussen 8.00-8.30 uur op het algemeen nummer
077-4621431.
Ziekmelding voor de voorschoolse opvang (VSO) én voor school:
Is uw kind ziek en maakt het gebruik van de VSO, vragen wij u dit tijdig via het Ouderportaal door te geven.
In dit geval hoeft u uw kind niet nogmaals ziek te melden voor school. Wij zorgen ervoor dat de leerkracht
van uw kind op de hoogte wordt gebracht.
Ziekmelding voor de naschoolse opvang (NSO) én voor school:
Maakt uw kind gebruik van de NSO, vragen wij u uw kind vóór 8.30 uur via het Ouderportaal ziek te melden.
Ook in dit geval hoeft u uw kind niet nogmaals ziek te melden voor school.
Ziekmelding voor de dagopvang of peutergroep:
Maakt uw kind gebruik van de dagopvang of het peuterprogramma, vragen wij u uw kind tijdig ziek te
melden via het Ouderportaal én even te bellen naar de groep.
Als een leerling om 09.00 uur nog afwezig is, zonder dat wij een melding hebben gekregen, dan zal de school
contact met het thuisadres opnemen. Vraag bij kinderziekten altijd aan de dokter of en wanneer uw kind weer
naar school mag.
Telefoon: 077- 462 1431
E-mail: info@kcleef.nl

Bibliotheek en tijdschriften
Lezen is voor de kinderen van groot belang. Het is de voornaamste voorwaarde om onderwijs te kunnen
volgen. Op school wordt er daarom veel aandacht aan besteed. Daarnaast is lezen een heerlijke
vrijetijdsbesteding. Kessel heeft een eigen bibliotheek. Wij raden u aan uw kind te stimuleren daar regelmatig
boeken en tijdschriften te halen. Het lidmaatschap voor de kinderen is gratis.
Openingstijden bibliotheek voor de jeugd:
maandag van 10.00 tot 17.00 uur
dinsdag van 10.00 tot 12.30 uur
woensdag van 10.00 tot 17.00 uur
donderdag van 10.00 tot 17.00 uur
vrijdag van 10.00 tot 12.30 uur
Tel. 077-462 1839
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Verjaardagen
Het is niet gebruikelijk dat de kinderen op hun verjaardag de klasgenootjes trakteren. In de onderbouw zal de
jarige die dag extra aandacht krijgen in de klas.
Als de leerkracht jarig is, wordt dat in de klas gevierd. De kinderen kunnen thuis eventueel iets maken of iets
knutselen. Het is niet de bedoeling de kinderen gekochte cadeautjes mee te laten nemen voor de leerkracht.

Namen op de spullen
Vooral bij de kleinere kinderen is het van belang dat op meegebrachte spullen de naam staat. In de
wintermaanden is het verstandig om bij die kinderen een koordje aan de handschoenen te maken. Kinderen
die laarzen dragen kunnen het beste ook sloffen mee naar school nemen. Ook regenjassen en laarzen zijn
vaak hetzelfde. Voorkom teleurstellingen en verwarring…zet de naam erin!
Mocht uw kind toch iets kwijt zijn, kom dan naar school. De gevonden voorwerpen worden tijdelijk
verzameld. Er moet ieder jaar weer een hoop worden weggedaan! Jammer !

Schoolfoto’s
In de afgelopen jaren zijn er door een schoolfotograaf foto’s gemaakt van alle groepen (individueel, broertjes
/ zusjes en groepsfoto’s). De kwaliteit van deze foto’s en de service wordt ieder jaar geëvalueerd.

Privacy
Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacy-wetgeving, de AVG, in werking getreden. AVG is de afkorting van
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Iedereen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, krijgt
mogelijkheden om voor zichzelf op te komen als het gaat om de verwerking van zjjn gegevens. Leerlingen en
ouders moeten actief betrokken worden en verteld wat hun rechten zijn. De school doet er alles aan om aan
haar verplichtingen te voldoen en alles wat met privacy te maken heeft goed te regelen. Het is een
bewustwordingsproces waarin nadrukkelijker gekeken wordt op welke manier we omgaan met
persoonsgevoelige gegevens en beeldmateriaal. Ook verplicht deze wet ons om U nadrukkelijk toestemming
te vragen voor gebruik van bijvoorbeeld foto- en videomateriaal. Deze toestemming kunt U ook weer op elk
moment intrekken. Om als kindcentrum overzicht te houden wie waarvoor toestemming geeft of niet,
gebruiken wij de module toestemmingsverklaring van ons communicatiesysteem Isy. De onderstaande tekst
is de begeleidende informatie bij de toestemmingsmodule van Isy.
Op ons kindcentrum laten wij u met beeldmateriaal (foto’s en video’s) zien waar we mee bezig zijn. Opnames
worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en
lessen. Ook uw kind kan op dit beeldmateriaal te zien zijn.
Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s en plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van
leerlingen.
Daarnaast zijn wij vanuit de wetgeving verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van
beeldmateriaal van uw kind als deze jonger is dan 16 jaar.
Leerlingen van 16 jaar en ouder moeten zelf toestemming geven.
Het is goed om het geven van toestemming samen met uw kind te bespreken. Als u uw keuze thuis bespreekt,
dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag. Het is goed mogelijk dat u niet
wilt dat foto’s van uw kind op het Internet verschijnen.
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Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt gemaakt. Het kan
voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed
op, maar wij vertrouwen erop dat deze ouders ook terughoudend zijn met het plaatsen en delen van
beeldmateriaal op het Internet. Bij het gebruik van internet en sociale media houden we rekening met de
goede naam van KC LEEF en iedereen die daarbij betrokken is zoals docenten, onderwijsondersteunend
personeel en ouders.
In de module toestemmingsverklaring kunt u aangeven voor welke verschillende opties U wel of geen
toestemming verleend.
U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Ook mag u op een later moment alsnog
toestemming geven. Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van uw zoon/dochter gebruikt en
gedeeld worden. Heeft U nog niets aangegeven, dan zal er geen beeldmateriaal van uw kind gebruikt
worden.
Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om
uw privacy te beschermen.
Dit privacy beleid is van toepassing op onze diensten. We zijn niet verantwoordelijk is voor het privacy
beleid van andere sites en bronnen.
Gebruik van onze diensten
Wanneer u via onze website middels een online formulier reageert, vragen we u om persoonsgegevens te
verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de gevraagde actie uit te kunnen voeren. De gegevens
worden opgeslagen op de beveiligde servers van ISY. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere
persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren.
Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit
maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden
opgeslagen op de beveiligde servers van onze e-mailprovider. Wij zullen deze gegevens niet combineren
met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Cookies
Voor een correcte werking maakt onze schoolwebsite gebruik van 'functionele cookies'. Dit zijn
tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst door uw internetbrowser. Onze cookies zijn geheel
veilig, bevatten alleen niet-persoonlijke informatie en beïnvloeden de bezoeken aan de website niet.
Eventueel op deze website ingesloten functionaliteiten van externe aanbieders - zoals YouTube video’s,
Google Analytics, Google Agenda, Google Maps kaartjes, plaatsen daarnaast hun eigen cookies voor de
correcte werking van hun diensten.
Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw
instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is
echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als
cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. U kunt deze cookies verwijderen dan wel uitzetten via uw
browser.
Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden
beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.
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Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden.
Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke
informatie die op enig moment aan ons is verstrekt.
Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op
nemen.
Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan het privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid,
kunt u contact met ons opnemen.
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BIJLAGE 1: Klachtenregeling
INLEIDING
De inwerkingtreding van de Kwaliteitswet per 1 augustus 1998 hield onder meer in dat schoolbesturen
verplicht werden een klachtenregeling voor elk van hun scholen vast te stellen en in te voeren.
De landelijke ouderorganisaties, vakorganisaties, besturenorganisaties en schoolleidersorganisaties
bereikten hierna een akkoord over één landelijk in te voeren Modelklachtenregeling. Hiermee hoopten zij
een zorgvuldige behandeling van klachten voor elke school te bereiken, waarbij zowel het belang van de
betrokkenen als het belang van de school wordt gediend. De regeling geldt voor het primair en voortgezet
onderwijs. Toch blijft het een model, dat desgewenst aangepast kan worden.
De wetgever kent de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad het instemmingsrecht toe met
betrekking tot de vaststelling van de klachtenregeling aan de school.
Het bevoegd gezag van Stichting Prisma gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet
op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs;
gehoord de medezeggenschapsraad/gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;
stelt de volgende Klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs vast.
HOOFDSTUK 1: BEGRIPSBEPALINGEN
Artikel 1 Begripsbepalingen
1.

In deze regeling wordt verstaan onder:
a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra en de
Wet op het voortgezet onderwijs;
b. commissie: de commissie als bedoeld in artikel 4;
c. klager: een (ex-)leerling, een ouder/voogd/verzorger van een minderjarige (ex)leerling, (een lid
van)het personeel,(een lid van) de directie, (een lid van)het bevoegd gezag of een vrijwilliger die
werkzaamheden verricht voor de school, alsmede een persoon die anderszins deel uitmaakt van de
schoolgemeenschap, die een klacht heeft ingediend;
d. klacht: klacht over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet
nemen van beslissingen van de aangeklaagde;
e. contactpersoon: de persoon als bedoeld in artikel 2;
f. vertrouwenspersoon: de persoon als bedoeld in artikel 3;
g. aangeklaagde: een (ex-)leerling, ouder/voogd/verzorger van een minderjarige (ex)leerling, (een lid
van) het personeel, (een lid van) de directie, (een lid van) het bevoegd gezag of een vrijwilliger die
werkzaamheden verricht voor de school, alsmede een persoon die anderszins deel uitmaakt van de
schoolgemeenschap, tegen wie een klacht is ingediend;
h. benoemingsadviescommissie: een door het bevoegd gezag ingestelde commissie die bestaat uit
leden aangewezen door de geledingen ouders/leerlingen, personeel en bevoegd gezag.

HOOFDSTUK 2: BEHANDELING VAN DE KLACHTEN
Paragraaf 1: De contactpersoon
Artikel 2: Aanstelling en taak contactpersoon
1.
Er is op iedere school ten minste één contactpersoon die de klager verwijst naar de
vertrouwenspersoon.
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2.
Het bevoegd gezag benoemt, schorst en ontslaat de contactpersoon. De benoeming vindt plaats op
voorstel van de benoemingsadviescommissie.
Paragraaf 2: De vertrouwenspersoon
Artikel 3: Aanstelling en taken vertrouwenspersoon
1.
Het bevoegd gezag beschikt over ten minste één vertrouwenspersoon die functioneert als
aanspreekpunt bij klachten.
2.
Het bevoegd gezag benoemt, schorst en ontslaat de vertrouwenspersoon. De benoeming vindt plaats
op voorstel van de benoemingsadviescommissie.
3.
De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. De
vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Hij begeleidt
de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent desgewenst bijstand bij het doen van aangifte bij
politie of justitie.
4.
De vertrouwenspersoon verwijst de klager, indien en voor zover noodzakelijk of wenselijk, naar
andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg.
5.
Indien de vertrouwenspersoon slechts aanwijzingen, doch geen concrete klachten bereiken, kan hij
deze ter kennis brengen van de klachtencommissie of het bevoegd gezag.
6.
De vertrouwenspersoon geeft gevraagd of ongevraagd advies over de door het bevoegd gezag te
nemen besluiten.
7.
De vertrouwenspersoon neemt bij zijn werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht.
De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij in die hoedanigheid verneemt.
Deze plicht vervalt niet nadat betrokkene zijn taak als vertrouwenspersoon heeft beëindigd.
8.
De vertrouwenspersoon brengt jaarlijks aan het bevoegd gezag schriftelijk verslag uit van zijn
werkzaamheden.
Paragraaf 3: De klachtencommissie
Artikel 4: Instelling en taken klachtencommissie
1.
Er is een klachtencommissie voor alle scholen van het bevoegd gezag die de klacht onderzoekt en het
bevoegd gezag hierover adviseert.
2.
Het bevoegd gezag kan zich ook, na hierover instemming te hebben verkregen van de
(gemeenschappelijke) medezeggenschapraad, aansluiten bij een regionale of landelijke commissie.
3.
De klachtencommissie geeft gevraagd of ongevraagd advies aan het bevoegd gezag over:
a. (on)gegrondheid van de klacht;
b. het nemen van maatregelen;
c. overige door het bevoegd gezag te nemen besluiten.
4.
De klachtencommissie neemt, ter bescherming van de belangen van alle direct betrokkenen, de
grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de behandeling van een klacht. De leden van de
klachtencommissie zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in die hoedanigheid vernemen. Deze
plicht vervalt niet nadat betrokkene zijn taak als lid van de klachtencommissie heeft beëindigd.
5.
De klachtencommissie brengt jaarlijks aan het bevoegd gezag schriftelijk verslag uit van haar
werkzaamheden.
Artikel 5: Samenstelling klachtencommissie
1.
De klachtencommissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden, die worden benoemd,
geschorst en ontslagen door het bevoegd gezag. De benoeming vindt plaats op voorstel van de
benoemingsadviescommissie.
2.
Het bevoegd gezag benoemt overeenkomstig het eerste lid de plaatsvervangende leden.
3.
De klachtencommissie is zodanig samengesteld dat zij voldoende deskundig moet worden geacht
voor de behandeling van klachten.
4.
Leden van het personeel, van het bevoegd gezag, alsmede ouders/voogden/verzorgers en
leerlingen/studenten/deelnemers van de schoolgemeenschap, de vertrouwenspersoon en contactpersoon
kunnen geen zitting hebben in de klachtencommissie.
5.
De klachtencommissie wijst uit haar midden een (plaatsvervangend) voorzitter aan.
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6.
Het bevoegd gezag wijst een (plaatsvervangend) secretaris aan.
Artikel 6: Zittingsduur
1.
De (plaatsvervangende) leden van de klachtencommissie worden benoemd voor de periode van vier
jaar en zijn terstond herbenoembaar.
2.
De voorzitter en de leden kunnen op ieder moment ontslag nemen.
Paragraaf 4: De procedure bij de klachtencommissie
Artikel 7: Indienen van een klacht
1.
De klager dient de klacht in bij:
a. het bevoegd gezag; of
b. de klachtencommissie.
2.
De klacht dient binnen een jaar na de gedraging of beslissing te worden ingediend, tenzij de
klachtencommissie anders beslist.
3.
Indien de klacht bij het bevoegd gezag wordt ingediend, verwijst het bevoegd gezag de klager naar
de vertrouwenspersoon of klachtencommissie, tenzij toepassing wordt gegeven aan het vierde lid.
4.
Het bevoegd gezag kan de klacht zelf afhandelen indien hij van mening is dat de klacht op een
eenvoudige wijze kan worden afgehandeld. Het bevoegd gezag meldt een dergelijke afhandeling op verzoek
van de klager aan de klachtencommissie.
5.
Indien de klacht wordt ingediend bij een ander orgaan dan de in het eerste lid genoemde, verwijst de
ontvanger de klager aanstonds door naar de klachtencommissie of naar het bevoegd gezag. De ontvanger is
tot geheimhouding verplicht.
6.
Het bevoegd gezag kan een voorlopige voorziening treffen.
7.
Op de ingediende klacht wordt de datum van ontvangst aangetekend.
8.
Na ontvangst van de klacht deelt de klachtencommissie het bevoegd gezag, de klager en de
aangeklaagde binnen vijf werkdagen schriftelijk mee dat zij een klacht onderzoekt.
9.
Het bevoegd gezag deelt de directeur van de betrokken school schriftelijk mee dat er een klacht wordt
onderzocht door de klachtencommissie.
10.
Klager en aangeklaagde kunnen zich laten bijstaan of laten vertegenwoordigen door een
gemachtigde.
Artikel 8: Intrekken van de klacht
Indien de klager tijdens de procedure bij de klachtencommissie de klacht intrekt, deelt de klachtencommissie
dit aan de aangeklaagde, het bevoegd gezag en de directeur van de betrokken school mee.
Artikel 9: Inhoud van de klacht
1.
De klacht wordt schriftelijk ingediend en ondertekend.
2.
Van een mondeling ingediende klacht wordt terstond door de ontvanger als bedoeld in artikel 7,
eerste lid een verslag gemaakt, dat door de klager voor akkoord wordt ondertekend en waarvan hij een
afschrift ontvangt.
3.
De klacht bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de klager;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van de klacht.
4.
Indien niet is voldaan aan het gestelde in het derde lid, wordt de klager in de gelegenheid gesteld het
verzuim binnen twee weken te herstellen. Is ook dan nog niet voldaan aan het gestelde in het derde lid, dan
kan de klacht niet-ontvankelijk worden verklaard.
5.
Indien de klacht niet-ontvankelijk wordt verklaard wordt dit aan de klager, de aangeklaagde, het
bevoegd gezag en de directeur van de betrokken school gemeld.
Artikel 10: Vooronderzoek
De klachtencommissie is in verband met de voorbereiding van de behandeling van de klacht bevoegd alle
gewenste inlichtingen in te winnen. Zij kan daartoe deskundigen inschakelen en hen zo nodig uitnodigen voor
de hoorzitting. Indien hieraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het bevoegd gezag vereist.
Artikel 11: Hoorzitting
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1.
De voorzitter bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de klager en de aangeklaagde tijdens een
niet-openbare vergadering in de gelegenheid worden gesteld te worden gehoord. De hoorzitting vindt plaats
binnen vier weken na ontvangst van de klacht.
2.
De klager en de aangeklaagde worden buiten elkaars aanwezigheid gehoord, tenzij de
klachtencommissie anders bepaalt.
3.
De klachtencommissie kan bepalen, al dan niet op verzoek van de klager of de aangeklaagde, dat de
vertrouwenspersoon bij het verhoor aanwezig is.
4.
Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klager heeft verklaard geen gebruik te
willen maken van het recht te worden gehoord.
5.
Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt.
Het verslag bevat:
a. de namen en de functie van de aanwezigen;
b. een zakelijke weergave van wat over en weer is gezegd.
6.
Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
Artikel 12: Advies
1.
De klachtencommissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het advies.
2.
De klachtencommissie rapporteert haar bevindingen schriftelijk aan het bevoegd gezag, binnen vier
weken nadat de hoorzitting heeft plaatsgevonden. Deze termijn kan met vier weken worden verlengd. Deze
verlenging meldt de klachtencommissie met redenen omkleed aan de klager, de aangeklaagde en het
bevoegd gezag.
3.
De klachtencommissie geeft in haar advies een gemotiveerd oordeel over het al dan niet gegrond zijn
van de klacht en deelt dit oordeel schriftelijk mee aan de klager, de aangeklaagde en de directeur van de
betrokken school.
4.
De klachtencommissie kan in haar advies tevens een aanbeveling doen over de door het bevoegd
gezag te treffen maatregelen.
Artikel 13: Quorum
Voor het houden van een zitting is vereist, dat ten minste twee leden van de klachtencommissie, waaronder
de voorzitter, aanwezig zijn.
Artikel 14: Niet-deelneming aan de behandeling
De voorzitter en de leden van de klachtencommissie nemen niet deel aan de behandeling van een klacht,
indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.
Paragraaf 5: Besluitvorming door het bevoegd gezag
Artikel 15: Beslissing op advies
1.
Binnen vier weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie deelt het bevoegd gezag
aan de klager, de aangeklaagde, de directeur van de betrokken school en de klachtencommissie schriftelijk
gemotiveerd mee of hij het oordeel over de gegrondheid van de klacht deelt en of hij naar aanleiding van dat
oordeel maatregelen neemt en zo ja welke. De mededeling gaat vergezeld van het advies van de
klachtencommissie en het verslag van de hoorzitting, tenzij zwaarwegende belangen zich daartegen
verzetten.
2.
Deze termijn kan met ten hoogste vier weken worden verlengd. Deze verlenging meldt het bevoegd
gezag met redenen omkleed aan de klager, de aangeklaagde en de klachtencommissie.
3.
De beslissing als bedoeld in het eerste lid wordt door het bevoegd gezag niet genomen dan nadat de
aangeklaagde in de gelegenheid is gesteld zich mondeling en/of schriftelijk te verweren tegen de door het
bevoegd gezag voorgenomen beslissing.
HOOFDSTUK 3: SLOTBEPALINGEN
Artikel 16: Openbaarheid
1.
Het bevoegd gezag legt deze regeling op elke school ter inzage.
2.
Het bevoegd gezag stelt alle belanghebbenden op de hoogte van deze regeling.
Artikel 17: Evaluatie
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De regeling wordt binnen vier jaar na inwerkingtreding door het bevoegd gezag, de contactpersoon, de
vertrouwenspersoon, de klachtencommissie en de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad
geëvalueerd.
Artikel 18: Wijziging van het reglement
Deze regeling kan door het bevoegd gezag worden gewijzigd of ingetrokken, na overleg met de
vertrouwenspersoon en de klachtencommissie, met inachtneming van de vigerende bepalingen.
Artikel 19: Overige bepalingen
In gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist het bevoegd gezag.
De toelichting maakt deel uit van de regeling.
Deze regeling kan worden aangehaald als ‘klachtenregeling onderwijs’.
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BIJLAGE 2: Beleid toelating en verwijdering
TOELATING
Het toelatingsbeleid is erop gericht dat we alle kinderen waarvan we aan de onderwijsbehoeften kunnen
en/of moeten voldoen, zullen toelaten. De onderwijsbehoeften van het kind worden hierbij getoetst aan de
mogelijkheden die in de schoolprofielen zijn aangegeven. Uitkomst van deze toetsing kan zijn:
 toelating*
 geen toelating, c.q. verwijzing naar of advisering voor andere school
*Toelating = het inschrijven van de leerling in de administratie van de school.
Kinderen en ouders/verzorgers dienen in alle gevallen de grondslag van onze school te respecteren.
In ons beleid onderscheiden we de volgende categorieën:
 instroom 4-jarigen
 zij-instroom leerlingen andere basisschool
 zij-instroom speciaal basisonderwijs
 zij-instroom speciaal onderwijs
Uitgangspunt in alle categorieën is dat we in het belang van het kind een juiste keuze trachten te maken zodat
het kind op de best mogelijke plek het onderwijs ontvangt dat nodig is.
Ouders van leerlingen die zijn toegelaten, ontvangen hiervan schriftelijk bericht.
Instroom 4-jarigen
In principe kunnen alle kinderen die de leeftijd van 4 jaar bereikt hebben worden toegelaten. Om zo goed
mogelijk aan te sluiten bij de beginsituatie van ieder kind, is er voor inschrijving overdracht van relevante
ontwikkelingsgegevens van de voorschoolse educatie plaatshebben en de ouders uitgenodigd voor
een intake-gesprek binnen zes weken na inschrijving. Indien uit de gegevens van de voorschoolse educatie
blijkt dat verder onderzoek noodzakelijk is, dienen de ouders hiervoor toestemming te geven en het
onderzoek te worden afgewacht, alvorens de leerling wordt toegelaten.
ORDEMAATREGEL
Hieronder wordt verstaan een maatregel die nodig is om de rust/orde in een groep te kunnen handhaven of
te herstellen. Dat betekent dat een leerling tijdelijk uit de eigen groep geplaatst wordt in een andere groep
of bij een toezichthouder. Met deze maatregel hopen we te voorkomen dat het ooit tot een schorsing of
verwijdering komt.
Schorsing van leerlingen
Onder schorsing wordt verstaan het n.a.v. gedragsproblematiek tijdelijk verwijderen van een leerling uit de
groep of van de school. Onder tijdelijk wordt verstaan langer dan een schooltijd (een morgen of een middag).
Een schorsing betekent dat een leerling tijdelijk voor korte duur, van school verwijderd wordt.
Het besluit tot schorsing.
Zo’n maatregel wordt genomen op basis van gedragsproblemen van de leerling (inclusief niet te tolereren
gedrag) of op basis van niet te tolereren gedrag van ouders / opvoeders.
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Uitgangspunten:
 Het bestuur kan op verzoek van de school een leerling alleen voor een beperkte tijd, hooguit enkele
dagen, schorsen.
 Schorsing vindt pas plaats nadat het bestuur hierover overlegd heeft met leerling, ouders,
groepsleerkracht(en) en directie.
 Het bestuur deelt het besluit tot schorsing schriftelijk aan de ouders mee. In dit besluit worden
vermeld:
o De redenen voor de schorsing
o De aanvang van de schorsing
o Eventuele andere genomen maatregelen
 De school stelt de leerling in staat, bijvoorbeeld door het opgeven van huiswerk, te voorkomen dat
deze een achterstand oploopt.
 Het bestuur stelt de inspectie en de leerplichtambtenaar in kennis van de schorsing en de redenen
hiervoor.
 Voor het einde van de schorsing hebben de ouders / verzorgers een gesprek met de school waarbij
eventuele afspraken worden vastgelegd om de terugkeer van de leerling te kunnen laten plaatsvinden.
Dossiervorming:

Voordat tot schorsing van een leerling wordt overgegaan, wordt nauwkeurig dossier bijgehouden van de
problemen rond deze leerling. Bovendien moet er sprake zijn van een onhoudbare situatie in de groep voor
de leerlingen en/of leerkracht(en)
In het dossier wordt vastgelegd:
 Een historische beschrijving van wat er in het verleden is voorgevallen en gedaan.

Onderzoeken die door interne en/of externe deskundigen hebben plaatsgevonden.

Beschrijving van het problematische gedrag en de ernstontwikkeling. Hierbij moet aangetoond
worden dat de geboden hulp geen noemenswaardige verbetering van het functioneren heeft
bewerkstelligd.
 Concretiseren van de last die de leerling veroorzaakt voor de leerkracht. Dit kan door aan te geven
hoeveel tijd de leerling per week van de leerkracht vraagt, waarbij die tijd onttrokken wordt aan het
begeleiden van andere leerlingen.
 Concretiseren van de storingen die de leerling veroorzaakt tijdens onderwijsactiviteiten en de
verminderde mogelijkheden voor onderwijskundige handelingen door de leerkracht. Waar komt de
leerkracht niet aan toe vanwege de aanwezigheid van de leerling?
 Concretisering van de last die de leerling veroorzaakt voor andere leerlingen. Hierbij kan gedacht
worden aan het afleiden van leerlingen bij onderwijsactiviteiten of dat andere leerlingen meegesleept
worden in het ongewenste gedrag of andere leerlingen zelfs mee gaan doen. Het aantal leerlingen dat
lijdt onder dit gedrag bijvoorbeeld.
 Concretisering van de last die de leerling psychisch veroorzaakt, in de vorm van het verminderen van
het veiligheidsgevoel van andere leerlingen.
 Opsomming van klachten over de leerling die door andere leerlingen of hun ouders zijn ingediend.
VERWIJDERING
Verwijdering van een leerling is een uitzonderlijke maatregel, zowel gelet op de doelstelling van de school als
op de positie van de leerling en de betreffende ouders/verzorgers, die plaatsvindt bij ernstig wangedrag van
de leerling of zijn / haar ouders.
Daarom is het bij

een negatieve escalatie in het gedrag van de leerling,

een ernstige vertrouwensbreuk met de ouders/verzorgers,’
noodzakelijk dat de directie de ouders/verzorgers in de gelegenheid stelt de ontwikkelingen te volgen om
daardoor de nodige maatregelen met begrip en verantwoordelijkheid te kunnen nemen.
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Dossiervorming:
Voordat tot verwijdering van een leerling wordt overgegaan, wordt nauwkeurig dossier bijgehouden van de
problemen rond deze leerling. Bovendien moet er sprake zijn van een onhoudbare situatie in de groep voor
de leerlingen en/of leerkracht(en)
In het dossier wordt vastgelegd:
 een historische beschrijving van wat er in het verleden is vastgelegd en gedaan.
 Onderzoeken die door interne en/of externe deskundigen hebben plaatsgevonden.
 Beschrijving van het problematische gedrag en de ernstontwikkeling. Hierbij moet worden
aangetoond dat de geboden hulp geen noemenswaardige verbetering van het functioneren heeft
bewerkstelligd.
 Concretiseren van de last die de leerling veroorzaakt voor de leerkracht. Dit kan door aan te geven
hoeveel tijd de leerling per week van de leerkracht vraagt, waarbij die tijd onttrokken wordt aan het
begeleiden van andere leerlingen.
 Concretiseren van de storingen die de leerling veroorzaakt tijdens onderwijsactiviteiten en de
verminderde mogelijkheden voor onderwijskundige handelingen door de leerkracht. Waar komt de
leerkracht niet aan toe vanwege de aanwezigheid van de leerling?
Procedure:
1. Voordat het bevoegd gezag tot verwijdering besluit hoort het zowel de betrokken groepsleraar als de
ouders
2. De ouders ontvangen een gemotiveerd schriftelijk besluit waarbij wordt gewezen op de mogelijkheid
om binnen zes weken schriftelijk bezwaar te maken tegen het besluit’
3. Het bestuur meldt het besluit tot verwijdering van de leerling terstond bij de inspectie van het
onderwijs.
4. Indien ouders bezwaar maken hoort het bevoegd gezag hen over dit bezwaarschrift
5. Het bevoegd gezag neemt binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift een besluit.
6. De school zoekt gedurende acht weken naar een andere school voor de leerling.
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BIJLAGE 3: Internet- en e-mailprotocol
Inleiding:
De school laat de leerlingen in een zo veilig mogelijke internet- en e-mail-omgeving werken. De
leerlingen werken zo veel mogelijk met gerichte zoekopdrachten en zoveel mogelijk via Kennisnet om
vrijblijvend surfgedrag te beperken/ te voorkomen. Als er buiten Kennisnet gesurft wordt, dan is dit onder
begeleiding van de groepsleerkracht. Chatten wordt niet toegestaan.
De school zorgt ervoor dat de kinderen op school tekst en uitleg krijgen over het gebruik en misbruik van
internet en het e-mailadres. De school kiest er niet voor om te gaan werken met filters. De school kiest ervoor
om samen met de kinderen manieren te vinden om op een verantwoorde manier te kunnen werken met
Internet. Het samen in de klas hierover praten, het maken van afspraken en vaststellen van regels, het
bijbrengen van een goede attitude en sociale controle spelen hierbij een zeer belangrijke rol.
Afspraken met de leerlingen:

Ik zal nooit mijn persoonlijke informatie doorgeven op Internet zoals: mijn naam, adres en
telefoonnummer, het werkadres en telefoonnummer van mijn ouders of het adres van mijn school zonder
toestemming van mijn ouders/leraar

Ik geef mijn persoonlijk wachtwoord niet door aan anderen

Ik vertel het mijn ouders/leraar meteen als ik informatie zie waardoor ik me niet prettig voel of
waarvan ik weet dat het ongewenste informatie is zoals porno, geweld, discriminatie, racisme

Ik zal nooit afspreken met iemand die ik ‘online’ op Internet heb ontmoet, zonder toestemming van
mijn ouders/leraar

Ik zal nooit e-mailberichten en foto’s of iets anders van mij of andere leerlingen sturen, zonder
toestemming van mijn ouders/leraar

Ik gebruik geen rare of lelijke woorden als ik een e-mailbericht verstuur.

Wat ik op de computer typ, mag altijd gelezen worden door een meester of juf.

Ik zal nooit op e-mailberichten antwoorden die onprettig zijn. Het is niet mijn schuld dat ik zulke
berichten krijg en vertel het meteen aan mijn ouders/leraar, zodat zij maatregelen kunnen nemen

Ik spreek met mijn ouders/leraar af op welk tijdstip en hoe lang ik op Internet mag en van welke
programma’s ik gebruik mag maken
Deze afspraken worden ook in de groepen besproken. De kinderen “ondertekenen” deze afspraken op hun
eigen manier.
E-mail adres:
Op school wordt voor alle leerlingen van de groepen 4 t/m 8 e-mailadressen aangemaakt. Voordat een emailadres in gebruik wordt genomen, wordt de ouders/verzorgers gevraagd om akkoord of niet akkoord te
gaan met het in gebruik nemen van een e-mailbox met bijbehorend e-mailadres. Indien ouders/verzorgers
zich akkoord verklaren, onderschrijven zij ook de inhoud van het onderstaande reglement:
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Reglement:

De volgende overtredingen gepleegd door volwassenen en/of kinderen worden door onze school als
“zwaar” gezien:
o als er onwettige activiteiten mee worden gepleegd
o als er bewust informatie wordt gezocht op het gebied van porno, geweld, racisme en
discriminatie en deze informatie verspreid en/of doorgegeven wordt
o als er kwetsende e-mailberichten verzonden worden
o als de onderstaande “minder zware” feiten herhaaldelijk gepleegd worden
Bij deze overtredingen zullen passende maatregelen door de directie genomen worden.
De volgende overtredingen gepleegd door volwassenen en/of kinderen worden door onze school als
“minder zwaar” gezien:
o als er zonder toestemming onder een andere naam wordt “ingelogd”
o als er bewust schade wordt toegebracht aan andermans bestanden
o als zonder toestemming instellingen veranderd worden
o als schoolprogramma’s niet worden gebruikt waarvoor zij bedoeld zijn
Bij deze overtredingen zullen passende maatregelen door de directie (of bij kinderen door de
groepsleerkracht) genomen worden.


De betrokken gebruiker wordt altijd van het bovenstaande in kennis gesteld. Betreft het een kind,
dan worden ook de ouders/voogd/verzorgers over de plaatsgevonden feiten en de genomen maatregelen
ingelicht.




komen.

Bij twijfel kan de groepsleerkracht altijd in overleg met de directie tot een passende maatregel

Zodra iemand op school misbruik ontdekt, dan wordt dit onverwijld gemeld aan de groepsleerkracht
(indien het een kind betreft) en aan de directie wanneer het een volwassene betreft.


De systeembeheerder draagt er zorg voor dat wanneer het e-mailadres en/of de internettoegang
geblokkeerd moet worden, dit direct gebeurt.
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BIJLAGE 4: De Vertrouwenspersoon
Mieke Vissers is de vertrouwenspersoon van kindcentrum LEEF
Wat betekent dat dan en wat kan diegene voor je jou betekenen.
In de ideale wereld bestaan er geen problemen, doet iedereen wat hij/zij moet doen en heeft niemand last
van de ander. In de realiteit en dus ook bij ons op school is dat wel eens anders, helaas.
Ook bij ons doen zich wel eens lastige en vervelende situaties voor, zoals bijvoorbeeld:
ruzies , grote meningsverschillen waardoor je niet meer samen kunt praten, maar ook zaken zoals
pesten, discriminatie, noem maar op.
Het mooiste zou zijn als we met elkaar in contact kunnen blijven en er samen uit kunnen komen door erover
te praten. Dit is niet altijd even makkelijk.
Een vertrouwenspersoon helpt bij allerlei dingen waarvan je last kunt hebben.
Ze kan je helpen en ondersteunen bij je probleem en/of je vraag. Vaak is een luisterend oor al heel fijn.
Gewoon even je verhaal kwijt kunnen.
Een vertrouwenspersoon is een aanspreekpunt voor kinderen, ouders, leerkrachten of vrijwilligers die met
school te maken hebben
Een vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en doet niets zonder eerst te overleggen met jou wat de
beste oplossing is.
Een vertrouwenspersoon vertelt niets door en heeft geheimhoudingsplicht.
De belangrijkste taken van een vertrouwenspersoon zijn:
•Een luisterend oor bieden.
•Ondersteunen waar nodig en advies geven over hoe je zou kunnen reageren of over hoe je met
bepaald gedrag om zou kunnen gaan.
•Samen bespreken wat de beste stap is om te nemen.
•Bemiddelen tussen mensen.
•Bewaken van de afspraken die gemaakt worden.
•Waar het kan ook preventief te werk gaan (signaleren, voorlichting geven)
Mieke is snel en makkelijk te bereiken via de mail: miekevs@kcleef.nl
Mocht het dringend zijn, laat dan je telefoonnummer achter. Ze belt je zo snel mogelijk terug!
Weet dat er altijd iemand is waarbij je terecht kunt!
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Bijlage 5 Namen en e-mailadressen
Onderwijsteam
Teamleden


















Rob Berends
Monique Cortie
Pauline Geuskens
Sharon van de Velden
Peggy Giliam
Mariëlle Janssen
Kim Joosten
Eva Kleuskens
Laura van de Moosdijk
Kim van Hoogstraten
Petra Peeters
Nicole Philipsen
Rosemarij Theeven
Luuk Veldpaus
Joyce Reynen
Yvonne Venner
Mieke Vissers

Onderwijsondersteunend personeel




Lot Claus
Maartje Versleijen
Evelyn Hagens

Directeur


Jans Philipsen

Algemeen e-mailadres school
info@kcleef.nl
Schoolbestuur Stichting Primair Onderwijs Regio Helden (Prisma)
Voorzitter College van Bestuur: Dave Huntjens
Secretariaat Stichting Prisma:
Postbus 7192
Kerkstraat
Tel. 077-3079748
Voorzitter Raad van Toezicht: Mw. L.T.G. van den Bongerd
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Medezeggenschapsraad
Ouders





Fieke Dings
Ester Hendrix
Eveline Hendriks
Femke van Nunen

Personeel:





Mariëlle Janssen
Rob Berends
Eva Kleuskens
Mieke Vissers

Extern
Inspectie van het onderwijs
www.onderwijsinspectie.nl

ino@owinsp.nl

tel. 088-6696060

Schoolarts
Miranda Thomeer (werkdagen: dinsdag, donderdag, vrijdag) tel. 088-1191648

Jeugdgezondheidszorg
Postbus 1150
5900 BD Venlo
tel. 077-8504848

GGD Limburg-Noord
Postbus 1150
5900 BD Venlo
tel. 077-8504848
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