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1. EEN WOORD VOORAF
Geachte ouder(s) 1
U slaat nu onze schoolgids open. Deze schoolgids laat u kennismaken met bs de Schatgraver.
Door deze schoolgids krijgt u een goed beeld van onze school.
De belangrijkste reden om een schoolgids te maken is het feit dat de school zich nog beter wil
voorstellen aan (toekomstige) ouders en kinderen. De keuze voor een basisschool is een
belangrijke keuze. Uw kind zal daar normaal gesproken acht jaar van zijn leven doorbrengen
en dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een school kies je dan ook met zorg.
In de schoolgids is te lezen hoe het onderwijs in de school is georganiseerd, hoe de kinderen
worden begeleid en welke activiteiten wij ondernemen om de school voor kinderen, team en
ouders zo prettig mogelijk te maken.
Aan de ouders die al een of meerdere kinderen op onze school hebben, leggen wij in deze gids
verantwoording af over onze manier van werken. Aan de ouders van toekomstige leerlingen
vertellen wij wat zij mogen verwachten als hun kind een leerling wordt van onze school. Het
zal voor hen een hulp zijn bij het maken van de juiste schoolkeuze voor hun kind.
Naast deze schoolgids zullen de ouders die hun kind hebben ingeschreven op onze school
jaarlijks de zogenaamde informatiegids/schoolkalender ontvangen. Hierin staan de gegevens
vermeld die jaarlijks wijzigingen ondergaan, zoals:
 het vakantierooster; gymrooster
 de groepsverdeling en de overige taken van de leerkrachten;
 de samenstelling van de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad.
Deze schoolgids moet een bron van informatie zijn die gedurende meerdere schooljaren kan
worden geraadpleegd. Wij adviseren daarom alle ouders deze schoolgids goed te bewaren.
Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn gedurende de schoolgidsperiode, dan plaatsen wij
deze als aanvulling op de website van de school.
Wij vertrouwen erop, dat wij u hiermee voldoende informeren. Voor vragen en opmerkingen
of suggesties kunt u uiteraard altijd terecht op school. Een goede samenwerking en
communicatie tussen ouders en school vinden wij zeer belangrijk voor het onderwijs en de
opvoeding van uw kind(eren). Daarom zijn uw reacties zeer welkom.
Tot slot wensen wij uw kind(eren) en u een fijne schooltijd toe op bs de Schatgraver.
Met vriendelijke groet,

Directie en team
R.K. bs de Schatgraver
1. Daar waar “ouders” staat in deze schoolgids, wordt bedoeld “ouders / verzorgers / voogden”.
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2 DE SCHOOL / WIE ZIJN WIJ?
2.1 Naam
R.K. Basisschool de Schatgraver
Pastoor Schattenstraat 25
6372 JA Landgraaf
tel. 045 - 531 35 79
info.rkbsdeschatgraver@movare.nl
2.2 Directie

Directeur : dhr. Marc Hendriks

Tot 1 januari 2016 maakt dhr. Paul Quaedvlieg deel uit van de directie. De directie wordt in
het ontwikkelen van haar beleid gesteund door een Management Team dat gevormd wordt
door mevr. Miriam Römkens, mevr. Linda Muyrers en mevr. Diana Heiligers. Naast deze
MT-taken hebben zij ook de IB-taken op onze school. (zorg coördinator)
2.3 Situering van de school
De school is gehuisvest in het gebouw aan de Pastoor Schattenstraat 25 te Landgraaf in
Schaesberg. De school is gelegen in het centrum van Schaesberg en het betreft nieuwbouw die
is opgeleverd eind oktober 2015.
De school is op 1 augustus 2015 ontstaan uit een fusie tussen basisschool Schaesberg in
de Stationsstraat 2 en de basisschool Gravenrode in Achter den Winkel 2.
2.4 Indeling van de school

Verdieping met o.a.
- 8 leslokalen
- toiletten
- lift
- verwerkingsruimte
- 2 spreekkamers
- kapstokken
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Begane grond met o.a.
- ingangen
- 5 leslokalen
- directierruimte
- peuterspeelzaal
- BSO
- Kinderdagverblijf
- toiletruimtes
- kapstokken
- lift
- spreekkamer

Souterain
Met o.a
- 1 lokaal
- speelzaal
- hal
- podium
- personeelskamer
- IB-ruimte
- kinderkeuken
- en diverse bergingen
- lift

Buiteninrichting
Aan de voorkant van het gebouw (Pastoor Schattenstraat) is de speelplaats voor de
bovenbouw. Aan de andere kant (Keulerstraat) spelen de kinderen van de onderbouw.
Ook is er een afgeschermd stuk speelplaats voor de kinderen van het Kinderdagverblijf en
voor de peuters van de Peuterspeelzaal.
Uiteraard wordt een deel van de speelplaats gebruikt als fietsenstalling.
T.a.v. activiteiten in het tussenschoolse gedeelte zullen we na overleg met de gemeente ook
gebruik maken van de groenvoorziening aan de Damkesstraat
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2.5 Bestuur: Missie Onderwijsstichting
MOVARE
Onderwijsstichting MOVARE
Onze school maakt deel uit van
Onderwijsstichting MOVARE. Deze
stichting telt
50 scholen, met in totaal 57 locaties, in de
gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade,
Landgraaf, Onderbanken, Simpelveld,
Sittard-Geleen, Stein en Vaals. Dit zijn 46 ‘reguliere’ basisscholen, 3 scholen voor speciaal
basisonderwijs en 1 school voor speciaal (voortgezet) onderwijs, met in totaal ongeveer
12.000 leerlingen. MOVARE kent rooms-katholiek, oecumenisch, protestants-christelijk,
algemeen bijzonder en openbaar onderwijs.
Missie
MOVARE werkt vanuit de missie ‘Onderwijs op maat voor elk kind met aandacht voor de
autonomie en authenticiteit van elk individu in een respectvolle omgang met elkaar en de
wereld waarin wij leven met het oog op de leefbaarheid van de maatschappij van morgen’.
Alle medewerkers geven hun activiteiten zodanig gestalte dat zij de kwaliteit van het
onderwijs ten goede komen. Op deze manier leveren zij goed onderwijs voor de kinderen.
Bestuur
De stichting wordt bestuurd door het College van Bestuur. Het College is werkgever voor alle
medewerkers van MOVARE op de scholen en de medewerkers van het bestuursbureau.
Het College van Bestuur bestaat uit de heer drs. R.S.T. Kruszel (voorzitter) en mevrouw
J.P.G.M. Huijnen-Becks MLC (lid).
Bereikbaarheid MOVARE-bestuursbureau
Tel: 045-546 69 50
E-mail: info@movare.nl
Bezoekadres
Heyendallaan 55b
6460 AA Kerkrade
Postadres
Postbus 12
6460 AA Kerkrade
Voor actualiteiten en gegevens over de stichting verwijzen wij u naar de website
www.movare.nl.
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2.6

De missie / visie van onze school: Hoe denken wij over onderwijs ?

Missie
Wij streven ernaar dat elk kind zich naar vermogen veelzijdig
kan ontwikkelen. Alle aspecten van de ontwikkeling vinden wij
belangrijk: de verstandelijke, de sociale, de emotionele en de
creatieve ontwikkeling.

“Graven naar de schat in elk kind”
Onze school is resultaatgericht, want we willen uit het kind halen, wat er in zit. Hierdoor
leggen we een stevige basis voor de verdere ontwikkeling van de aan onze zorgen
toevertrouwde leerlingen. Die stevigheid ontstaat mede door de aandacht voor de totale
ontwikkeling van het kind. Het gaat op onze school dus niet alleen om kennis (taal, rekenen,
aardrijkskunde, geschiedenis etc.), maar ook om vaardigheden (gymnastiek, spel, dans,
tekenen, handvaardigheid etc) en gedrag (sociaal-emotionele ontwikkeling in relatie tot een
gezonde leefstijl).
Onze missie is verder gericht op:
- het thema respect dat richtinggevend is in ons denken en handelen;
- een actieve ouderbetrokkenheid binnen ouderraad en medezeggenschapsraad
waarbij een wederzijdse kritische belangstelling is voor de ontwikkeling van
onze kinderen;
- kinderen trachten voor te bereiden op de samenleving van morgen.
In onze visie leggen we een duidelijke link naar ons logo en onze naam. Graven naar de
schat en op zoek gaan naar het hart in elk kind. Onze school is in deze een schateiland,
waarin we ontwikkeling centraal willen stellen. De verschillende kleuren harten staan centraal
als het gaat om de acceptatie in het omgaan met verschillen. Iedereen is gelukkig anders.
Onze visie staat voor 10 “hartelijke”spreekwoorden.
- Een hart van goud hebben
We willen vanuit een respectvolle houding goed zijn voor elkaar
-Waar je schat is, daar is je hart
We willen kinderen aanspreken op hun talenten en deze optimaal ontwikkelen
-Een hart onder de riem steken
We willen er zijn voor alle kinderen, ook als iets niet gemakkelijk is
-We werken hier met hart en ziel
We gaan voor 100% voor alle kinderen en verwachten dit ook van elkaar!
-Het hart op de juiste plaats hebben
We gaan uit van het goede in elk kind
-Iemand een warm hart toedragen
We geven elkaar vertrouwen, complimenten en gunnen elkaar het beste
We zien het goede in elkaar
-Iets ter harte nemen
We willen graag van en met elkaar leren en durven ons daarbij kwetsbaar op te stellen
-Iemand in zijn hart sluiten
Jezelf durven open te stellen. Kinderen zijn verschillend en willen zo goed als mogelijk aansluiten bij
de behoeftes van eenieder
-Je bent hartelijk welkom
We zijn een open school waar je welkom bent
-Een groot hart voor kinderen hebben
We werken met passie voor onze kinderen en genieten daarvan.
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Onze visie is gekoppeld aan een vijftal aspecten:
Het onderwijskundige element
Kinderen zijn verschillend. Dit betekent dat wij als
leerkrachten ons onderwijs zullen moeten aanpassen aan
deze verschillen. Er bestaan verschillen in leren,
intelligenties, in leerstijl, in leervermogen, in leertempo.
We houden op school ook rekening met de
maatschappelijke achtergronden van de leerlingen,
omdat deze van invloed kunnen zijn op het leerproces van de kinderen. Daar wordt het
onderwijs op aangepast. De school probeert de basisvaardigheden, zoals die vermeld staan in
de kerndoelen, zo goed mogelijk bij elk kind te ontwikkelen. We willen daarbij uitgaan van
hoge verwachtingen. De school stelt zich de opdracht om de leerlingen voor te bereiden op
hun toekomstige plaats in de maatschappij. Dit alles in goede samenwerking met de ouder(s).
De school stelt zich ook ten doel om haar leerlingen goed voor te bereiden op het voortgezet
onderwijs. We streven ernaar om alle leerlingen op de goede plek in het voortgezet onderwijs
te krijgen, zodat zij op eigen niveau en met plezier aan hun vervolgstudie kunnen deelnemen.
Het levensbeschouwelijke element (de identiteit)
Bs de Schatgraver is een katholieke school. De manier waarop leerkrachten en leerlingen met
elkaar omgaan, wordt bepaald vanuit een katholieke levensvisie. Dat betekent dat wij samen
willen proberen in het alledaagse schoolleven de belangrijke christelijke waarden te
realiseren, zoals solidariteit, naastenliefde en respect. Respect voor jezelf en respect voor de
andere(n).
De katholieke identiteit van onze school krijgt gestalte in de manier waarop leerkrachten en
leerlingen met elkaar omgaan en daarnaast in de godsdienstlessen en in tal van activiteiten en
vieringen, waaraan onze school deelneemt in samenwerking met de parochie. We noemen als
voorbeeld onze activiteiten rond: openingsmis aan het begin van een nieuw schooljaar, de
kerkelijke feestdagen, vastenactie, de voorbereiding op de eerste H. Communie en het H.
Vormsel. Wij benaderen het godsdienstonderwijs als één van de vele vakken die op onze
school aan de orde komen. Het doel van deze godsdienstlessen is niet wervend of
overtuigend, maar open. Open in de zin van waardering voor andere opvattingen en ook open
in de zin van eventuele keuzen die het kind later in zijn leven wil maken. Die openheid komt
ook tot uiting in het toelatingsbeleid dat we hanteren. Onze school biedt plaats aan ieder kind,
ongeacht de gelovige of niet-gelovige achtergrond. We gaan er daarbij vanuit dat de
katholieke grondslag van de school gerespecteerd wordt als ouders hun kind(eren) als leerling
aanmelden.
Het maatschappelijke element
We leven in een wereld, die doorlopend in verandering is en zich ontwikkelt in een ikgerichte wereld. Deze maatschappelijke ontwikkelingen kenmerken zich door een
gigantische stroom aan informatie en techniek, waardoor individualisering in de hand gewerkt
wordt. Aan ons de opdracht de kinderen te stimuleren om met elkaar samen te werken, te
overleggen, afspraken te maken en de zinvolheid van regels te onderkennen en na te leven.
Wij leren de kinderen kritisch naar de maatschappij te kijken. Binnen ons onderwijs
gebruiken we daarom diverse werkvormen, die het samenwerken stimuleren en een beroep
doen op de verschillende intelligenties van onze leerlingen.
Schoolgids Basisschool de Schatgraver 2015 – 2019

9

Het pedagogische element
Kinderen zullen in hun groei naar volwassenheid geconfronteerd worden met een wereld die
van hen verlangt te zoeken naar informatie, bronnen te bevragen, informatie te analyseren, te
luisteren, zelf na te denken alvorens tot actie en probleemoplossing over te gaan.
Kinderen zijn allen gelijkwaardig en als zodanig moeten ze ook benaderd en behandeld
worden. Op school willen we ze daarom begeleiden en helpen bij het ontwikkelen van een
eigen persoonlijkheid en van eigen verantwoordelijkheid.
We vinden het van belang dat de leerlingen elke dag met plezier naar school komen en in een
prettige sfeer met elkaar kunnen omgaan. We zorgen ervoor, dat de veilige en vertrouwde
sfeer wordt gehandhaafd.
We maken de leerlingen vertrouwd met de regels op school. Orde, regelmaat en structuur
zorgen voor ruimte en aandacht voor elk kind.
De leerling staat centraal en verdient onze volledige aandacht. Om geen kloof te laten
ontstaan tussen de vormings- en opvoedingsdoelen van de school en die van het gezin vinden
wij een goede samenwerking tussen school en ouders erg belangrijk. Deze samenwerking
wordt in stand gehouden door regelmatig ouders uit te nodigen op school voor gesprekken,
maar ook door ouders bij allerlei activiteiten te betrekken.

Het schoolorganisatorische element
De ontwikkelingen binnen het onderwijs en de realisering van onze eigen streefbeelden
vragen om een lerende houding cq. een lerende organisatie en een actieve betrokkenheid van
allen binnen onze schoolgemeenschap.
De lerende organisatie maakt dat iedere betrokkene in de school bezig is met zijn eigen
ontwikkeling. Alle aspecten van de ontwikkeling vinden wij belangrijk: de verstandelijke, de
sociale, de emotionele en de creatieve ontwikkeling.
Als school gaan we uit van leerstofjaargroepen.
Wij bieden de mogelijkheid tot
differentiatie binnen de groepen.
Dit gebeurt door:
 effectief gebruik van
leertijd, materialen en
middelen
 bevorderen van
zelfstandig werken,
samenwerken en actief
leren
 differentiatie in
instructie (aanpak1,2,3),
aanbod en tempo
 uitgaan van elementen
binnen concept boeiend
onderwijs
 werken met planbord en
dag- en weektaken
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2.7

De Gezonde basisschool van de Toekomst

In het schooljaar 2014-2015 heeft ons team deelgenomen aan een pilot rondom De Gezonde
basisschool van de toekomst. Na enquête bij alle ouders en na een positief besluit van onze
MR start per schooljaar 2015-2016 onze school als Gezonde basisschool van de toekomst.
Een samenvatting van wat dit precies betekent, ziet u in onderstaande mindmap. Aanvullende
informatie ziet u terug in de informatiegids. Ook kunt u eens een kijkje nemen op de speciale
website met daarop alle aanvullende informatie;
www.degezondebasisschoolvandetoekomst.nl
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2.8 Kindcentrum De Schatgraver
Kinderopvang Kerkrade biedt samen met haar zusterorganisatie Stichting Peuterwerk
Landgraaf in haar nieuwe kindcentrum De Schatgraver alle kinderen van 0 - 13 jaar een
veilige, warme en plezierige plek. Een huiskamer waar we ze op inspirerende wijze
voorbereiden op vervolgstappen in het onderwijs. Een plaats waar we kinderen prikkelen om
hun grenzen op te zoeken. Altijd in overleg. Altijd met respect voor de talenten van een kind.
Onmisbaar. Een basis dichtbij huis. Spelen, leren en samen met je vriendjes opgroeien. In een
stabiele, veilige en huiselijke omgeving met leidsters die je kind motiveren om het beste uit
zichzelf te halen. Met pedagogische begeleiders die creatief met kinderen aan de slag gaan,
maar ze ook voorbereiden op onderwijs. Die rust en regelmaat aanbrengen in het dagelijkse
leven, een beschermende arm bieden, maar ook inspirerende activiteiten organiseren. Dat is
meer dan gemak. Dat gaat verder. En dat tegen een faire prijs. Kinderopvang Kerkrade stelt
haar kleine klanten centraal. Wij zijn alert. Want zij moeten veilig zijn. Te allen tijde. Daarom
hebben we speciale procedures. Letten we met meer mensen op. En
koppelen we constant met ouders terug. We kiezen voor transparantie
en zijn betrokken bij ons werk, want kinderen gaan ons aan het hart.
In de nieuwe Gezonde School voor de Toekomst gaan we naast het
tussenschoolse programma ook de volgende diensten aanbieden:
Kinderdagverblijf
Terwijl u werkt of studeert letten wij op uw kinderen. In ons gezellig kinderdagverblijf
kunnen de allerkleinsten van 0 tot 4 jaar naar hartenlust met vriendjes spelen onder toeziend
oog van 2 gediplomeerde pedagogische medewerkers. Bij ons zijn er per groep niet meer dan
12 kinderen, zodat ze alle aandacht krijgen die ze verdienen.
BSO
Na schooltijd en in vakanties kunnen kinderen van 4 tot 13 jaar terecht bij onze toffe BSO
(Buitenschoolse opvang). Omdat de BSO is gekoppeld aan de basisschool, is het voor uw
kind gemakkelijk om aan tesluiten. Natuurlijk organiseren we voor de kinderen veel leuke en
creatieve activiteiten en dagen we ze uit. Maar we zijn ook alert en besteden aandacht aan de
ontwikkeling van hun sociale vaardigheden en aan zelfstandig spelen en werken. Zo creëren
we op een ontspannen manier een win-win situatie, waardoor uw kind niet alleen op school en
thuis, maar daarna ook in het vervolgonderwijs zelfredzaam is. Vanaf 8 jaar bieden we
kinderen nog meer uitdaging aan in de speciaal voor hen opgerichte Chillclub. We
organiseren dans-, muziek-, kunst- en bijvoorbeeld kookworkshops.
Peuterspeelzaal
In hun eigen vertrouwde omgeving kunnen peuters hier
leeftijdsgenootjes ontmoeten. Hoewel er heel wat wordt gerend,
getekend en bijvoorbeeld geknutseld, besteden we in de peuterspeelzaal
ook veel aandacht aan de voorbereiding op de basisschool. Op een
laagdrempelige en speelse wijze dagen we de kinderen uit om met taal
bezig te zijn. Daarvoor gebruikt ons pedagogisch personeel educatieve
programma’s zoals Piramide en Speelplezier. We leren de peuters om
met deze voor- en
vroegschoolse educatie (VVE) te luisteren en zich te uiten, waardoor ze
later op de basisschool, maar ook daarbuiten hun mannetje staan.
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Interesse?
Vanaf het schooljaar 2015/2016 gaan we onze diensten aanbieden. Mocht u interesse hebben,
neem dan graag contact op met ons centraal bureau, telefoon: 045-5426688. Onze
medewerkers werken graag een vrijblijvend aanbod voor u uit. Bekijk ook onze sites
www.kinderopvangkerkrade.nl en www.peuterwerklandgraaf.nl of volg ons op Facebook.

Schoolgids Basisschool de Schatgraver 2015 – 2019

13

3. DE ORGANISATIE VAN DE SCHOOL
3.1 Groepering
Op Basisschool de Schatgraver zitten kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de
zogenaamde jaargroepen. In het belang van de interne schoolorganisatie kunnen combinaties
van verschillende jaargroepen voorkomen.
We onderscheiden de volgende jaargroepen:
 cluster onderbouw
: groep 1, groep 2
 cluster middenbouw
: groep 3, groep 4 en groep 5
 cluster bovenbouw
: groep 6, groep 7 en groep 8
De groepsleerkracht is voor de kinderen en voor de ouders de uiteindelijk verantwoordelijke
persoon en kan daarop aangesproken worden.
Het komt ook voor dat een andere leerkracht voor de groep staat in verband met bijvoorbeeld
verlof van de groepsleerkracht of indien een leerkracht parttime werkt.
3.2 Het jonge kind
Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. De kinderen leren al spelend,
waarbij de leerkracht een sturende rol heeft. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met
de individuele ontwikkeling van de kinderen. Daarbij bieden wij allerlei speelse activiteiten
aan, gericht op de ontwikkeling van het jonge kind en de voorbereiding op het leren lezen,
rekenen en schrijven in groep 3.
We werken in de kleuterbouw geregeld vanuit de kring. Het planbord heeft een belangrijke
plaats in het aanbod van de activiteiten voor onze kinderen. Doel is om kinderen
vaardigheden aan te leren met betrekking tot zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid,
reflectie, planning. Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, in de
speelzaal en op het schoolplein.
In de kleuterbouw werken we vanuit thema’s die aansluiten bij belangstelling van het kind.
Dit kunnen thema’s zijn als seizoenen, feesten, bouwen enz. Binnen de kleuterbouw werken
we vanuit de thema’s met ondersteuning van de methode Kleuterplein. Op een speelse manier
leren kinderen hoe hun wereld in elkaar zit en werken we gericht aan de doelen van het
kleuteronderwijs. Er is veel aandacht voor taalvorming, omdat dit de basis is voor veel ander
leren. Gemiddeld zitten kinderen ruim twee jaar in een kleutergroep. Het is afhankelijk van
hun geboortedatum en hun aanleg. We observeren middels een observatie-instrument om
eventuele vroegtijdige problemen te signaleren, maar daarnaast vooral om een beeld te
vormen van de ontwikkeling van een kind.
Ons onderwijs wordt vormgegeven vanuit het gedachtegoed van boeiend onderwijs /
meervoudige intelligentie.
3.3 Groep 3 tot en met 8
Vanaf groep 3 werken we meer methodisch. In de lessentabel verderop in deze gids wordt
globaal weergegeven hoeveel tijd we per week aan de verschillende vakken besteden. Het
gaat hier om gemiddelden die enigszins per leerjaar kunnen verschillen. We gaan uit van een
lessentabel van 20 ½ uur voor groep 1 per week, 24 uur per week voor de groepen 2 tot en
met 4 en van 26 uur per week voor de groepen 5 tot en met 8. U ziet dat de nadruk valt op
taal/lezen en rekenen. Daar zijn de leerlingen de meeste tijd van de week mee bezig.

Schoolgids Basisschool de Schatgraver 2015 – 2019

14

Bij groep 3 t/m 8 wordt gebruik gemaakt van een planbord of weektaak op papier. Ons
onderwijs wordt vormgegeven vanuit het gedachtegoed van boeiend onderwijs / actieve
werkvormen.
3.4 De samenstelling van het team
*
*

*

*
*
*
*
*

Directeur

: dhr. Marc Hendriks
dhr. Quaedvlieg t/m december 2015
Management team
: mevr. Miriam Römkens
mevr. Linda Muyrers
mevr. Diana Heiligers
Zorgteam
: mevr. Miriam Romkens  intern begeleider (OB)
mevr. Linda Muyrers
 intern begeleider (MB)
mevr. Diana Heiligers
 intern begeleider (BB)
mevr. Melissa Paulzen
 gedragsspecialist
mevr. Agnes Bemelmans  motoriek specialist
mevr. Monique de Bruijn  rekenspecialist
mevr. Nathalie Cremers  taal /lezen specialist
mevr. Mirella Cremers
 remedial teaching specialist
Groepsleerkrachten (fulltime/parttime) die de dagelijkse zorg hebben voor de jaargroepen
Voor een indeling per schooljaar verwijzen we naar de jaarlijkse informatiegids.
ICT leerkracht
: dhr. Koen Kerkvliet
Onderwijsassistent
: mevr. Cristel Venrooy
Vrijwilligers met onderwijsbevoegdheid gericht op taalstimulering, begeleiding dyslexie,
reken- en taalondersteuning
Catechese leerkracht groep 4 t/m 8
: mevr. Marie- Jose Degens (groep 5 t/m 8),
Pastoor Jongen,
Mevr Marieke Cloodt (Communie voorbereiding)

*
*
*
*
*

Conciërge
: dhr. Arie Becholz
Logopediste
: mevr. Marie-Jose Stalmeier
Muziek
: dhr. Maarten Sonnenschein
Interieurverzorgers
Stagiaires. Jaarlijks stellen wij studenten van de Pedagogische Academie Basisonderwijs
(PABO), het Arcuscollege, Brandenbergcollege in de gelegenheid zich voor te bereiden op
hun toekomstige beroep van leraar/lerares basisonderwijs of klassenassistent(e).
* Vervanging. Niet alle teamleden geven vijf dagen in de week les. Daarom hebben
verschillende groepen meer dan een leerkracht. Bovendien kunnen personeelsleden ook
een aantal dagen of middagen per jaar verlof opnemen. Er komt dan
een andere leerkracht in de groep. Ook bij ziekte, extra verlof of scholing van meester of
juf komt in principe een invalkracht. Het oplossen van een vervangingsprobleem is niet
altijd gemakkelijk. Bij gebrek aan vervanging kan het noodzakelijk zijn dat we groepen
moeten samenvoegen of leerlingen bij nood moeten verdelen over verschillende groepen.
Daar waar mogelijk trachten we een en ander intern op te vangen met eventuele collegae
met ambulante taken.
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3.5

Schooltijden

‘s morgens 08.30 uur - 12.00 uur
‘s middags 13.45 uur - 15.45 uur.
Op woensdag eindigt de school voor alle groepen om 12.30 uur.
Op vrijdag hebben de leerlingen van groep 1 GEEN SCHOOL !
Op vrijdagmiddag hebben de leerlingen van groep 2 t/m 4 geen school dus
13.45 uur is de school voor hen dan uit!
LET OP! De bel gaat ’s morgens om 8.25 uur, zodat we met de
lessen om 8.30 uur kunnen beginnen. Zorg dus ervoor dat de
kinderen op tijd op school zijn!
Een compleet overzicht van schooltijden, vrije dagen en vakanties kunt u zien in onze
jaarkalender. Ook zijn op sommige schooldagen i.v.m. activiteiten de schooltijden of
overblijftijden aangepast. U krijgt dan steeds tijdig bericht.
groep 1 t/m 8:

Over een periode van 8 schooljaren dient een leerling minimaal 7520 lesuren te ontvangen.
Voor bs de Schatgraver geldt dat groep 1 ongeveer 785 uur naar school gaat, groep 2 t/m 4
ongeveer 920 uur en groep 5 t/m 8 bijna 1000 uur per schooljaar.
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3.6 Naar binnen gaan en verlaten school.
Vanaf 8.15 uur is er toezicht op de speelplaatsen door een leerkracht.
1. Kinderen die naar school komen dienen de speelplaats op te gaan. Op de speelplaats
is toezicht.
2. De leerlingen van groep 1 en 2 verzamelen zich bij de ingang op de kleuterspeelplaats
en gaan om 08.25 uur o.l.v. de leerkracht in de rij naar binnen. Ouders gaan niet mee
naar binnen. Belangrijke mededelingen voor de leerkracht dienen ruim vóór
schooltijd worden doorgegeven.
3. De leerlingen van de overige groepen gaan o.l.v. de leerkracht door de afgesproken
ingang naar binnen.
4. In de gangen dienen de kinderen rustig te zijn.
5. Na schooltijd maken de leerlingen gebruik van de uitgangen waar zij ’s morgens zijn
binnengekomen. Ouders die hun kind(eren) komen ophalen, weten nu waar de
leerlingen naar buiten komen en kunnen op enige afstand van de uitgangen op de
speelplaats wachten.
6. De leerkracht gaat met de kleuters naar buiten en wacht tot degene die hen ophaalt is
verschenen.
7. Als een leerling ziek wordt op school proberen wij contact op te nemen met een van
de ouders, zodat u het kind op school kunt komen ophalen, of indien u toestemming
geeft, een kind alleen naar huis kan gaan.
8. Bij een bezoek onder schooltijd aan de huisarts, tandarts, orthodontist e.d. vragen wij
de ouders het kind zelf op te (laten) halen. Alleen bij een schriftelijk en ondertekend
verzoek van de ouder kan een kind alleen naar huis gaan.
3.7 Pauze en overblijven
Gezien de hoeveelheid groepen hebben we er voor gekozen om de speeltijden te splitsen en
kinderen voldoende speelruimte te bieden.
Ochtendspeeltijd(1e pauze)
10.15 -10.30 uur of van 10.30 uur t/m 10.45 uur
Dit gebeurt onder toezicht van twee leerkrachten en eventueel onderwijs ondersteunend
personeel / stagiaires
Overblijven (2e pauze)
Ouders kunnen er voor kiezen om het kind te laten overblijven. Dit kan op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag (groep 5 t/m 8). U kunt uw kind al deze dagen laten overblijven of uw
kind gaat alle dagen naar huis. Incidenteel overblijven is niet mogelijk. De overblijftijd is van
12.00 uur t/m 13.45 uur en sluit aan bij de principes vanuit De Gezonde basisschool van de
toekomst. Elke groep werkt gedurende deze tijd met een pedagogisch medewerker van
KinderOpvang Kerkrade. Daarnaast zijn er de gebruikelijke overblijfouders / stagiaires die
mee ondersteunen. Tijdens de gehele projectperiode van 4 jaar van de Gezonde basisschool
van de toekomst, wordt dit kosteloos aangeboden. Wel bestaat er een mogelijkheid dat we een
vergoeding vragen voor materiaalgebruik tijdens deze uren. Op deze dagen ontvangt uw kind
ook een gezonde lunch verzorgd door Sodexo. Het blok van overblijven bestaat uit het
nuttigen van de gezonde lunch, pauze (rust) en een activiteit gericht op beweging / cultuur.
De activiteiten gericht op cultuur en beweging worden geleid door de pedagogische
medewerkers en zij worden aangestuurd door de sport- en cultuurfunctionaris vanuit de
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gemeente Landgraaf. Op vrijdag kunnen de kinderen van groep 2 t/m 4 ervoor kiezen om
tegen een financiële vergoeding zwemles te volgen.

3.8 Ziekte
Als uw kind ziek is, kan het niet naar school. U moet dat meteen op dezelfde dag voor 8.30
uur melden. Wij moeten immers weten waarom uw kind afwezig is. Bij afwezigheid zonder
verlof of bij niet tijdige afmelding leidt dit tot telefonische navraag thuis naar de verblijfplaats
van de leerling. Ouders moeten erop kunnen rekenen dat hun schoolgaand kind daadwerkelijk
op school aanwezig is.
In onze school vindt afwezigheidsregistratie plaats.
Onze ervaring is dat onze ouders zich heel goed aan die regels houden en dat mede door uw
positieve houding schoolverzuim bij onze school sporadisch aan de orde is.
Mocht uw kind ziek worden tijdens schooltijd, dan zullen wij contact opnemen met ouders.
Ps. Zorg ervoor dat u actuele adres en telefoonnummers doorgeeft aan school!
“Leren tijdens ziekte”
Ook bij ziekte kan het onderwijs worden voortgezet. Wanneer een leerling
langdurig ziek is, dient dit door de ouders bij de school te worden gemeld. Het is
daarbij belangrijk om aan te geven hoe lang de ziekte waarschijnlijk gaat duren. Het is de
verantwoordelijkheid van ouders en school samen er voor te zorgen dat de leerling ook tijdens
de ziekte het onderwijsproces zoveel mogelijk blijft volgen. Het continueren van het
onderwijs, aangepast aan de problematiek, is belangrijk om leerachterstanden zoveel mogelijk
te voorkomen en sociale contacten in stand te houden.
Leerlingen, die zijn opgenomen in een academisch ziekenhuis worden geholpen door de
consulenten van de educatieve voorziening van het ziekenhuis.
Wanneer u meer wilt weten over onderwijs aan zieke leerlingen, dan kunt u informatie vinden
op de website van Ziezon, www.ziezon.nl, het landelijke netwerk Ziek Zijn en Onderwijs.
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4. DE ZORG VOOR KINDEREN
4.1 Leerlingenzorg: kaders
Onze leerlingenzorg vindt plaats binnen de kaders van het rijksbeleid (Passend Onderwijs), het
Zorgplan van het Samenwerkingsverband en het beleid van Movare inzake passend, boeiend en
opbrengstgericht onderwijs. Wanneer we over leerlingenzorg spreken, bedoelen we de zorg voor
álle leerlingen op onze school. Schoolspecifiek beleid hebben we beschreven in ons zorgplan.
We denken daarbij meer in termen van afstemming en minder in termen van hulpverlening. Wat
zijn de belangrijkste uitgangspunten en kenmerken van onze leerlingenzorg?
Uitgangspunten en kenmerken m.b.t. deze kaders:
1.

Handelingsgerichtheid:
Wij gaan uit van behoeften van kinderen in plaats van tekortkomingen van kinderen.
Het gaat dus niet om de vraag: “Wat heeft dat kind?”, maar de vraag: “Wat heeft dat
kind nodig?” M.a.w.: wat vraagt dat kind van ons om de volgende stap te kunnen
maken?

2.

Preventie:
Onze leerlingenzorg richt zich niet alleen op het helpen bij problemen, maar zeker
ook op het voorkomen van problemen. Zorgpreventie is voor de school van groot
belang. Goed onderwijs is daarbij de krachtigste factor. De professionaliteit van de
leerkrachten speelt bij deze preventieve zorg een sleutelrol. Effectieve instructie en
effectief klassenmanagement met een stevige pedagogisch-didactische basis en een
positieve grondhouding zijn daarbij gevraagd. Die positieve grondhouding van de
leerkracht zorgt er voor dat een kind zich veilig en geaccepteerd voelt ook met zijn
beperkingen. Binnen het kader van deze preventieve gerichtheid speelt de
toenemende samenwerking met peuterspeelzaal “’t Kruimeltje” ook een belangrijke
rol. Al bij de aanmelding en eerste weken op onze school willen we zo goed mogelijk
op de hoogte zijn van de ontwikkeling van leerlingen. Het zwaartepunt van de
begeleiding van leerlingen ligt daarom bewust in de onderbouw.
In groep 2 bieden wij taalstimulering aan, in het kader van preventie door de inzet
van een externe deskundige. Daarnaast werken we met een zorgteam binnen de
school waarbij collegae met verschillende expertises schoolbreed worden ingezet om
leerlingen te ondersteunen en of leerkrachten te coachen / begeleiden.

3.

Samenwerking in de keten van jeugdvoorzieningen:
Om onze kinderen goed te kunnen begeleiden bij hun ontwikkeling werkt onze
school samen met externe partners: onder andere
Peuterspeelzaal ‘t Kruimeltje
Onderwijsbegeleiding & Ontwikkeling Movare
Samenwerkingsverband PO3106
Zorgadviesteam (ZAT)
Schoolmaatschappelijk werk
Centrum voor Jeugd en Gezin
Bureau Jeugdzorg
Bureau Voortijdig Schoolverlaten
Wijkagent
Schoolarts (GGD)
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-

Externe logopedisten, ergotherapeuten
Wijkteam Schaesberg
Veiligheidshuis
Psycholoog, gedragstherapeut

4.

Samenwerking met ouders:
Wanneer wij werken aan de aanpak van een probleem betrekken wij de ouders daar
zo veel mogelijk bij. Wij bespreken dan niet louter het probleem en de achterliggende
oorzaken, maar zoeken vooral ook gezamenlijk naar constructieve oplossingen.

5.

Het schoolondersteuningsprofiel:
Ons schoolondersteuningsprofiel geeft aan welke zorg wij als school kunnen bieden
en ook waar grenzen liggen van onze zorg. Wat kunnen we al? Wat kunnen we niet,
maar willen we wel kunnen? Ons schoolondersteuningsprofiel is opgenomen in ons
schoolplan en in ons zorgplan en is zichtbaar voor alle ouders op de website van de
school.

6.

Zorgplan
Bij de fusie tussen beide scholen bs Schaesberg en bs Gravenrode is er gewerkt aan
afstemming aangaande zorgbeleid / kwaliteitsbeleid onderwijs. Hiervoor is een intern
zorgplan opgesteld, waarin dit gezamenlijk gedragen beleid is beschreven. Dit is een
groeidocument waar t.a.v. ontwikkelingen vanuit Passend onderwijs en interne
zorgafspraken voortdurend ontwikkelingen worden gevolgd en afspraken worden
geborgd.

4.2 Leerlingenzorg: organisatie
Het Samenwerkingsverband beschrijft onderwijs en zorg in niveaus. Deze niveaus dienen
als uitgangspunt voor het beschrijven van onze leerlingenzorg. Schematisch zien deze
niveaus er zo uit:
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Zorgniveau 1: Goed onderwijs in de klas
De eerste zorg vindt altijd plaats binnen de klas.
Hier staat immers het primair proces centraal. In dat proces draait het om de leerkracht aan
wie de zorg voor leerlingen is toevertrouwd. Middels boeiend en passend onderwijs probeert
de leerkracht zo veel mogelijk tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van leerlingen
en uit te gaan van de drie basisbehoeften: relatie, autonomie en competentie.
Uitgangspunten zijn hierbij:
 Uitgaan van een leerplan met kerndoelen. We werken met een planbord / weektaak
gekoppeld aan lesdoelen en proberen meervoudige intelligentie hierin een plaats te
geven.
 Wijze van benaderen, instructie, tijdsbesteding, afstemming leermiddelen en planning
zijn belangrijke kernwoorden en dienen zorgvuldig afgestemd te worden.
(klassenmanagement)
 Bewust en professioneel omgaan met verschillen tussen kinderen. Onderkennen van
verschillen / overeenkomsten tussen leerlingen (acceptatie). Het maken van
werkafspraken speelt hierin een belangrijke rol. Uitgaan van behoeftes.
 Gebruik maken van het “ Directe Instructie Model’.
In alle groepen speelt het directe instructiemodel een rol. Dit model kenmerkt zich
door een aantal fasen: terugblik, vooruitblik, voorkennis activeren en doel formuleren,
instructie, begeleid oefenen, zelfstandige verwerking en evaluatie.
 Gevarieerde instructieprincipes hanteren om kinderen de instrumentele vaardigheden
te leren beheersen. Coöperatieve werkvormen, meervoudige intelligentie,
denkgewoonten.
 Leerlingen hebben een actief aandeel in hun onderwijsleerproces.
Verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken zijn belangrijke kernwoorden,
die hierin centraal staan. (planbord, dag- en weektaken)
 Toenemende verantwoordelijkheid van de leerlingen voor planning en evaluatie van
hun eigen leerproces.
De verantwoordelijkheid binnen zorgniveau 1 ligt bij de leerkracht. Deze draagt zorg
voor:
- Een goed onderwijsaanbod
- Een goede registratie van toetsresultaten
- Een goede (fouten)analyse van toetsgegevens
- Een goede verslaglegging van gesprekken
- Een goede informatie-uitwisseling tussen school en ouders
Zorgniveau 2: Omgaan met verschillen
Binnen onze visie vindt de zorgverbreding reeds plaats in de groep waarin het kind zit. Dat
houdt in dat iedere leerkracht zo veel mogelijk in zijn eigen groep de leerlingen met een
hulpvraag zorg geeft, aangezien hij het kind het beste kent en als eerste de hulpvragen
signaleert van het kind. Door kinderen te observeren ( welbevinden,werkwijze), regelmatig te
toetsen (zowel methodegebonden als niet methodegebonden) en ze zodoende te volgen in
hun ontwikkeling, ziet de leerkracht wie, waar behoefte heeft aan extra ondersteuning. Die
ondersteuning moet erop gericht zijn om zo snel mogelijk in te grijpen, zodat een eventuele
leerachterstand voorkomen kan worden. Voordeel van hulp in de groep door de eigen
leerkracht is dat deze hulp het minst ingrijpend is voor het kind. Het kind kan in de eigen
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groep blijven en hoeft geen andere lessen te missen, aangezien de leerkracht zelf de keuze
voor de hulpmomenten bepaalt. De hulp moet ingebed worden in de groepsinstructie en de
groepsorganisatie ( klassenmanagement ) door middel van:
- Werken met kleine / grote groep  verschillende aanpakken vanuit methode,
- Inzetten van pre-teaching: vooraf aanbieden van stof die later bij een instructie in de
hele groep aan bod zal komen. (voor leerlingen waarvan de leerkracht weet dat zij te
weinig profijt hebben van de normale groepsinstructie en beter vooraf al even kennis
maken met de nieuw te behandelen leerstof )
- Inzetten van re-teaching: in een kleine groep in de klas extra instructie aanbieden of
een meer uitgebreide instructie van remediërende aard. (verlengde en/of
gedifferentieerde instructie aanbieden)
- Tutorleren: oftewel samenwerkend leren. Goede leerlingen helpen kinderen, die extra
ondersteuning nodig hebben op een bepaald leergebied.
- Consultatie: collega’s kunnen leren van elkaar door in de groep te gaan kijken, hoe een
collega een bepaald probleem en / of onderwijssituatie aanpakt.
De verantwoordelijkheid binnen zorgniveau 2 ligt bij de groepsleerkracht.
Deze draagt zorg voor:
Extra zorg in de groep
Een goed onderwijsaanbod
Een beredeneerd groepsplan
Een goede registratie van toetsresultaten
Een goede verslaglegging van gesprekken
Een goede informatie-uitwisseling tussen school en ouders
Zorgniveau 3: Extra begeleiding in de school
Op dit niveau gaat het om speciale zorg na intern onderzoek. Kenmerken:
1.

Begeleiding en / of ondersteuning van de intern begeleider / specialist.
In een aantal gevallen wordt de intern begeleider van de school betrokken bij
het ontwikkelingsproces van leerlingen. De intern begeleider / specialist kan de
leerkracht helpen door:
- Samen met de leerkracht het probleem in kaart te brengen, toetsen
afnemen, verdere diagnose
- Samen met de leerkracht een handelingsplan op te stellen waarbij gebruik
gemaakt wordt van specifieke remediërende materialen
- Tijdens groepsbesprekingen of leerlingbesprekingen na te gaan, welke
begeleiding of welk onderwijsaanbod geschikt is voor de leerlingen
- Begeleiden of ondersteunen van de leerkracht door coaching

2.

Werken met handelingsplannen
Leerlingen met duidelijke ontwikkelingsproblemen worden geholpen via een
individueel handelingsplan of een groepsplan. In dit handelingsplan staat
informatie over het probleemsignaal, de diagnose, de leerdoelen en de
middelen om het doel te bereiken, de rol van de ouders en de evaluatie.
Zonodig en zo mogelijk worden de ouders ingeschakeld bij de uitvoering voor
de hulp.(Dit is afhankelijk van de problematiek en de te volgen werkwijze)
Ook hier wordt een bepaalde periode afgesproken. Ouders ondertekenen vooraf
de individuele handelingsplannen.
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3.

Consultatie
Onze school wordt gedurende het schooljaar ondersteund door een
onderwijsbegeleider van Movare. Deze orthopedagoog of psycholoog kan met
de school meedenken over de mogelijkheden t.a.v. het verbeteren van het
onderwijs en de zorg. Meestal gebeurt dit door gesprekken met de leerkrachten
/ ouders. Soms kan dit via observaties van de onderwijssituatie, soms door het
verrichten van diagnostisch onderzoek.

4.

Binnen zorgniveau 3 zijn de groepsleerkracht en intern begeleider / specialist
samen verantwoordelijk. Zij maken afspraken over:
- De begeleiding/ondersteuning
- Goede registratie van toets resultaten
- Goede verslaglegging van gesprekken
- Goede informatie-uitwisseling tussen school en ouders.

Zorgniveau 4: Extra begeleiding buiten de school
Op dit niveau wordt op basis van een begeleidingsplan speciale zorg geboden na
(extern) onderzoek. Belangrijke kenmerken van de zorg en begeleiding voor
leerlingen waarbij de leerkracht hulp inschakelt van externe partners, zijn:
1.

Consultatie
Ook op dit niveau denkt de orthopedagoog of psycholoog met de school mee
over de mogelijkheden van de school om leerlingen zo optimaal mogelijk te
begeleiden en goed onderwijs te kunnen geven. Daarnaast wordt er onderzoek
gedaan om de problematiek beter in kaart te brengen. Dit onderzoek kan
bestaan uit observaties, gesprekken of een gestandaardiseerde test. Binnen
niveau 4 zijn contacten met ZAT (zorgadviesteam), dyslexie centra, Bureau
jeugdzorg, Samenwerkingsverband, Wijkteam Schaesberg, jeugdarts (GGD),
Veiligheidshuis, psychologenpraktijken, Mondriaan etc. mogelijk.

2.

Ontwikkelingsperspectief
Ofschoon we voor elk kind streven naar onderwijs samen met de groep, is het
soms noodzakelijk om het onderwijsaanbod voor één of meer vakgebieden aan
te passen. Voor deze leerling wordt gekeken naar het perspectief van de
ontwikkeling: wat is het eindniveau van de basisschool voor dit vakgebied?
Wanneer het eindniveau lager is dan het niveau “begin groep 8”, wordt een
ontwikkelingsperspectief opgesteld. Dit gebeurt meestal in groep 5, 6 of 7 in
samenwerking met ouders en externen

3.

Opstellen van een begeleidingsplan
Op schoolniveau wordt samen besloten tot overstap naar zorgniveau 4. De
intern begeleider coördineert de zorg. De Intern Begeleider en de
groepsleerkracht stellen in samenwerking met ouders een begeleidingsplan op.

4.

Verantwoordelijkheid van de Intern Begeleider
Binnen zorgniveau 4 is de Intern Begeleider verantwoordelijk. De Intern
Begeleider draagt zorg voor:
- Goede verslaglegging van gesprekken;
- Goede informatie-uitwisseling tussen school en ouders;
- Schriftelijke toestemming van ouders in geval van extern onderzoek.
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Zorgniveau 5: Verwijzing
Kenmerken van de zorg en begeleiding voor leerlingen waarbij de school
onvoldoende kan aansluiten bij de ontwikkeling van de leerlingen, zijn:
1.

Verwijzing naar het Speciaal Basisonderwijs (SBO)
Scholen voor speciaal basisonderwijs zijn basisscholen bedoeld voor:
- moeilijk lerende kinderen;
- kinderen met opvoedingsmoeilijkheden;
- alle andere kinderen die speciale zorg en aandacht nodig hebben.
Indien van toepassing wordt samen met ouders het traject doorlopen om te
komen tot verwijzing naar een school voor speciaal basisonderwijs.

2.

Verwijzing naar het Speciaal Onderwijs (SO)
Scholen voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs zijn bedoeld
voor lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk gehandicapte leerlingen en voor
leerlingen met psychiatrische of gedragsproblemen. Indien van toepassing
wordt samen met ouders het traject doorlopen om te komen tot verwijzing naar
een school voor Speciaal Onderwijs.
Een verwijzing gebeurt vanuit een overleg van betrokken professionals in
samenspraak met ouders. Hierbij wordt ook een trajectbegeleider ingeschakeld.

4.3 Zorg buiten de groep
De afgelopen jaren is door de inzet van enkele vrijwilligers met een onderwijsbevoegdheid
ondersteuning gegeven gericht op een drietal aspecten:
- taalondersteuning in groep 2 en 3. Hierbij wordt preventief ingezet op
het doelgericht verbeteren van de leesvoorwaarden.
- ondersteuning gericht op dyslexie middels de inzet van het
programma Kurzweil. Binnen Movare zijn we al enkele jaren pilot school
op het gebied van Kurzweil. Een belangrijk hulpmiddel dat we inzetten
voor kinderen met dyslexie.
- lees, reken- en taalondersteuning
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4.4 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school
Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker die leerlingen die moeite hebben met
leren of juist die leerlingen die meerbegaafd zijn. Wie moeite heeft met een bepaald
onderdeel krijgt extra hulp en extra oefenstof. Wie goed kan leren krijgt uitdagende
opdrachten.
Wij hechten grote waarde aan het zo goed mogelijk volgen en begeleiden van de
ontwikkelingen van kinderen. Niet alle kinderen ontwikkelen zich namelijk even snel. Blijft
een kind hiermee achter bij leeftijdgenoten, dan willen wij daar zo snel en adequaat mogelijk
iets aan kunnen doen. Een goed leerlingvolgsysteem helpt ons daarbij. Een dergelijk systeem
bestaat uit een aantal toetsen voor spelling, rekenen, technisch en begrijpend lezen. Het biedt
aanvullende gegevens over de leerling. Het laat zien hoeveel een kind in een bepaalde periode
heeft bijgeleerd, de vorderingen dus. Doordat de toetsen bij een grote groep leerlingen in het
hele land in dezelfde periode worden afgenomen, is het mogelijk de vorderingen van uw kind
te vergelijken met die van alle andere kinderen in Nederland. Zo heb je een goede maatstaf bij
het beoordelen van de vorderingen. Het systeem begint bij de kleutergroepen en loopt door tot
en met groep 8. Een bijzondere vorm van toetsen vindt plaats in het laatste jaar van de basisschool (afname CITO-eindtoets). Van iedere leerling wordt een dossiermap bijgehouden.
Daarin worden gegevens opgenomen over gesprekken met ouders, de leerlingbesprekingen,
speciale onderzoeken, toets- en rapportgegevens van verschillende jaren en de plannen voor
extra hulp aan het kind.
4.5 Rapportage over leerlingen en gesprekken met ouders door de groepsleraar
Wij geven twee keer per jaar een rapport uit over de vorderingen van uw kind. Door middel
van cijfers en een zogeheten "woordrapport" doen wij verslag van de resultaten en de voortgang van uw kind in de verschillende vakken. Voor de kleuters wordt nog geen cijferrapport,
maar een woordrapport opgesteld. Dit gebeurt 1 x per jaar. Ouders worden twee keer per jaar
uitgenodigd om de ontwikkeling van hun kind met de leerkracht te bespreken in een "tienminuten-gesprek". Ouders die op welk moment dan ook behoefte hebben aan een gesprek,
kunnen steeds een afspraak maken met betreffende leerkracht.
Bij nieuwe leerlingen die instromen in onze school, ontvangen de ouders een welkom
formulier. Ouders dienen deze lijst zo compleet mogelijk in te vullen en deze lijst zal na
enkele weken dienen als leidraad voor een welkomsgesprek dat de groepsleerkracht met u als
ouders zal voeren.

4.6 Teamleden die in de school de vorderingen van de leerlingen doorspreken
Op onze school is het zorgteam bestaande uit IB’ers, specialisten en directie verantwoordelijk
voor de bespreking van de vorderingen van de leerlingen. Na iedere toetsperiode bespreken de
leerkrachten samen met de interne begeleiders de groepsresultaten. Hierbij wordt gekeken
naar vaardigheidsgroei van leerlingen. Ook worden er groepsoverzichten, dwarsdoorsnedes en
trendanalyses gemaakt. Samen met de collegae proberen we vanuit deze diepte-analyse de
vraag te stellen wat dit betekent voor ons onderwijs aan onze kinderen.
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4.7

Een jaar overdoen en aangepaste programma’s

Af en toe komen we tot de conclusie dat alle extra inzet voor de leerling niet het gewenste
effect heeft. Soms nemen we in overleg met de ouders het besluit dat het kind een jaar
overdoet. Dit gebeurt vooral als een kind op vele punten, ook lichamelijk en emotioneel
achterblijft bij de meeste klasgenootjes. Doel van het doubleren is dat het kind daarna de
basisschool gewoon kan afmaken en meer wordt aangesloten bij het niveau van de leerling.
Soms komt het voor dat we, weer in overleg met de ouders, de afspraak maken dat een kind
voor een bepaald vak met een aangepast programma gaat werken. Zo’n leerling haalt op dat
gebied niet het eindniveau van de basisschool, maar we stellen het aangepaste programma zo
op dat er aansluiting is bij het gekozen vervolgonderwijs.
4.8 Meer begaafden
Ook leerlingen die extra goed kunnen leren, krijgen op onze school
speciale aandacht. Binnen de methode is voldoende extra oefenstof
aangegeven die deze leerlingen kunnen maken. Bovendien gebruiken
we voor deze leerlingen speciale leerstof waaraan ze zelfstandig
mogen werken. In uitzonderlijke gevallen stromen leerlingen geheel
of gedeeltelijk versneld door naar een volgende groep. Een en ander
wordt steeds geregeld in nauw overleg met de ouders.
Er zijn in ieder geval voldoende mogelijkheden om deze kinderen vanuit leerstof uit te dagen.
4.9 Protocol Dyslexie
In Nederland heeft ongeveer 10% van de leerlingen op de basisschool moeite met leren lezen.
Niet goed kunnen lezen heeft verstrekkende gevolgen voor de gehele schoolloopbaan en voor
het verder functioneren in de maatschappij. Preventie van
leesproblemen en het zo vroeg mogelijk verhelpen ervan is een
belangrijke taak van de basisschool. Om te komen tot verbetering
van het onderwijs aan leerlingen met leesproblemen is (in opdracht
van het Ministerie) het Protocol Leesproblemen en Dyslexie
ontwikkeld. Daarnaast heeft onze school deelgenomen aan een
leesverbetertraject binnen onderwijsstichting Movare.
Onze school werkt ook met dit protocol.
De IB-er heeft samen met diverse leerkrachten cursussen gevolgd.
Door het volgen van deze cursussen leren wij als team planmatig te handelen.
Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het
aanleren en vlot toepassen van het lezen en spellen.
Vanaf 1-1-2015 wordt de diagnostiek vergoed door de gemeente. Wanneer u of de school
vermoedens heeft van ernstige lees- en / of spelproblemen, kunt u uw kind aanmelden bij een
zorgverlener voor diagnose en eventuele behandeling. U heeft hiervoor een beschikking nodig
van de gemeente. Diagnose gebeurt door bestudering van vragenlijsten, ingevuld door school
en het aanreiken van Citotoetsgegevens. Daarnaast heeft de school al 6 maanden extra hulp
geboden. Als er ernstige enkelvoudige dyslexie vastgesteld wordt, dan wordt een behandeling
vergoed door een organisatie die hiervoor vanuit de gemeente aangesteld.
Hebt u nog vragen omtrent dit thema, neem dan contact op met de IB-er.

Schoolgids Basisschool de Schatgraver 2015 – 2019

26

4.10 Ondersteuning door / verwijzing naar cluster.
Blijkt dat het voor de school niet mogelijk is om uw kind het onderwijs te geven dat
beantwoordt aan de hulpvraag, dan verwijzen we u in het belang van uw kind, naar een andere
school. Binnen het onderwijs bestaan 4 clusters voor kinderen met speciale
onderwijsbehoeften en de daarbij behorende expertise. We onderscheiden de volgende
clusters:
Cluster 1.
Cluster 2

Cluster 3

Cluster 4

Scholen voor kinderen die slechtziend of blind zijn.
Scholen voor meervoudig gehandicapte slechtziende of blinde kinderen.
Scholen voor kinderen die slechthorend of doof zijn
Scholen voor meervoudig gehandicapte kinderen met slechthorendheid of
doofheid.
Scholen voor kinderen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden (ESM)
Scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen
Scholen voor langdurig zieke kinderen met somatische problematiek (LZK)
Scholen voor kinderen met een lichamelijke handicap (Mytyl)
Scholen voor meervoudig gehandicapte kinderen met een lichamelijke
handicap (Tyltyl)
Scholen voor kinderen met ernstige problemen in het gedrag, met
ontwikkelingsproblemen en / of psychiatrische problemen.
(ZMOK, scholen bij pedologische instituten, LZK)

Op school kunt u hierover informatie opvragen bij de interne begeleiders.
Mocht u overwegen uw kind met een speciale hulpvraag op onze school te plaatsen, dan is het
verstandig al in een vroeg stadium contact op te nemen met de directie en / of de intern
begeleider. In het kader van Passend onderwijs zullen we kijken welke zorg de school kan
bieden en welke hulp / ondersteuning van externen er nodig is om aan te sluiten bij de
zorgvraag van het kind.

4.11 Verwijsindex Parkstad Limburg
Waarom is er een Verwijsindex?
De Verwijsindex valt binnen de wet op de Jeugdzorg en is daarom wettelijk bepaald door de
overheid. De overheid heeft deze bepaling ingesteld naar aanleiding van voorvallen met
kinderen en jongeren waarbij professionals van verschillende organisaties niet van elkaar
wisten dat ze in hetzelfde gezin werkzaam waren. De Verwijsindex is onderdeel van het
gemeentelijk jeugdbeleid.
Uw kind in de Verwijsindex?
De Verwijsindex is een systeem waarin leerkrachten, hulpverleners en begeleiders die met
kinderen en jongeren werken, registreren wanneer zij zich zorgen maken over een kind of
jongere. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn, er kunnen bijvoorbeeld problemen op
school zijn of zorgen over de gezondheid of persoonlijke ontwikkeling van het kind. Het kan
zijn dat meerdere organisaties tegelijkertijd hun hulp aanbieden. Het is belangrijk dat deze
organisaties dit van elkaar weten, want dan kan de geboden hulp op elkaar afgestemd worden.
Als er twee of meer registraties door verschillende organisaties zijn gemaakt over uw kind,
ontstaat er een zogenaamde match. Daarna kunnen, indien dit niet al gebeurt, de verschillende
organisaties gaan samenwerken om hulp te bieden.
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Registratie
Alleen algemene gegevens, zoals het Burgerservicenummer, naam, adres en geboortedatum
worden in de Verwijsindex opgenomen. De reden van registratie wordt niet vermeld.
Als de school uw kind wil registreren in de Verwijsindex wordt u vooraf geïnformeerd.
Samen met u en uw kind wordt dan bekeken welke hulp en ondersteuning het beste is.
Wat zijn uw rechten?
Over de registratie in de Verwijsindex wordt u vooraf geïnformeerd.
De persoonsgegevens kunnen alleen ingezien worden door de school en de betrokken
hulpverleners. U kunt vragen welke persoonsgegevens zijn opgenomen en vragen om
correctie van de persoonsgegevens.
U kunt bezwaar aantekenen tegen opname van de persoonsgegevens van uw kind.
Meer informatie?
Voor de regio Parkstad Limburg (Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Onderbanken,
Nuth, Simpelveld, Voerendaal) verwijzen we naar de website: www.verwijsindex-parkstad.nl.
Buiten deze regio kunt u voor verdere informatie terecht bij de betreffende gemeente of de
landelijke site: www.verwijsindex.nl
4.12 Centrum voor Jeugd en Gezin
Opvoeden en opgroeien is niet altijd even makkelijk. Soms is
informatie of ondersteuning welkom of nodig. Het vinden van
die informatie of hulp is soms moeilijk. Er zijn veel
organisaties voor jeugdzorg en gezondheidszorg.
Om u te helpen bij het vinden van de juiste informatie of ondersteuning is er in iedere
gemeente één centraal punt voor alle vragen rondom opvoeden en opgroeien opgericht: het
Centrum Jeugd en Gezin (CJG).
Wie kan bij het CJG terecht?
Het Centrum Jeugd en Gezin is er voor: (aanstaande) ouders en verzorgers van kinderen,
jeugd en jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar, professionals die met kinderen, jeugdigen en
hun ouders werken en vrijwilligers die met kinderen/jeugdigen werken (sport en vrije tijd).
Partners
Onder de paraplu van het Centrum Jeugd en Gezin vallen verschillende organisaties,
zogenaamde ketenpartners. Samen met deze partners zorgt het Centrum Jeugd en Gezin voor
de juiste informatie of hulp. Ook worden er activiteiten en cursussen georganiseerd. De
partners van het Centrum Jeugd en Gezin zijn onder andere alle onderwijsstichtingen,
organisaties in de jeugdgezondheidszorg, alle welzijnsorganisaties, peuterspeelzalen en
kinderopvang.
Meer informatie?
Voor de regio Parkstad Limburg (Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Onderbanken,
Nuth, Simpelveld, Voerendaal) verwijzen we naar de website: www.cjgparkstadlimburg.nl.
Buiten deze regio kunt u voor verdere informatie terecht bij de betreffende gemeente.
Contactgegevens:
Telefoon
: 06 21 88 89 21
E-mail
: cjg@landgraaf.nl
Adres
: Gezondheidscentrum de nieuwe Dormig, De Dormig 3, 6371 VA Landgraaf
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4.13 Regionaal Onderzoek UM / KAANS
Sinds enkele jaren voert de Universiteit Maastricht (de onderzoeksgroep KAANS) regionale
onderzoeken uit in peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, basisscholen en in het voortgezet
onderwijs. Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door subsidies van (regionale) overheden,
schoolbesturen en de Universiteit Maastricht en is ingebed in convenanten van alle betrokken
besturen en de 18 Zuid-Limburgse gemeenten.
Hoofdvraag is wat de onderwijskansen zijn voor Zuid-Limburgse leerlingen. In de loop van
het onderzoek is steeds duidelijker geworden hoe het met verschillende categorieën leerlingen
gaat in de opeenvolgende onderwijsfasen en schooltypen. Ook wordt helder wat daarin de
betekenis is van enerzijds de achtergrond van die leerlingen en anderzijds de schoolkeuze.
Vergroten van kansen
De onderzoeken richten zich er primair op dat onderwijsinstellingen een beter beeld krijgen
van hun opbrengsten. Daarnaast moeten ze meer kennis opleveren over schooleffectiviteit. Op
deze wijze worden de kansen van alle categorieën leerlingen vergroot.
Dieper inzicht
De onderwijsinstellingen krijgen vertrouwelijk informatie terug waarin hun opbrengsten
worden vergeleken met die van hun collega’s. Diverse samenwerkingsverbanden (o.a. met de
Inspectie van het Onderwijs) en de inzet van promovendi moeten daarnaast resulteren in
dieper inzicht in onderwijsprocessen.
Inzet ouders
Om deze onderzoeken mogelijk te maken is met enige regelmaat ook de inzet nodig van
ouders. Zij ontvangen (meestal korte) vragenlijstjes die o.a. een beeld opleveren van hun
ervaringen met het onderwijs en de ontwikkeling van hun kinderen. Hoe meer ouders
meewerken, hoe vollediger ook de informatie die het onderzoek oplevert.
Vertrouwelijk/anoniem
Uiteraard wordt ook persoonlijke en dus vertrouwelijke informatie verzameld door de
onderzoekers waarbij vertrouwelijkheid en anonimiteit worden gegarandeerd.
Persoonsgegevens worden verwijderd vóórdat de gegevens worden geanalyseerd en er wordt
nooit herkenbaar gerapporteerd.
Als ouders desondanks niet willen dat gegevens van hun kinderen meegaan in het onderzoek,
krijgen zij jaarlijks de kans om die gegevens te laten schrappen. Dat geldt ook voor gegevens
die de onderwijsinstellingen aandragen om het onderzoek mogelijk te maken.
Informatie
Meer informatie over het onderzoek is te vinden op de site www.kaans.nl. Voor vragen kunt u
contact opnemen met de coördinatrice van de dataverzamelingen, mevr. Jacqueline Haze:
j.haze@maastrichtuniversity.nl
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4.14 Schoolarts
Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Limburg
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg volgt de
lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van alle kinderen van 4 tot 18 jaar. Wij
nodigen uw kind regelmatig uit voor een gezondheidsonderzoek of een inenting. Ook met
vragen over opgroeien en opvoeden of zorgen om uw kind kunt u altijd bij ons terecht. Het
team JGZ werkt nauw samen school en met andere organisaties in het Centrum voor Jeugd
en Gezin (CJG).
Gezondheidsonderzoek
Uw kind wordt uitgenodigd voor een onderzoek rond de leeftijd van 5 en 10 jaar. Tijdens het
onderzoek kijken we bijvoorbeeld naar groei, motoriek, spraak en sociaal-emotionele
ontwikkeling. Door uw kind goed te volgen probeert de GGD eventuele problemen op tijd op
te sporen en te helpen voorkomen. Als blijkt dat uw kind extra hulp of zorg nodig heeft,
kijken we samen wat daarvoor nodig is. We werken hierin nauw samen met andere
organisaties binnen het CJG.
De onderzoeken vinden plaats in het CJG, op school of bij de GGD Zuid Limburg.
Uw informatie is erg belangrijk
U als ouder/verzorger kent uw kind vaak het beste. Om te weten of er dingen zijn waar we
extra op moeten letten, vragen we u om van tevoren een vragenlijst in te vullen. Hierin komen
allerlei gezondheidsaspecten aan bod.
Uiteraard gaan we zorgvuldig om met alle persoonsgegevens van u en uw kind.
Inentingen
In het kalenderjaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt het de laatste twee inentingen tegen DTP
(difterie, tetanus, polio) en BMR (bof, mazelen, rodehond). Meisjes krijgen in het jaar dat ze
13 jaar worden bovendien de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker.
U ontvangt een oproep voor de gratis prikken. Deelname is niet verplicht.
Vragen of zorgen?
Heeft u vragen over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind. Is er sprake van
leerproblemen of andere problemen. Maakt u zich zorgen? Neem dan contact op met het
Team JGZ. Wij helpen u graag!
Contact
Marianne Romkens, jeugdverpleegkundige
Anet Welzen, doktersassistente
Nicky Platte- van Attekum jeugdarts, Team JGZ Parkstad Oost
Locatie: De Dormig 3
6371 VA Landgraaf
Aanwezig op: maandag-dinsdag 09.00 uur tot 16.00 uur; donderdag 09.00 uur tot 12.30 uur
E: InfoJGZ.ParkstadOost@ggdzl.nl
T: 045-2114504 (Anet Welzen)
www.ggdzl.nl/burgers/jeugd-en-gezondheid/jeugdgezondheidszorg
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4.15 Regionale aanpak Kindermishandeling (RAK)
RAK (regionale aanpak kindermishandeling): volgend uit de Wet Meldcode huiselijk geweld
en kindermishandeling.
Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk
geweld en/of kindermishandeling, dan zijn wij wettelijk verplicht om dit te melden. Wij
handelen vervolgens conform de eveneens wettelijk vastgelegde Meldcode huiselijk geweld
en kindermishandeling. Voor deze code en meer informatie verwijzen wij u naar:
www.movare.nl  Documenten
4.16 Logopedie
Waarmee houdt de logopediste zich bezig?
Opsporen, gerichte onderzoeken doen, behandelen en voorkomen van stoornissen op het
gebied van spraak, taal, stem en gehoor.
Werkwijze
Alle leerlingen worden op vijfjarige leeftijd logopedisch gescreend
Gelet wordt o.a. op taal – spraak - stemgebruik, de luisterhouding, gehoor en schadelijke
mondgewoonten (bv. duimen). Op dit moment heeft de logopedische ondersteuning een
omvang van een tweetal uren per week. Onderbouwde verzoeken om hulp van de kant van de
ouders of leerkrachten zijn medebepalend voor de invulling van de beperkte tijd. In beginsel
worden alle logopedische problemen bij kinderen altijd opgepakt en kan screening plaats
vinden. Als een leerling logopedische begeleiding nodig heeft dan wordt er doorverwezen
naar een privé-logopediste. Dit is afhankelijk van de aard en de ernst van het probleem.
Alle andere leerlingen worden op aanvraag van de leerkracht en ouders onderzocht. De uitslag
van het onderzoek wordt u schriftelijk medegedeeld.
Tevens kunt u nadere informatie inwinnen bij de leerkracht of de
logopediste. U kunt de logopediste bereiken via een afspraak op
school of haar direct te bellen of mailen. (zie jaarkalender voor
contactgegevens)

Behandeling
Nadat alle onderzoeken zijn afgerond, starten de behandelingen. De
ouders van de kinderen die in behandeling komen, krijgen een
persoonlijke oproep voor een gesprek. Het is van groot belang dat
de logopedische les niet beperkt blijft tot een half uur per week bij
de logopediste, maar dat er ook meegewerkt wordt door zowel
ouders als leerkrachten. In de meeste gevallen wordt er doorverwezen naar privé-logopedie.
Controle
Niet alle kinderen waarbij iets met de spraak aan de hand is hebben logopedie nodig. Dit kan
bijvoorbeeld zijn als het kind nog in de spraak- taal- ontwikkelingsfase is of als de
tandenwisseling een rol speelt. Blijkt dat behandeling naderhand toch nodig is, dan zal deze
veelal moeten plaatsvinden bij een privé-logopedist(e).
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5. REGELGEVING
5.1 Aanmelding en inschrijving nieuwe leerlingen
U kunt het hele jaar door uw kind(eren) bij ons aanmelden. Wilt u zich van te voren
oriënteren, dan kunt u het beste een afspraak maken met de directeur. U krijgt dan een
rondleiding door de school en we vertellen u hoe wij op onze school werken. Voor kinderen
vanaf 3 jaar en 10 maanden bestaat de wettelijke regeling dat zij vijf momenten, voorafgaande
aan de vierde verjaardag, op visite mogen komen in de groep waarin zij worden geplaatst.
Kleuters die bij ons zijn aangemeld, krijgen ongeveer twee maanden voordat ze vier jaar
worden bericht om kennis te komen maken. Inschrijving op school gebeurt op de vierde
verjaardag. Komt uw kind van een andere school dan is hij of zij van harte welkom om van te
voren al kennis te komen maken met de klasgenoten en de groepsleerkracht(en). In alle
gevallen nemen wij contact op met de voormalige school. Inschrijving gebeurt dan op de dag
dat het kind op onze school is geplaatst.
Daarnaast organiseert onze school twee keer per jaar een open dag in samenwerking met de
Peuterspeelzaal. Kinderen, ouders, opa’s en oma’s zijn welkom om een goed beeld te krijgen
van hoe wij op school werken. De kinderen zelf kunnen dan al deelnemen aan leuke
activiteiten in de groep.
5.2 Wat zijn in het kort de regels van de leerplicht
4 jaar Als uw kind vier jaar wordt, mag het naar school.
U kunt uw kind al een jaar van te voren laten inschrijven.
Vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden is het wettelijk
toegestaan dat uw kind 5 momenten mag komen wennen.
Op de dag dat het vier jaar wordt, staat het officieel
ingeschreven en bezoekt het kind elke dag de lessen.
5 jaar Vanaf deze leeftijd is uw kind leerplichtig.
Extra vrij moet u voor uw kind aanvragen middels een
aanvraagformulier dat te verkrijgen is op school.
Controle: De gemeente heeft leerplichtambtenaren
aangesteld die controleren of u en ook de school zich aan
de leerplichtregels houden. Voor meer informatie kunt u terecht op:
www.vsv-parkstad.nl
telefoon
: 045-4001133
email
: info@vsv-parkstad.nl
5.3 Aanvraag Buitengewoon verlof
1. Vakantieverlof
Vakantieverlof op grond van de Leerplichtwet moet u minimaal 8 weken van tevoren
aanvragen bij de directeur. U kunt hierbij gebruik maken van formulieren die op school te
krijgen zijn.
Vakantieverlof mag binnen de volgende voorwaarden:
- wegens specifieke aard van het beroep van één der ouders (bv horeca, seizoensgebonden
arbeid)
- als de vakantie niet mogelijk is binnen de officiële schoolvakanties.
(werkgeversverklaring verplicht, formulier opvragen bij de school);
- één maal per schooljaar;
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- niet langer dan tien schooldagen;
- niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

2. Verlof vanwege gewichtige omstandigheden:
Extra verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden moet u bij de directeur
aanvragen. Dit moet uiterlijk binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering. Ook
hierbij kunt u gebruik maken van een op school te krijgen formulier.
Redenen kunnen zijn:
- voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten;
- bij het 12½-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders
- bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten;
- bij overlijden van bloed- of aanverwanten;
- voor verhuizen van het gezin;
- het voldoen aan een wettelijk verplichting, voor zover deze niet buiten lesuren kan
gebeuren;
- voor sommige religieuze feesten.
De volgende situaties zijn nooit gewichtige omstandigheden:
- familiebezoek in het buitenland;
- vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
- vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;
- een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale vakantieperiode op vakantie
te gaan;
- eerder vertrek of latere terugkeer in verband met ( verkeers- )drukte;
- verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
3. gewichtige omstandigheden meer dan tien dagen per schooljaar
Een verzoek om verlof van meer dan tien schooldagen per jaar zal via de directeur aan de
leerplichtambtenaar worden voorgelegd. Dit moet zo snel mogelijk worden aangevraagd.
Bij alle vormen van verlof voor de leerlingen moet er een aanvraagformulier worden
ingevuld. Deze kunt u krijgen bij de directie!!!
5.4 Straf / nablijven
De school probeert het straffen tot een minimum te beperken: straffen is een middel, geen
doel. We trachten zoveel mogelijk uit te gaan van beloning en positieve waardering van goed
gedrag. In de regel bepalen de leerkrachten zelf de strafmaat bij het overtreden van de regels.
Waar nodig wordt daarbij de directie ingeschakeld. Wanneer straf inhoudt dat een kind
(langer) nablijft, gebeurt dat in de regel aan het eind van de dag en zullen de ouders worden
ingelicht. ( opmerking: extra werk hoeft niet altijd te betekenen dat dit straf is) Bij een zeer
ernstig vergrijp kan de school overgaan tot een “time out” of schorsing met inachtneming van
het protocol dat door het bestuur is opgesteld. Straf wordt gegeven als opvoedkundige
maatregel.
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5.5 Passend onderwijs; Toelating, time out, schorsing en verwijdering van kinderen
Schoolbesturen voor primair onderwijs hebben met ingang van schooljaar 2014-2015 de
opdracht om voor alle leerlingen passend onderwijs te organiseren. De schoolbesturen werken
samen om invulling te geven aan de zorgplicht.
Elk kind heeft recht op passend onderwijs, ongeacht niveau van leren en ontwikkeling.
Schoolbesturen en scholen geven vorm aan passend onderwijs in het
ondersteuningscontinuüm: hoogwaardige basisondersteuning en extra ondersteuning.
Uitvoering vindt plaats in afstemming met ketenpartners, zoveel mogelijk regulier en
thuisnabij in één integraal plan binnen de beschikbare middelen. Hiertoe werken
schoolbesturen samen in het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband is
faciliterend bij het vormgeven van deze collectieve verantwoordelijkheid.
In Zuid Limburg zijn drie samenwerkingsverbanden primair onderwijs:
Regio Westelijke Mijnstreek:
Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein.
Regio Maastricht-Heuvelland:
Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht,
Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul
Regio Heerlen eo:
Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken,
Simpelveld en Voerendaal.
Deze drie samenwerkingsverbanden in Zuid Limburg werken nauw samen op zowel
beleidsmatig als uitvoeringsvlak. Informatie over de samenwerkingsverbanden kunt u
terugvinden op de website: www.passendonderwijszuid.nl
Dekkend aanbod
Het samenwerkingsverband organiseert een dekkend aanbod, waarin alle leerlingen een
passende plek vinden. Voor alle leerlingen met een ondersteuningsbehoefte wordt zo passend
mogelijk onderwijs gerealiseerd. Daartoe werken de scholen in het samenwerkingsverband
samen. Op Zuid Limburgs-niveau ontstaat een ondersteuningscontinuüm van reguliere tot
zware ondersteuning binnen de samenwerkingsverbanden passend onderwijs.
Ondersteuningscontinuüm
Het ondersteuningscontinuüm bestaat uit 5 niveaus:
Ondersteuningsniveau 1:
Onderwijs in de groep
Ondersteuningsniveau 2:
Ondersteuning in de groep
Ondersteuningsniveau 3:
Ondersteuning op school met interne deskundigen
Ondersteuningsniveau 4:
Ondersteuning op school met externe specialisten
Ondersteuningsniveau 5:
Extra ondersteuning speciaal (basis)onderwijs
In het samenwerkingsverband wordt een onderscheid gemaakt tussen basisondersteuning en
extra ondersteuning. Alle basisscholen bieden de basisondersteuning (ondersteuningsniveau 1
tot en met 4). Dit doen zij autonoom of met behulp van netwerkpartners.
Ondersteuningsniveau 5 is extra ondersteuning op het speciaal (basis)onderwijs.
Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel: dit is een beschrijving van de
voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben. Het
schoolondersteuningsprofiel geeft een beeld van de wijze waarop scholen het
ondersteuningscontinuüm vorm geven. Het schoolondersteuningsprofiel kunt u terugvinden
op de website van de school.
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Aanmelding, zorgplicht en toelaatbaarheid tot speciaal (basis) onderwijs
Ouders melden hun kind schriftelijk, minimaal 10 weken voorafgaand aan de gewenste
plaatsing, aan bij de school van voorkeur. Meestal is dat een school in de buurt, maar dat
hoeft niet. Als daartoe redenen zijn, mag dit ook een SBO-school zijn of een school die wat
verder weg ligt. De verantwoordelijkheid voor tijdig plaatsen begint op het moment dat de
leerling schriftelijk wordt aangemeld bij een school in het samenwerkingsverband.
Aanmelding betekent niet automatisch plaatsen. Ouders stellen de school op de hoogte als zij
vermoeden dat hun kind ondersteuning nodig heeft. Bij de eerste aanmelding in het primair
onderwijs is die informatie, eventueel aangevuld met informatie van een voorschoolse
voorziening, de belangrijkste basis voor de school van voorkeur om vast te stellen wat (welke
ondersteuning) het kind nodig heeft.
Er is geen voorgeschreven of uniform aanmeld-/inschrijfformulier vanuit het
samenwerkingsverband. Besturen en scholen gebruiken hun eigen formulieren voor
aanmelding. Deze aanmeldformulieren staan altijd op de website van de school. Aan een
verzoek tot aanmelding geeft een school gehoor, waarbij de afspraak geldt dat niet mondeling
wordt doorverwezen.
De school beslist, binnen zes weken na aanmelding, of de leerling kan worden toegelaten.
Deze periode kan eenmaal met maximaal vier weken worden verlengd. Als een school de
leerling niet kan plaatsen binnen de basisondersteuning, zoekt de school (of het
schoolbestuur) een passende onderwijsplek op een andere school. Dat kan een reguliere
school zijn of een school voor speciaal (basis)onderwijs. Belangrijk daarbij is dat een goede
balans wordt gevonden tussen de wensen van ouders en de mogelijkheden van scholen. Als
extra ondersteuning in het speciaal (basis)onderwijs nodig is, dan wordt een
toelaatbaarheidstraject gestart. Het samenwerkingsverband bepaalt of een leerling toelaatbaar
is tot het speciaal (basis)onderwijs. Ook stelt het samenwerkingsverband het beleid en de
procedure vast met betrekking tot de terugplaatsing of overplaatsing van leerlingen voor wie
de periode waarop de toelaatbaarheidsverklaring betrekking heeft, is verstreken. Meer
informatie over de toelaatbaarheid tot speciaal (basis)onderwijs kunt u terug vinden op de
website www.passendonderwijszuid.nl

Contactinformatie
Samenwerkingsverband Heerlen en omstreken
Adres:
Nieuw Eyckholt 290E
6419 DJ Heerlen
Directeur:
Doreen Kersemakers
Telefoon:
085 - 488 12 80
E-mail:
info-po@swvzl.nl
Samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek
Adres:
Eloystraat 1a
6166 XM Geleen
Directeur:
Tiny Meijers-Troquet
Telefoon:
085 - 488 12 80
E-mail:
t.meijers@swvpo-wm.nl
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In het onderstaande wordt nader ingegaan op toelating, schorsing en verwijdering, voor zover
de invoering van Passend Onderwijs heeft geleid tot aanpassingen in de Wet Primair
Onderwijs (WPO)
Toelating en verwijdering (artikel 40 WPO)
Het College van Bestuur besluit over de toelating en de verwijdering van leerlingen. De
toelating mag niet afhankelijk worden gesteld van een geldelijke bijdrage van de ouders. Het
schoolbestuur heeft met ingang van 1 augustus 2014 een zorgplicht om voor alle leerlingen
die worden aangemeld en die extra ondersteuning nodig hebben, of staan ingeschreven, een zo
passend mogelijk onderwijsaanbod te doen.
De aanmelding van kinderen voor toelating geschiedt schriftelijk en kan worden gedaan vanaf
de dag waarop het kind de leeftijd van 3 jaar bereikt. De ouders doen de aanmelding zo
mogelijk ten minste 10 weken voor de datum waarop toelating wordt gevraagd en geven bij
de aanmelding aan bij welke school of scholen eveneens om toelating is verzocht. De school
die het aanmeldformulier ontvangt, moet een zo passend mogelijk aanbod doen. Dat moet een
plek op een school zijn waar de leerling ook daadwerkelijk geplaatst kan worden.
De schooldirectie beoordeelt of de aanmelding een kind betreft dat extra ondersteuning
behoeft. Het College van Bestuur/schooldirectie moet altijd een oordeel vellen over de
ondersteuningsbehoefte van de aangemelde leerling. De schooldirectie kan daarom de ouders
via een vragenlijst verzoeken gegevens te overleggen betreffende stoornissen of handicaps
van het kind of beperkingen in de onderwijsparticipatie. Op grond van de ingevulde
vragenlijst kan de schooldirectie besluiten om meer gegevens met betrekking tot de
ondersteuningsbehoefte van een leerling bij de ouders op te vragen.
De school waar toelating verzocht is, relateert de vastgestelde ondersteuningsbehoefte aan het
schoolondersteuningsprofiel en het niveau van de basisondersteuning zoals vastgesteld door
het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Het schoolondersteuningsprofiel is
beschikbaar op de website van de school.
De school waar een leerling wordt aangemeld, hoeft niet alle leerlingen op de eigen school te
plaatsen. Net als in de huidige situatie, moet de school eerst onderzoeken of zij de leerling een
passend onderwijsprogramma kan bieden. Als blijkt dat plaatsing een onevenredige belasting
is voor de school, dan moet de schooldirectie een andere school vinden die een passend
onderwijsaanbod kan bieden en waar het kind ook kan worden geplaatst.
Toelating weigeren bij leerling met extra ondersteuning
Indien de toelating van een leerling die extra ondersteuning behoeft wordt geweigerd, vindt de
weigering pas plaats nadat de schooldirectie er, na overleg met de ouders en met
inachtneming van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en de
schoolondersteuningsprofielen van de betrokken scholen, voor heeft zorg gedragen dat een
andere school bereid is de leerling toe te laten. Dit is een resultaatsverplichting. Onder andere
school kan ook worden verstaan een school voor speciaal onderwijs, een school voor speciaal
en vso of een instelling voor speciaal en vso.
De schooldirectie neemt de beslissing over toelating van een leerling zo spoedig mogelijk
doch uiterlijk 6 weken na ontvangst van de aanmelding. Indien de beslissing niet binnen 6
weken kan worden gegeven, deelt de schooldirectie dit aan de ouders mee en noemt het
daarbij een zo kort mogelijke termijn waarbinnen de beslissing wel tegemoet kan worden
gezien (uiterlijk 4 weken later).
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Schorsing
De schooldirectie kan, namens het bevoegd gezag, met opgave van redenen een leerling voor
een periode van ten hoogste één week schorsen. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk
aan de ouders bekendgemaakt. Het College van Bestuur stelt de inspectie van een schorsing
voor een periode langer dan één dag schriftelijk en met opgave van redenen in kennis.
Verwijderen
Voordat wordt besloten tot verwijdering hoort het College van Bestuur de betrokken
groepsleraar. Definitieve verwijdering van een leerling vindt pas plaats nadat het College van
Bestuur ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten.
Onder andere school kan ook worden verstaan een speciale school voor basisonderwijs (SBO)
of school voor speciaal onderwijs (SO).
Met ingang van 1 augustus 2014 is nieuw de tijdelijke geschillencommissie toelating en
verwijdering/geschillencommissie Passend Onderwijs, ook wel de geschillencommissie
passend Onderwijs genoemd (artikel 43 WPO). Aan deze commissie kunnen door ouders
onder andere geschillen worden voorgelegd over:
de aanmelding van een kind dat extra ondersteuning behoeft;
de toelating van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben;
over de verwijdering van leerlingen.
De commissie bestaat uit deskundigen en doet binnen 10 weken uitspraak als een geschil
wordt voorgelegd. Bij haar oordeel houdt ze rekening met het schoolondersteuningsprofiel en
het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs.
Anders dan bij de regeling Bezwaar geeft bij deze procedure een onafhankelijke externe
instantie een oordeel over het bestreden besluit. Indien de bezwaarprocedure en de
geschillenprocedure bij de Tijdelijke geschillencommissie toelating en verwijdering
tegelijkertijd lopen, neemt het bevoegd gezag pas een beslissing over het bezwaar nadat de
Tijdelijke geschillencommissie haar oordeel heeft gegeven. Overigens is sinds 13 juni 2014
de mogelijkheid geopend al voor 1 augustus geschillen voor te leggen
College voor de rechten van de mens
Als ouders vinden dat rond het besluit over toelating en verwijdering sprake is van
discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte, kunnen zij het College voor de
rechten van de mens vragen een oordeel te geven. Deze procedure staat los van de andere hier
genoemde procedures. Indien er een oordeel van het College ligt, zal de rechter dat in zijn
oordeel betrekken.
Meer informatie
Voor meer informatie over Passend Onderwijs kunt u contact opnemen met de directie en of
interne begeleider van de school. Het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband
Passend Onderwijs staat op de website van het schoolbestuur. Algemene informatie over
passend onderwijs kunt u vinden op de site www.passendonderwijs.nl
5.6

Klachtenregeling

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

ouder

personeelslid

klacht over
andere leerling
eigen leerkracht
andere leerkracht
schoolse zaken
machtsmisbruik, agressie,
seksuele intimidatie
andere leerling
leerkracht eigen kind
schoolse zaken
schooldirecteur
machtsmisbruik, agressie,
seksuele intimidatie
leerling
ouder
collega
schooldirecteur
schoolse zaken
machtsmisbruik, agressie,
seksuele intimidatie

pesten,

pesten,

pesten,

klagen bij
eigen leerkracht
eigen leerkracht, schooldirecteur
eigen leerkracht, andere leerkracht, schooldirecteur
eigen leerkracht, schooldirecteur
leerkracht,
schooldirecteur,
schoolcontactpersoon
leerkracht
leerkracht, schooldirecteur
leerkracht,
schooldirecteur,
College van Bestuur
schooldirecteur
leerkracht,
schooldirecteur,
schoolcontactpersoon
ouder
ouder, schooldirecteur
collega, schooldirecteur
schooldirecteur,
Schooldirecteur,
College van
st
Bestuur
schooldirecteur,
schoolcontactpersoon

Het staat de klager altijd vrij als eerste stap de klacht neer te leggen bij de op school
aangestelde schoolcontactpersoon. Wordt de klacht op school bij iemand anders ingediend,
dan wijst deze de klager op de mogelijkheid de schoolcontactpersoon in te schakelen. De
interne procedure kan ertoe leiden, dat de externe procedure gestart wordt.
2. Extern
Klager of aangeklaagde neemt contact op met:
1. schoolcontactpersoon van de school die kan doorverwijzen naar
2. de externe vertrouwenspersoon, die verder adviseert, waarbij
het bevoegd gezag de klacht zelf afhandelt
doorverwijzing naar de landelijke klachtencommissie plaatsvindt.
3. klachtencommissie.
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Stappenplan klachtbehandeling
Het stappenplan is de route die bij voorkeur wordt gevolgd bij de behandeling van een klacht
opdat deze zo zorgvuldig en efficiënt mogelijk wordt opgelost. Degene tot wie u zich met een
klacht wendt, zal u op dit stappenplan wijzen.
Stap 1
De klager bespreekt zijn klacht zo mogelijk met degene tegen wie de klacht gericht is (bijv.
een leerkracht). De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 2.
Stap 2
De klager bespreekt zijn klacht met (een lid van) de schoolleiding. De klacht is afgehandeld
indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 3.
Stap 3
De klager wendt zich, via de schoolleiding of de schoolcontactpersoon, tot de externe
vertrouwenspersonen. Deze gaat na of de klacht door bemiddeling tot een oplossing kan
worden gebracht dan wel aanleiding geeft tot het indienen van een klacht hetzij bij het
bevoegd gezag hetzij bij de landelijke klachtencommissie. In het laatste geval, volg eerst stap
4a en pas daarna stap 4b.
Stap 4a
De klager dient, al dan niet bijgestaan door een vertrouwenspersoon, een klacht in bij het
College van Bestuur. Het College van Bestuur neemt de klacht in behandeling. De klacht is
afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 4b.
Stap 4b
De klager dient, al dan niet bijgestaan door een gemachtigde, een klacht in bij de landelijke
klachtencommissie. Deze onafhankelijke klachtencommissie onderzoekt de klacht en
adviseert het bevoegd gezag hierover. De klachtencommissie geeft advies over:
a. het wel of niet ontvankelijk zijn van klager;
b. het wel of niet gegrond zijn van de klacht;
c. het nemen van maatregelen;
d. overige door het bevoegd gezag te nemen besluiten.
Stap 5
Binnen 4 weken na ontvangst van het advies van de landelijke klachtencommissie zal het
bevoegd gezag het besluit hierop kenbaar maken aan:
a. de klager
b. de aangeklaagde
c. de klachtencommissie
d. de schooldirecteur
e. de medezeggenschapsraad van de school
f. de schoolcontactpersoon
g. de vertrouwenspersonen
Schoolcontactpersonen
Indien u een klacht heeft, kunt u dit melden bij onze schoolcontactpersonen:
Mw. Nathalie Cremers
Mw. Miriam Römkens
Dhr. Martin Klomp
De schoolcontactpersoon zal aan de hand van het hierboven toegelichte stappenplan samen
met u tot een oplossing proberen te komen.
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Vertrouwenspersoon
MOVARE beschikt over twee externe vertrouwenspersonen. Mocht u naar aanleiding van een
klacht niet tot een adequate oplossing komen met de schoolcontactpersoon dan zal deze u
doorverwijzen naar de onderstaande vertrouwenspersonen, die verbonden zijn aan BCO
Onderwijsadvies.
Mevr. drs. Ine Segers
tel: 06-17864691
e-mail: inesegers@bco-onderwijsadvies.nl
Dhr. Rob Förster
tel: 06-53805170
e-mail: robforster@bco-onderwijsadvies.nl

Landelijke klachtencommissie
Alle MOVARE-scholen zijn op basis van hun identiteit (denominatie) aangesloten bij een
landelijke klachtencommissie. Onze school is aangesloten bij de onderstaande
klachtencommissie. Het is van belang dat u eerst kennis neemt van de inhoud van de regeling
klachtbehandeling, voordat u zich tot een landelijke klachtencommissie wendt.
Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs, het katholiek
onderwijs en het protestants-christelijk onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Tel. 070 – 3861697
Fax: 070-3020836
E-mail: LKC@vbs.nl
Website: www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl
Termijn indienen klacht

De klacht dient binnen een jaar na de gedraging of beslissing te worden ingediend. De
klachtencommissie kan beslissen niet-ontvankelijkheid vanwege termijnoverschrijding
achterwege te laten indien zij van oordeel is dat, alle omstandigheden van het geval
meewegend, de klager de klacht zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs van hem verlangd kan
worden, heeft ingediend.
5.7 Verzekeringen
Het schoolbestuur heeft voor het personeel dat voor het bestuur werkzaam is een
aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen afgesloten. Onder personeel
worden ook verstaan: stagiaires, vrijwilligers (ook hulpouders), invalkrachten en al degenen
die aan schoolse dan wel buitenschoolse activiteiten deelnemen. Een door ouders zelf
afgesloten Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Personen (WAP) dekt de kinderen tegen
schade aan derden. Aangenomen mag worden, dat alle ouders de waarde van een dergelijke
verzekering voor het gezin inzien. Schade, door kinderen tijdens de schooluren opgelopen,
kan niet op school verhaald worden. Dit geldt ook voor schade aan kleding, bril of gebit. Wij
adviseren de ouders dan ook uitdrukkelijk informatie in te winnen bij hun verzekeringsadviseur en een W.A.P.-verzekering af te sluiten.
De school heeft ook een scholierenongevallenverzekering afgesloten als aanvulling op de
eigen ziektekostenverzekering. Ook hiervoor kan men terecht bij de verzekeringsadviseur.
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5.8 Sponsoring
Basisschool de Schatgraver heeft geen structurele inkomsten uit sponsoring. Wel wordt de
school incidenteel gesponsord. Met dit extra geld werden voorzieningen zoals speeltoestellen
aangeschaft en extra activiteiten georganiseerd.
5.9

De onderwijsinspectie

De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de kwaliteit van
het onderwijs en valt organisatorisch onder het ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Heel veel informatie vindt u op de website van de inspectie.
www.onderwijsinspectie.nl
Hier kunt u ook een verslag lezen van het inspectiebezoek
van 17 januari 2013
Veel vragen die de inspectie binnenkrijgt, gaan over onderwijs in het algemeen en zijn geen
inspectie specifieke vragen.
Sinds 1 juli 2012 gebruikt de Rijksoverheid de naam Postbus 51 niet meer en is het nieuwe
telefoonnummer 1400 voor de informatiedienst geïntroduceerd. Aan de informatievoorziening
verandert niets. De Rijksoverheid blijft campagnes voeren en vragen van burgers
beantwoorden via telefoon en internet.

Hoe kan ik informatie vinden van de Rijksoverheid?
Alle informatie van de Rijksoverheid is te vinden op www.rijksoverheid.nl.
Daarnaast kan iedereen voor vragen aan de Rijksoverheid op maandag t/m vrijdag van 8.00
tot 20.00 uur bellen naar 1400. Ook kan het contactformulier gebruikt worden voor vragen,
opmerkingen of suggesties.
Wat te doen bij klachten over seksuele intimidatie en psychisch of fysiek geweld?
Vragen over seksuele intimidatie en geweld
Voor vragen over: seksuele intimidatie en seksueel misbruik, lichamelijk geweld, grove
pesterijen, geweld, extremisme, discriminatie en fundamentalisme belt u met de
vertrouwensinspecteur. Deze is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0900 –
111 3 111
Adresgegevens:
Zernickestraat 6 5612 HZ Eindhoven
Postbus 530
5600 AM Eindhoven
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6. ONZE LEERLINGEN
6. 1 Leerresultaten / leerlingvolgsysteem
Hoe doet mijn kind het op school? U behoort ongetwijfeld tot de ouders die zich dat dikwijls
afvragen. Terecht gaat u ervan uit dat de leerresultaten belangrijk zijn. Meten en vergelijken
van leerprestaties is nodig. Het is een middel om per groep en per kind te bekijken hoe het
leer- en ontwikkelingsproces verloopt. Het geeft de leerkracht extra houvast om te beoordelen
of de leerstof goed wordt verwerkt en of er veranderingen nodig zijn in de manier en het
tempo van lesgeven. Het is ook nodig om te bekijken of leerlingen extra of speciale aandacht
of hulp nodig hebben en zo ja, op welke punten. Van uw kant kunt u ons helpen door
regelmatig te vragen naar de resultaten van uw kind en hierover met de groepsleerkracht te
praten.
De resultaten van ons onderwijs kunnen afgelezen worden uit o.a:
* methodegebonden toetsen
Na ieder afgerond stuk leerstof krijgen de kinderen een schriftelijke toets, waaruit blijkt of de
leerling de getoetste leerstof beheerst. De groepsresultaten geven de leerkracht de
mogelijkheid een stukje leerstof dat de groep nog niet voldoende beheerst opnieuw te
behandelen. Het aantal toetsen neemt bij het stijgen van de leerjaren toe. Toetsen komen
vrijwel bij alle vakken aan bod.
* de toetsresultaten van ons leerlingvolgsysteem.
Het is belangrijk dat leerkrachten uit de toetsen kunnen aflezen of individuele kinderen zich
blijven ontwikkelen. Het ene kind vordert sneller dan het ander; dat is een gegeven. Bij de
Cito LOVS toetsen wordt ook zichtbaar hoe een leerling of een groep leerlingen scoort
afgezet tegen een landelijk gemiddelde.
U, als ouder hebt te allen tijde recht op inzage in de gegevens van uw kind(eren). De
leerkracht / intern begeleider is dan ook gaarne bereid voor u een uitdraai te maken uit de
geautomatiseerde computerbestanden en deze met u te bespreken en
daar waar nodig toe te lichten.
De behaalde scores uit het leerlingvolgsysteem ziet u ook terug op het
rapport.
Toetsen uit het leerlingvolgsysteem die bijvoorbeeld worden afgenomen
zijn, rekenen, taal, begrijpend lezen, spelling, D.M.T. en AVI (technisch
lezen). Binnen school zijn er interne afspraken op welke manier en in
welke periode deze toetsen worden afgenomen. Deze afspraken staan
beschreven in een intern beleidsplan t.a.v. de zorg. U kunt dit altijd
navragen bij de groepsleerkracht of een intern begeleider.
T.a.v. sociaal emotionele ontwikkeling zijn we voornemens om per schooljaar 2015-2016 te
gaan werken met de nieuwe versie van Viseon. Hierbij worden competenties en talenten van
kinderen in kaart gebracht en gevolgd t.a.v. de sociaal emotionele ontwikkeling.
Daarnaast wordt er geïnvesteerd in het creëren van voorwaarden om opbrengsten in ons
onderwijs te vergroten:
* de aanschaf van nieuwe methodes voor alle leervakken.
Deze nieuwe methodes voldoen aan de kerndoelen primair onderwijs.
* na- en bijscholingscursussen van onze teamleden.
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Door het volgen van cursussen en teamnascholingstrajecten trachten onze onderwijsgevenden
periodiek hun deskundigheid te bevorderen, waardoor uw kind zo goed mogelijk kan
profiteren van kwalitatief hoogstaand onderwijs.
Ook leerkrachten staan open voor levenslang leren en dus ontwikkeling.
* door coaching en begeleiding van leerkrachten
Gericht op teamnascholing wordt geïnvesteerd in coaching en begeleiding om
leerkrachtvaardigheden te vergroten.
* klassenconsultaties door collegae
Door gerichte klassenbezoeken van collegae bij elkaar, middels kijkwijzers die aansluiten bij
de schoolontwikkeling. Leren van en met elkaar!
* teamleren
Nascholing gericht op het creëren van een structuur en cultuur binnen school waarbij
opbrengsten van ons onderwijs centraal staan. Samen met andere leerkrachten tijdens
overlegmomenten opbrengsten bespreken en hier analyses van maken om ons onderwijs te
verbeteren en dus opbrengsten te verhogen.
6.2 Voorlichting aangaande schoolkeuze van leerlingen van groep 8
In groep 8 bereiden wij de kinderen voor op het feit dat zij onze school gaan verlaten en op
een school voor voortgezet onderwijs zullen komen. Tijdens dit laatste jaar krijgen de
leerlingen een oriëntatie op de structuur van het voortgezet onderwijs. Er wordt gesproken
over aspecten die belangrijk zijn bij de schoolkeuze, zoals capaciteiten, interesses, motivatie
en inzet. Vanaf schooljaar 2014-2015 vindt de landelijke Cito –Eindtoets pas plaats in april.
Medio maart ontvangen de ouders een advies van de groepsleerkracht. Dit schooladvies is
gebaseerd op de kennis en ervaring die de basisschool aangaande de ontwikkeling met uw
kind gedurende 8 jaar heeft opgedaan. Daarnaast beschikt de school over de resultaten vanuit
het Cito Leerlingvolgsysteem. Vanuit deze informatie volgt een gesprek met de ouders waarin
de school een formeel advies geeft. Ouders maken vervolgens een keuze voor een passende
school binnen dit type onderwijs. Aanmelding door school en ouders gebeurt in gezamenlijk
overleg en de aanmelding vindt digitaal plaats. De scholen voortgezet onderwijs beslissen zelf
over toelating en plaatsing, maar zij nemen het schooladvies doorgaans zeer serieus. Bij
verschil van mening tussen ouders en de basisschool vindt nader overleg plaats tussen hen en
de betrokken scholen.
6.3 Het onderwijskundig rapport
Kinderen die tussentijds van basisschool wisselen door bv verhuizing krijgen een
onderwijskundig rapport mee. Daarin staat onder andere volgens welke methode er is gewerkt
en hoever het kind is gevorderd.
Het onderwijskundig rapport wordt toegestuurd aan de groepsleerkracht of de intern
begeleider van de nieuwe school, die op basis van de bevindingen een plan van aanpak voor
de betreffende leerling kan maken.
6.4 Uitstroomgegevens
Bs Gravenrode
VWO
HAVO /VWO
HAVO
VMBO/ HAVO
VMBO

2011
27 %
27 %
7%
20 %
19 %

2012
15 %
38 %
0%
23 %
24 %
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2013
14 %
39 %
0%
23 %
24 %

2014
21%
16%
0%
26%
37%

2015
0%
25%
8%
8%
59%
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Bs Schaesberg
VWO
HAVO / VWO
HAVO
VMBO/ HAVO
VMBO

2011
32 %
14 %
9%
4%
41 %

2012
26 %
24 %
0%
24 %
26 %

2013
17 %
21 %
0%
17 %
45 %

2014
23%
19%
0%
4%
54%

2015
18 %
0%
23%
0%
59%

6.5 Resultaten van het onderwijs
Zoals eerder vermeld, neemt onze school deel aan de Eindtoets Basisonderwijs van Cito. De
afgelopen 5 jaar behaalde de school gemiddelde schoolprestaties die gelijk of iets hoger
liggen dan het niveau dat op grond van kenmerken van de leerlingpopulatie verwacht mag
worden.

Gemiddelde score
bs Schaesberg
Gemiddelde score
Bs Gravenrode

2011
537,1

2012
539,7

2013
538,7

2014
537,8

2015
536,3

539,4

537,7

535

536,7

536,3

Na deelname aan deze Eindtoets ontvangen de leerlingen een leerlingrapport. Naast dat
leerlingrapport levert de Eindtoets ook een schoolrapport op. Daarin staan de schoolscores
vermeld, d.w.z. de gemiddelde prestaties op verschillende onderdelen van de Eindtoets en op
de toets in zijn geheel, vergeleken met het landelijke gemiddelde. Dit is interessante
informatie en van groot belang voor de bewaking van de kwaliteit van het onderwijs op onze
school.

6.6 Rapportage
In groep 1 en 2 ontvangen de kinderen een keer per jaar een rapport. Dit is gekoppeld aan een
woordbeoordeling t.a.v. ontwikkelingsdoelen te behalen in deze groepen. In groep 3 krijgen
de leerlingen 3 keer een rapport, waarvan het eerste rapport gericht is op een rapportageboekje
aansluitend bij de methode “Veilig leren lezen”. Groep 4 t/m 8 krijgen ook twee keer een
rapport gekoppeld aan woord- en cijferbeoordelingen aangaande diverse vak- en
vormingsgebieden. Daarnaast is er ook aandacht voor aspecten als gedrag, werkhouding,
werkverzorging etc. De data waarop rapporten worden uitgereikt zijn te zien in onze
jaarkalender.
6.7 Het leerling dossier
In het leerling dossier staan onder meer:
Notities over leerling besprekingen, oudergesprekken, speciale onderzoeken, de toets- en
rapportgegevens en de plannen voor extra hulp aan uw kind. Het dossier is vertrouwelijk.
U hebt als ouder het recht om het in te zien na een afspraak met de directie.
In het belang van uw kind kan het wenselijk zijn dat documenten uit het leerlingdossier ter
inzage aangeboden worden aan hulpverlenende instanties.
Dat gebeurt alleen wanneer u als gezaghebbende ouder hier schriftelijke toestemming voor
verleent.
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7.

MANIER VAN WERKEN
7.1 Algemeen

Elke leerling moet deelnemen aan alle activiteiten. Op verzoek van de ouders bestaat de
mogelijkheid dat bij uitzondering een leerling wordt vrijgesteld van deelname aan bepaalde
activiteiten. Wij bepalen in overleg met de ouders welke activiteiten voor de leerling in de
plaats komen. Wij zullen de inspectie van de vrijstelling en de vervangende taken op de
hoogte stellen. Jaarlijks nemen leerlingenteams van onze school deel aan een of meerdere
sportactiviteiten in de regio (schoolvoetbaltoernooi, handbaltoernooi e.d.). Deelname is
geheel vrijwillig en vindt plaats na schooltijd.
7.2

Het schoolplan

Onze school heeft een zogenaamd schoolplan dat elke vier jaar wordt vastgesteld. In ons
schoolplan geven we aan wat we kinderen willen leren, waarom en hoe dat gebeurt. Daarnaast
staat in het plan op welke manier onze school de voortgang van de leerlingen beoordeelt en
daarover rapporteert. Ook kunt u hierin terugvinden hoe kinderen met leer- en
gedragsproblemen worden geholpen en welke relatie onze school heeft met speciale scholen
voor basisonderwijs en andere externe instanties. Bij het onderdeel “zorg voor onze kinderen”
komt dit laatste uitgebreider aan de orde alsook het zogenaamde schoolondersteuningsprofiel.
Het schoolplan beschrijft daarnaast veranderingsprocessen en ontwikkelingsdoelen die de
school zichzelf stelt. Het schoolplan ligt voor iedereen ter inzage op school.
7.3 Schoolse activiteiten voor kinderen
Ieder jaar nemen alle groepen deel aan schoolse activiteiten zoals:
 sportdag / Koningsdag
 schoolreisje
 excursies zoals Botanische tuin, Bezoekerscentrum Brunssumerheide
 het praktijkexamen verkeer (gr.7)
 Sinterklaas
 Kerstmis
 Carnaval
 Pasen
 ieder jaar hebben we een aantal vaste actiemomenten, bijvoorbeeld de vastenactie,
paaseierenactie.
Via de nieuwsbrief / Isy worden de ouders hierover tijdig ingelicht.
7.4 Het leerstofaanbod
Op onze school staat leren en ontwikkelen centraal. De leerstof ontlenen wij in de eerste
plaats aan de gebruikte methodes. Daarom hanteren wij moderne methodes. Daarnaast vinden
wij het belangrijk aan te sluiten bij de leef- en belevingswereld van het kind. Hierbij is er een
groot verschil van werkwijze tussen de groepen 1 en 2 en de overige groepen. In de
kleutergroepen wordt nog meer spelend geleerd en komen binnen thema’s en projecten de
meeste vak- en vormingsgebieden in samenhang aan de orde. Hierbij neemt een juist
taalgebruik een zeer belangrijke plaats in. Bij groep 1 en 2 zijn dus de uren beschreven zoals
bij wereldoriëntatie en zintuiglijke ontwikkeling ook vooral gekoppeld aan taal.
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In de overige groepen wordt vanuit een bepaald vak- en vormingsgebied aan de hand van een
hierbij
behorende methode gewerkt. Hierbij letten wij erop dat alle vak- en
vormingsgebieden die door de wet zijn voorgeschreven, in voldoende mate en evenwichtig
gespreid, wekelijks aan bod komen. Hiertoe stellen we een dag- en weektaak op als afgeleide
van een activiteitenrooster.
Onderstaand schema geeft een globale indruk hoeveel tijd wij besteden aan de verschillende
vakken. Het zal u zeker opvallen dat rekenen / wiskunde en Nederlandse taal de meeste tijd
opeisen.

1

2

3

4

5

6

7

8

2 u.

2 u.

2 u.

Groep:
Vak- / vormingsgebied:
(uren per week)

- Lichamelijke ontw. / spel 4½ u. 5½ u. 2¾ u. 2¾ u. 2u.

- Taalactiviteit:

3¼ u

5¼ u. 9½ u. 9 u.

2.

2.

8¾ u. 8¾ u. 8¼ u. 8¼ u.

(lezen, woordenschat, spelling,
taal, schrijven)

- Rekenen en wiskunde:

5¼ u. 5¼ u. 5½ u. 5½ u. 5¾ u. 5¾ u.

½ u.

- Engels:

½ u.

¾ u.

¾ u.

- Wereldoriëntatie:
(waaronder
aardrijkskunde,
natuuronderwijs, geschiedenis en
verkeer)

1½ u. 1½ u. 2 u.

- Expressie-activiteiten /
Zintuiglijke ontwikkeling

7¼ u. 8½ u. 2¾ u. 2¾ u. 2½ u. 2½ u. 2½ u. 2½ u.

2½ u. 4¼ u. 4¼ u. 4¼ u. 4½ u.

(waaronder handenarbeid,
tekenen en muziek)

- Godsdienstonderwijs/
Sociaal-emotionele
ontwikkeling

1 u.

1 u.

1¼ u. 1¼ u. 1¼ u. 1¼ u. 1¼ u. 1 u.

- Pauze / vrij spel

1¼ u. 1¼ u. 1¼ u. 1¼ u. 1¼ u. 1¼ u. 1¼ u. 1¼ u.

11
u
.
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7.5 Basisvaardigheden Onderbouw
In de groepen 1 en 2 ontwikkelen de kinderen zich op allerlei gebieden. Dit gebeurt op vele
manieren, maar vooral door spel. Al spelend doen de kleuters veel ervaringen op. Hun spel is
leren. De leerkrachten werken op verschillende manieren met taal: voorlezen, vertellen,
prentenboeken bekijken, taalspelletjes, dramatiseren en spelen in de poppenhoek. Deze
activiteiten worden afgestemd op het thema waar de onderbouw op dat moment mee werkt.
Bij rekenen komen met name begrippen als meer, minder, evenveel, eerste en laatste aan bod.
Hier ligt de basis voor het rekenonderwijs. Daarnaast komen tellen, meten, wegen en de
cijfers tot tien aan de orde. Eventuele inzet van computerprogramma’s geven de nodige
ondersteuning.
De kleuters werken en spelen met ontwikkelingsmaterialen in de vorm van puzzels, kralen
rijgen, constructie- en bouwmaterialen, voorbereidende taal- en rekenspelletjes waarmee
vooral de motorische en de taal- denkontwikkeling gestimuleerd worden. Tijdens het
buitenspel komen weer andere aspecten van de ontwikkeling aan bod: de grote motoriek, de
kleine motoriek en de sociale ontwikkeling. Bij slecht weer wordt gebruik gemaakt van de
speelzaal in school waar de leerlingen ook het bewegingsonderwijs krijgen. In de kleuterbouw
wordt er gewerkt vanut thema’s met ondersteuning van de methode Kleuterplein. Daarnaast is
hier een duidelijke koppeling met meervoudige intelligentie om kinderen aan te spreken op
hun eigen talenten.
7.6 Basisvaardigheden groep 3 tot en met 8
De vakken lezen, taal, schrijven en rekenen zijn de basisvaardigheden. Zij
vormen de basis voor elke andere ontwikkeling.
Lezen
Leren lezen gebeurt in drie fasen: voorbereidend lezen,
aanvankelijk lezen en voortgezet lezen. In groep 2 is er vooral
aandacht voor de leesvoorwaarden (beginnende geletterdheid)
die nodig zijn om met succes te kunnen starten met het
aanvankelijk leesonderwijs. Het aanvankelijk lezen begint in
groep 3. Daarbij gebruiken wij de methode “Veilig leren lezen”.
Vanaf groep 4 tot en met groep 8 wordt naast het voortgezet technisch lezen
aandacht geschonken aan de aspecten begrijpend en studerend lezen. Voor het
technisch leren lezen hanteren wij de methode “Estafette”. Om te kijken of het
leesproces naar wens verloopt, worden er regelmatig leesvorderingentoetsen
afgenomen, die het leesniveau van de leerling bepalen. In de rapportage aan de
ouders wordt het gewenste niveau vermeld naast het behaalde niveau.
T.a.v. begrijpend en studerend lezen werken we met de methode
“Tekstverwerken”. Daarnaast wordt deze methode aangevuld met de inzet van
“Nieuwsbegrip”. Hierbij staan wekelijks actuele nieuwsteksten
centraal.
In groep 7 en 8 gebruiken we daarnaast ook nog de methode “
Studievaardigheden” Binnen onze school is er voor groep 1 t/m 4
aanbod van de Openbare bibliotheek in Landgraaf om het
recreatief lezen gestalte te geven. Groep 5 t/m 8 maakt gebruik
van Boek1boek om recreatief lezen vorm te geven.
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Schrijven

In de groepen 1 en 2 wordt een start gemaakt met het oefenen van
schrijfpatronen. Het schrijven van letters, cijfers en woorden
begint in groep 3. Tot en met groep 8 wordt de methode
“Pennenstreken” gebruikt.

Rekenen

Vanaf groep 3 gebruiken we de methode “De Wereld in getallen”.

Taal

Vanaf groep 4 gebruiken we de methode “Taalactief”. Naast het
taalgebruik (luisteren, spreken, lezen en schrijven)
wordt
aandacht besteed aan taalbeschouwing, spelling van woorden,
werkwoordspelling, woordenschat, zinsbouw en het ontleden.

Engels

De groepen 5 t/m 8 maken gebruik van de methode “Take it easy”.

Zaakvakken
 aardrijkskunde
: “Wijzer door de wereld”
 natuuronderwijs / techniek :“Wijzer door de natuur en
techniek”
 geschiedenis
: “Wijzer door de tijd”
 verkeer
: “Wijzer door het verkeer”
De serie “Veilig in de wereld” voor groep 3 en de serie “Wijzer” voor
wereldoriëntatie in groep 4.
In alle groepen wordt gebruik gemaakt van de ondersteunende televisielessen /
Smartboardlessen. Regelmatig gaan de kinderen op excursie om zich in een
bepaald thema beter te kunnen verdiepen. In de bovenbouw leren
de kinderen zelfstandig een spreekbeurt en/of een werkstuk over een
wereldoriënterend onderwerp te maken. In groep 7 doen alle leerlingen mee
aan het landelijke verkeersexamen.
T.a.v. techniek maken de leerlingen werkstukken en onderzoeken zij zaken in
de praktijk.
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Expressie

Naast de leervakken wordt ruimschoots aandacht geschonken aan expressieactiviteiten als tekenen, drama, muziek en handvaardigheid. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van diverse bronnenboeken. T.a.v. muziek is er een
muziekconsulent vanuit de muziekschool die wordt ingezet in alle groepen.
Groep 4 en groep 5 nemen deel aan klinkend perspectief vanuit muziekschool.

Spel en
Beweging /
Lichamelijke
oefening

Wij vinden het van belang dat kinderen plezier hebben in bewegen in al zijn
vormen. Niet alleen de motorische vaardigheden, maar ook het sociaal
gedrag wordt hierdoor bevorderd. Vandaar dat wij per dit schooljaar werken
vanuit concept van de Gezonde basisschool van de Toekomst. Leerlingen
werken in verschillende situaties samen, moeten oplossingen
bedenken en leren omgaan met hun eigen mogelijkheden en
beperkingen en die van andere kinderen. Er wordt verwacht van de
kinderen dat ze zich sportief gedragen en rekening houden met elkaar.
De kinderen van groep 1 en groep 2 hebben bewegingsonderwijs in de
speelzaal van de school of buiten. Groep 3 tot en met groep 8 gaan
naar sporthal Baneberg.

Sociaal emotionele
ontwikkeling

“Goed gedaan”. Dat is de naam van de methode die wij in
ons onderwijsprogramma hebben opgenomen.
Het blijft niet bij praten alleen. Toepassen is erg belangrijk. Wij
zien een juiste houding aannemen als een doel voor lange termijn,
zowel binnen als buiten de school. Ouders spelen een belangrijke rol
bij de ontwikkeling van een goede sociale houding. Het begint
immers thuis. School en ouders moeten dan ook één lijn trekken.
Door de methode “Goed Gedaan” te gebruiken, willen wij de goede
sfeer binnen onze school behouden of zelfs verbeteren. Het
voorkomen van pesten heeft binnen onze school hoge prioriteit.
Nuttige informatie over pesten kunt u vinden op www.pestweb.nl. Verdere
informatie zie verderop aangaande pestbeleid.

Catechese

Binnen de school werken we met de methode “Regenboogreeks”.
Vanuit deze methode komen kinderen in aanraking met de katholieke waarden
en normen. Mw. Degens geeft vanuit de parochie catechese onderwijs aan
groep 4 t/m7

Ouders die hun kind(eren) aanmelden op bs de Schatgraver onderschrijven de identiteit van
de school. Een andere geloofsovertuiging is niet zonder meer een reden om een kind
vrijstelling te verlenen van het volgen van de catecheselessen.
7.7 ICT op school
In de nieuwbouwlocatie is het gehele gebouw voorzien van een draadloos netwerk. Alle
groepen zijn voorzien van een Smartboard (digitaal schoolbord) en we hebben de beschikking
over een multifunctional (kopiëren, scannen, printen) . Kinderen kunnen in het gehele gebouw
overal worden aangesloten op het netwerk van school en ook internet. Zo zijn we rechtstreeks
aangesloten op kennisnet. Hier kunnen de kinderen hulp krijgen bij het maken van
werkstukken en extra oefenstof. De school beschikt over vele onderwijskundige software die
veelal verbonden is aan de verschillende methodes zoals bij 7.6 beschreven. Binnen de school
wordt er gewerkt vanuit een combinatie van vaste werkstations, laptops en tablets. Hierbij
ontstaan mogelijkheden tot flexibele werkplekken voor de kinderen.
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7.8 Verkeer
Een werkgroep verkeer, bestaande uit ouders en leerkrachten, geeft vorm aan het
optimaliseren van verkeersveiligheid. Doel is om bij kinderen verkeersveilig gedrag te
ontwikkelen. Het is dan ook belangrijk dat juist bij kinderen de kennis over het verkeer wordt
bevorderd en dat hun praktische vaardigheden in het verkeer worden verbeterd.
Onze school beschikt over het verkeersveiligheidslabel. Hiermee laat onze school 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. Voorbeelden van activiteiten waarin dit terugkomt zijn de organisatie van de
112 verkeersdag, waarbij kinderen leren over de ambulance, politie, ANWB,
dodenhoekspiegel. Ook Streetwise is een dag georganiseerd vanuit deze werkgroep. Hierbij
leren kinderen veilig oversteken, fietsvaardigheid, remweg etc. De werkgroep organiseert
verder activiteiten als verkeerstuin, schoolomgevingsonderzoek etc.
Daarnaast is deze werkgroep in de voorbereidingsfase en startfase op de nieuwe locatie aan
Pastoor Schattenstraat in gesprek met partijen als de politie en de gemeente om ook daar de
verkeersveiligheid voor alle kinderen en ouders optimaal te maken.
7.9

Actief burgerschap en sociale integratie

Kinderen leren op school veel meer dan taal en rekenen alleen. De school is bij uitstek de plek
waar elk kind kennismaakt met de verschillende achtergronden en culturen van
leeftijdgenoten. Maatschappelijke ontwikkelingen als individualisering en een multiculturele
samenleving vragen dat scholen actief burgerschap en sociale integratie bevorderen. Actief
burgerschap is het kunnen en willen deelnemen aan de samenleving. Burgerschap gaat over
diversiteit, acceptatie en tolerantie. Het vraagt ook reflectie op het eigen handelen, een
respectvolle houding en een bijdrage aan de zorg voor je omgeving.
Toerusting van kinderen om op zinvolle wijze aan de samenleving bij te dragen, is een taak
die het onderwijs sinds lang vervult. De laatste jaren zien we een toename in aandacht voor
dit onderwerp. Bezorgdheid over verruwing en geweld, over onverdraagzaamheid en over het
afbrokkelen van de maatschappelijke samenhang spelen daarbij een rol. Naar de vraag wat het
onderwijs kan bijdragen gaat dan ook veel belangstelling uit. Sinds 1 februari 2006 zijn
scholen verplicht het ‘actief burgerschap en de sociale integratie’ van kinderen te bevorderen.
Deze nieuwe wettelijke bepaling onderstreept dat stimulering van burgerschap en integratie
een taak is die om gerichte aandacht van scholen vraagt. Op onze school vormt goed
burgerschap en integratie een onderdeel
van de dagelijkse praktijk. Het is de taak
van iedere deelnemer van onze
schoolorganisatie,
van
kind
tot
volwassene, om elkaar te ondersteunen
en begeleiden tot het worden van een
goede wereldburger.
In de lesmethodes die wij gebruiken en
activiteiten die we organiseren komt
“Actief
burgerschap en sociale integratie”
veelvuldig ter sprake. Een overzicht van
ons aanbod is opgenomen in ons
schoolplan.
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8. DE OUDERS
8.1 Het belang van de betrokkenheid van ouders
De rol van de ouders is op onze school erg belangrijk. Overdracht van allerlei informatie over
de kinderen vindt altijd in eerste instantie rechtstreeks plaats tussen leerkracht en ouders.
Tussentijds kan een leerkracht contact opnemen met ouders. Daarnaast is het altijd mogelijk
de leerkracht aan te spreken voor of na schooltijd en eventueel een afspraak te maken voor
een uitvoeriger gesprek. De ouderbetrokkenheid op onze school is erg groot. We streven naar
een optimale samenwerking met ouders in het belang van de ontwikkeling van hun kind. Veel
ouders, waaronder de Ouderraad, helpen mee met allerlei activiteiten als overblijven, lezen of
sportactiviteiten. Door een goed contact tussen school en ouders weten de ouders waar de
leraren en de kinderen op school mee bezig zijn. Wij vinden dan ook dat ouders
daadwerkelijk betrokken moeten zijn bij de ontwikkelingen op onze school.
8.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school
Om de betrokkenheid van ouders bij onze school te bevorderen, willen wij hen regelmatig op
de hoogte houden van de gang van zaken op school. Te denken valt aan een nieuwsbrief die
geregeld verschijnt, deze schoolgids, de jaarlijkse informatiegids / kalender, brieven,
ouderavonden, algemene ouderinformatieavond begin schooljaar, individuele oudergesprekken. Ook onze website wordt zeer goed bekeken en is up to date.
Vanaf schooljaar 2014-2015 werken we met Isy. Dit digitale communicatiesysteem zorgt
ervoor dat we ouders op een snellere en meer effectieve manier kunnen voorzien van actuele
informatie. Een link daarvan ziet u op onze website.
8.3 Kijkdag schriften
Elk schooljaar zijn er enkele momenten ingepland om de schriften op school in te zien. De
kijkdagen staan op de kalender vermeld. Na school kunt u dan in de klas van uw kind de
schriften en werkboeken inzien. Ook de kleuters zijn vaak trots als ze werkjes of
themahoeken aan de ouders kunnen laten zien. U bent dan van harte welkom.

8.4 Medezeggenschapsraad (MR)
Meedenken, meepraten en meebeslissen kunnen alle ouders via de Medezeggenschapsraad.
Deze raad komt tot stand na verkiezingen. Zowel ouders als teamleden hebben zitting in de
Medezeggenschapsraad. De raad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die het
beleid van de school of het bestuur van de Onderwijsstichting MOVARE aangaan. De MR
biedt de mogelijkheid aan ouders om invloed uit te oefenen op het schoolgebeuren. D.m.v.
een toegezonden formulier kunnen ouders zich kandidaat stellen voor de MR.
De MR bestaat uit zes leden, drie leden vanuit het docententeam en drie vanuit de
oudergeleding. De huidige zittende MR leden en overige info kunt u zien op onze
website en in onze jaarlijkse infogids (www.bsdeschatgraver.nl).
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8.5 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is een overkoepelend orgaan waar
allerlei bovenschoolse zaken aan de orde komen die op bestuursniveau spelen. De GMR
geeft/verleent instemming of advies over schooloverstijgende zaken met als doel de
beleidsontwikkeling mede vorm te geven. De leden van de GMR hoeven geen lid te zijn van
een Medezeggenschapsraad; wel wordt van hen enige binding met een school uit de
betreffende regio verwacht.
De bevoegdheden van zowel MR als GMR zijn nauwkeurig vastgelegd in een reglement.
Voor de actuele GMR - samenstelling en het GMR -reglement, zie www.movare.nl > GMR
8.6 De Ouderraad
Ouders vinden het belangrijk dat onze kinderen alle
schooljaren in een leuke, veilige en leerzame omgeving
vertoeven. Dus is de ouderraad er om de samenwerking
tussen team, ouders, werkgroepen en schoolbestuur in
een prettige sfeer te bevorderen. Ongeveer één keer per
zes weken vergadert de ouderraad samen met de directie
en enkele leerkrachten om voldoende op de hoogte te
blijven van allerlei zaken in het belang van de kinderen,
ouders en de school. De data van de vergaderingen
worden aan het eind van het lopende schooljaar
vastgesteld voor het nieuwe schooljaar.
De middelen van de ouderraad worden verkregen door het heffen van contributie, kleine
sponsoren uit de omgeving en eventuele inkomsten uit activiteiten.
Onze Ouderraad bestaat uit een groep mensen die steun biedt aan het team bij activiteiten
zoals:
 St. Nicolaasviering;
 kerstviering;
 organisatie rond de 1e H.Communie;
 carnaval;
 paasviering;
 schoolreis;
 kienen; overige activiteiten
 sportdag / Koningsdag.
Heeft U interesse, neem dan gerust eens contact op met een van de bestuursleden. De
telefoonnummers van de huidige bestuursleden vindt u terug in de informatiegids of op onze
website.
Ouderbijdrage
Het onderwijs aan Basisschool de Schatgraver wordt geheel bekostigd door het Ministerie.
Als zodanig zijn er geen kosten aan verbonden. Echter: zonder financiële middelen is het niet
mogelijk voor een Ouderraad om hierboven genoemde activiteiten te organiseren. Daarom
wordt aan de ouders een vrijwillige bijdrage per kind gevraagd. Deze bijdrage bedraagt
€ 17,50,- voor elk kind. In dit bedrag zit ook reeds een geringe bijdrage voor het jaarlijkse
schoolreisje. Voor kinderen die tijdens het schooljaar instromen wordt er per lopende
activiteit een bedrag vastgesteld afhankelijk van het instroommoment. De ouderbijdrage is
vastgesteld tijdens een bijeenkomst van de dagelijkse besturen van de beide ouderraden
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Gravenrode / Schaesberg. Ook de nieuwe gezamenlijke ouderraad streeft ernaar de bijdrage
zo laag mogelijk te houden.
Het betreft een vrijwillige ouderbijdrage, maar wij verzoeken alle ouders dringend om deze
bijdrage op tijd te betalen. Wanneer de bijdrage niet betaald wordt, dan zullen we geen
kinderen uitsluiten van bepaalde activiteiten. We zijn echter wel genoodzaakt om de eigen
ouderbijdrage aan schoolreis- of schoolkamp te verhogen.
Ouders die het financieel moeilijk hebben kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld.
8.7

Stichting Leergeld

Stichting leergeld laat alle kinderen meedoen.
In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om de kinderen mee te laten doen met sportclubs
of muziekles. Zelfs de kosten die de school met zich meebrengt ( bv. Schoolkamp of
schoolreis) zijn voor steeds meer mensen niet op te brengen. Soms kunnen deze gezinnen
geen of achteraf pas een beroep doen op bijzondere bijstand of een andere voorziening.
Zij kunnen echter wel rekenen op steun van de STICHTING LEERGELD.
Stichting Leergeld werkt met vrijwilligers. Zij komen op huisbezoek om samen met de
aanvrager de mogelijkheden te bespreken en eventueel te helpen met invullen van de
formulieren.
Stichting Leergeld verwijst in eerste instantie naar wettelijk voorliggende voorzieningen,
indien aanwezig. Daarnaast biedt de stichting ook zelf hulp in de vorm van een voorschot, gift
of renteloze lening. Stichting Leergeld behandelt uw aanvraag in alle vertrouwelijkheid.
Voor wie is de stichting Leergeld bedoeld?
Stichting Leergeld richt zich op ouders/verzorgers van schoolgaande
kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar:
 Met een laag inkomen
 Woonachtig in een gemeente waar Stichting Leergeld werkzaam is.
(o.a. Landgraaf)
 Die hun kosten niet of gedeeltelijk vergoed krijg via bijzondere bijstand,
tegemoetkoming in studiekosten of een andere regeling.
 Die hun kosten pas op een later tijdstip vergoed krijgen.

8.8 Ouderactiviteiten / hulpouders
Ouderraad en team vragen ieder jaar weer medewerking van ouders bij verschillende activiteiten, zoals: het begeleiden van leesgroepjes; hulp bij het ICT onderwijs; hulp bij creatieve
vakken, begeleiding en vervoer bij excursies; hulp bij het overblijven;
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9. DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS IN DE SCHOOL
9.1 Schoolbegeleiding
Onze school is voortdurend in ontwikkeling. Bij sommige aspecten van deze ontwikkeling
laten we ons ondersteunen door experts van buiten de school. Onderwijsstichting MOVARE
beschikt over een team van medewerkers dat werkzaam is op het gebied van
Onderwijsbegeleiding en –ontwikkeling en zijn verbonden aan het bestuursbureau van
MOVARE. Binnen dit team werken orthopedagogen, psychologen, logopedisten,
psychologisch assistenten en onderwijsbegeleiders. Zij helpen ons bij vragen die te maken
hebben met de zorg voor individuele leerlingen (consultatie en diagnostiek), het verder
ontwikkelen van de zorgstructuur en het versterken van de kwaliteit van het onderwijs in de
groepen (passend, boeiend en opbrengstgericht onderwijs). Logopedisten worden
ingeschakeld bij taal- en/of spraakproblemen van leerlingen en spelen een rol binnen de
ontwikkeling van het taalonderwijs. Deskundigen op het gebied van ICT ondersteunen bij het
effectief leren omgaan met bijvoorbeeld digitale schoolborden of een nieuw leerlingadministratiesysteem. Daarnaast maken we natuurlijk ook gebruik van andere deskundigen /
onderwijsbegeleidingsinstellingen om ons als team verder te professionaliseren en aldaar
diensten in te kopen.
9.2

Teamoverleg

Elke week vindt er structureel teamoverleg plaats. Hierin komen diverse zaken aan bod zoals
de organisatie van ons onderwijs en van diverse activiteiten op school. Bijeenkomsten
proberen we echter zoveel mogelijk in te richten om het leren van en met elkaar centraal te
stellen. U kunt hierbij denken aan het bevorderen van afstemming tussen groepen, leren van
elkaars kwaliteiten, opbrengsten analyseren en verhogen, zorgbespreking t.a.v. onze
leerlingen. Dit is niet per definitie altijd met het gehele team, maar kan ook zijn in clusters,
werkgroepen etc.
9.3 Ontwikkelingen verleden, heden en toekomst
De afgelopen 8 schooljaren is er binnen de teams van bs Schaesberg en bs Gravenrode enorm
hard gewerkt aan verschillende inhoudelijke nascholingen. Deze zijn gericht op de invoering
van boeiend onderwijs (meervoudige intelligentie / talenten van kinderen / actieve
werkvormen gericht op samenwerking). Daarnaast is er nascholing geweest op het analyseren
van Cito LOVS gegevens en is er op beide scholen een traject gelopen rondom
handelingsgericht werken. De afgelopen jaren hebben we daarnaast aan een
leesverbetertrajact deelgenomen vanuit het CPS/ Movare. Ook hierin liggen duidelijke linken
met handelingsgericht werken en aansluiten bij behoeftes van kinderen. Hierbij lag het doel
sterk op het vergroten van de leesopbrengsten bij kinderen.
De laatste 2 jaar is veel energie gestoken in de afstemming tussen beide scholen en het
opstellen van gezamenlijk zorgbeleid. Ook hierbij alle aandacht voor handelingsgericht
werken en zeker de invoering van Passend Onderwijs. We willen naast kinderen ook
leerkrachten zoveel mogelijk in hun kracht zetten en aanspreken op hun kwaliteiten,
verantwoordelijkheden. Dit alles vanuit een professionele en lerende organisatie. Het opzetten
van een breed zorgteam zoals eerder beschreven is daarvan een heel mooi voorbeeld, waar we
erg trots op zijn.
Vanaf schooljaar 2015-2016 zal de invoering van het concept van de Gezonde Basisschool
van de Toekomst, zoals eerder beschreven de nodige energie gaan vragen.
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Daarnaast blijft aandacht voor onze opbrengsten centraal staan middels goed en passend
onderwijs. Een verdere professionalisering binnen het team gericht op een diepere analyse
vanuit het Cito leerling volgsysteem en wat de opbrengsten daarvan betekenen voor ons
onderwijs, zal de komende jaren een van onze nascholingsdoelen zijn.
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10. AFSPRAKEN EN REGELS
10.1 E-mail en internet /mediaprotocol leerlingen
Uitgangspunten
Kinderen maken gebruik van internet & e-maildiensten. De school heeft de
verantwoordelijkheid om kinderen hier ‘wegwijs’ in te maken. Kinderen dienen zich tevens
aan de afspraken te houden over internetgebruik of het versturen van e-mail/ chatberichten.
Afspraken
Kinderen gebruiken internet op school voornamelijk voor lesdoeleinden. Indien kinderen
‘vrij’ willen internetten, dient dit altijd in overleg met de leerkracht te gebeuren. Internet en email op school is hoofdzakelijk bedoeld als ondersteuning van het leerproces.
Bij het bezoeken van internet wordt van de kinderen verwacht dat gemaakte afspraken
nagekomen worden. Dit wil zeggen dat websites die geen verband houden met het leerproces,
niet bezocht mogen worden zonder toestemming van de leerkracht.
Bij het bezoeken van internetpagina’s/chatprogramma’s of e-mail, wordt altijd in overleg met
de leerkracht besloten of privacygevoelige informatie wordt gegeven (denk hierbij aan NAWgegevens).
De school biedt kinderen tevens de mogelijkheid om verschillende zaken te printen. Het
maken van een afdruk gebeurt altijd in overleg met de leerkracht.
Het is niet toegestaan om bestanden te downloaden en/of te installeren op een computer van
school.
Schoolwebsite
Ouder(s) /verzorger(s) dienen toestemming te geven of gegevens van hun zoon/dochter op de
schoolwebsite gepubliceerd mogen worden. Deze toestemmingsverklaring wordt door de
school bewaard en direct toegepast bij wel/geen akkoord.
E-mail
Indien nodig ontvangen kinderen een e-mailadres van school. Hiermee kunnen zij berichten
versturen naar andere leerlingen. De inhoud van deze berichten moeten te maken hebben met
het leerproces. Indien kinderen zich misdragen bij het versturen van e-mailberichten heeft de
leerkracht de mogelijkheid om de toegang tot e-mail te blokkeren.
Mobiele telefoons / Mp3 spelers
Het gebruik van mobiele telefoons / mp3 spelers is op school niet toegestaan. Het is mogelijk
om een mobiele telefoon / mp3 speler te gebruiken bij onderwijsprojecten. Hiervoor zal de
leerkracht aangeven dat dit is toegestaan.
Tot slot
Van iedereen wordt verwacht dat zij zich houden aan deze afspraken en regels. Leerlingen
zullen gewezen worden op het juiste gebruik van bijvoorbeeld internet maar ook van andere
Elektronische Informatie & Communicatiemiddelen en de mogelijke gevolgen die verkeerd
gebruik kan hebben. Hierbij is een belangrijke taak weggelegd voor het personeel, die de
gevaren bespreekbaar zal maken en houden.
Schoolgids Basisschool de Schatgraver 2015 – 2019

56

Bij aanmelding (ondertekening inschrijfformulier) gaat u als ouder akkoord met dit protocol.
U kunt ook bij aanmelding kiezen voor specifieke keuzes m.b.t. gebruik internet, foto’s
internetsite school etc. Dit dient u bij aanmelding duidelijk aan te geven. Ook kunt u bij de
directie een eventueel wijzigingsformulier aanvragen.
10.2 Verstrekking gegevens
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) staat het de school niet toe persoonsgegevens
zonder toestemming van ouder(s) aan derden te verstrekken. (bijvoorbeeld de GGD). Aan het
begin van de schoolperiode ontvangen de ouders een formulier waarin zij kenbaar kunnen
maken of zij toestemming geven de persoonsgegevens of andere informatie over het kind
door te geven aan de GGD. Indien ouders, in de loop van de daarop volgende jaren, hun
mening willen wijzigen, kunnen zij gebruikmaken van het “wijzigingsformulier”. Deze is op
te vragen bij de directie.
10.3 Hoofdluis
Hoofdluis op school
Een groepje ouders, verenigd in een werkgroep, is sinds enkele jaren actief bij het opsporen
van hoofdluis op onze school. Regelmatig controleren zij alle leerlingen in de klas op
eventuele aanwezigheid van hoofdluis of neten. Vanzelfsprekend gaan deze ouders
vertrouwelijk met de gegevens om en informeren alleen de directie en de betrokken
leerkrachten. Dit d.m.v. een mondelinge of schriftelijke mededeling.
Controle
Standaard gebeurt dit elke woensdag na de vakantie, maar dit kan ook gebeuren na een
melding van hoofdluis. Data worden voor het hele jaar gepland. Dit wordt vermeld in de
schoolkalender.
Wanneer uit controle blijkt dat er bij een of meer leerlingen in een groep hoofdluis is
waargenomen, dan wordt die groep voor controle na 1 week opnieuw bezocht.
Controle vindt steeds plaats in de groep.
Hoe gaat de werkgroep te werk?
- Indien in een groep door de leerkracht hoofdluis wordt ontdekt, dan geeft deze dit
onmiddellijk door aan de directeur.
- Indien tijdens preventieve controle na een vakantie hoofdluis door de werkgroep wordt
ontdekt, dan wordt dit doorgegeven aan de directeur en aan de desbetreffende leerkracht.
De directeur informeert de rest van het team en neemt (als het een melding door een
leerkracht betreft) contact op met de coördinator van de werkgroep.
- De werkgroep controleert ook broertjes of zusjes en belt de ouder(s) en vraagt hen om de
hoofdluis te bestrijden. Voorkomen moet worden dat langer dan nodig besmettingsgevaar
bestaat.
Als de ouders niet telefonisch bereikbaar zijn, gaat er een brief mee naar huis.
Alle kinderen in de desbetreffende groep krijgen een brief mee naar huis waarin staat dat er
hoofdluis is geconstateerd. Hierin staat ook nadrukkelijk vermeld dat alle ouders zelf
verantwoordelijk zijn voor de controle van hun kind!
Het kind wordt de volgende dag weer gecontroleerd op hoofdluis, zodat men kan nagaan of de
bestrijding voldoende was.
De bevindingen worden op een leerlingenlijst genoteerd.
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Na 1 week vindt er een her – controle plaats.
Indien blijkt dat de dag na de behandeling nog steeds luizen en/of verse neten aanwezig zijn,
dan kan de school medewerking inzetten vanuit de GGD. Ouders worden hierover
geïnformeerd.
Advies
Bij herhaaldelijk voorkomen van hoofdluis wordt dringend verzocht om het haar in een staart
of vlecht te dragen om verspreiding te voorkomen. Verder is het van belang kinderen of een
gezin niet buiten te sluiten of te stigmatiseren vanwege hoofdluis. Het is niet vies wel lastig!
Hoofdluiszak
Ouders die dit wensen kunnen zelf een hoofdluiszak / hoofdluiscape aanschaffen.
Informatie ouders
- Ouders ontvangen een flyer met informatie van de GGD als hun kind hoofdluis heeft.
- De leerkrachten van groep 2 t/m 8 bespreken kort het hoofdluisbeleid op de
informatieavond aan het begin van het schooljaar.
- Op de informatieavond aan het begin van het schooljaar zal er in groep 1 kort uitleg
worden gegeven aangaande richtlijnen vanuit GGD.
- Opde website van school staat hoofdluisbeleid beschreven. De school richt zich in
deze op beleid vanuit RIVM. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
10.4

Fysieke veiligheid

Op onze school wordt veel aandacht besteed aan de fysieke veiligheid van leerlingen en
personeelsleden. Hieronder verstaan wij een goede huisvesting en een in alle opzichten
veilige schoolomgeving. Het wettelijk kader is hiervoor maatgevend. Indien noodzakelijk,
worden aanvullende maatregelen getroffen.
Op school zijn een aantal leerkrachten gecertificeerd als “bedrijfshulpverlener”. De school
beschikt over een goedgekeurd ontruimingsplan. Jaarlijks worden ontruimingsoefeningen
gehouden. In schooljaar 2015-2016 wordt er een veiligheidsplan opgesteld in samenwerking
met bureau Halt.
10.5

Sociale veiligheid /pestprotocol / regels t.a.v. respect

Ook de sociale veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. We maken daarbij gebruik van de
methode Goed Gedaan (sociaal-emotionele ontwikkeling)
Daarnaast werken we met een pestprotocol.
Een onderwijsprotocol tegen pesten probeert het probleem van het pestgedrag bij kinderen
aan te pakken. Onze school stopt veel energie in het voorkomen van pestgedrag. Hieraan
wordt wekelijks aandacht besteed vanuit kindgesprekken / groepsgesprekken of activiteiten
vanuit methode Goed Gedaan, Regenboogreeks.
Een definitie van pesten luidt als volgt:
Het systematisch psychisch of fysiek mishandelen van een of meer klasgenoten, die niet in
staat zijn zichzelf te verdedigen.
Uit deze definitie blijkt wel dat er bij pesten iets anders aan de hand is dan bij een enkel
plagerijtje.
Bij plagen is er sprake van een incident(je), zijn er gelijke machtsverhoudingen, kan de
geplaagde zich verdedigen en loopt geen blijvende psychische of fysieke schade op.
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Ieder kind wordt wel eens geplaagd, maar wie gepest wordt is altijd het slachtoffer, altijd de
verliezer.
De medezeggenschapsraad, directie en personeel van bs Schatgraver
verklaren het volgende:
De ondertekenaars van dit protocol conformeren zich aan het
volgende:
 Hulp bieden aan het gepeste kind
 Hulp bieden aan de pester
 Hulp bieden aan de zwijgende middengroep
 Hulp bieden aan de leerkracht
 Hulp bieden aan de ouders
 Het bewust maken en bewust houden van alle betrokkenen
van het probleem
 Het gericht voorlichten van alle betrokkenen
 Het aanstellen van een vertrouwenspersoon op de school
 Het aanleggen van toegankelijke, goede informatie over het probleem ‘pesten’.
De inhoud van dit protocol wordt via deze informatiegids aan alle ouders beschikbaar gesteld.
Het pestprotocol is in juni 2015 vastgesteld binnen team en MR.
Tenslotte zijn er nog de contactpersonen vertrouwenscommissie, die de klachten van
leerlingen en ouders over het pestbeleid op de scholen kunnen indienen bij de
klachtencommissie. De namen en adressen staan in deze gids.
Voor de ouders geldt: de ouders nemen contact op met de groepsleerkracht. Indien zij, om wat
door reden dan ook, zich niet willen wenden tot de groepsleerkracht, nemen zij contact op met
de interne begeleider, contactpersoon of met de directeur.

Handelen van de leerlingen
 Als kinderen merken dat er gepest wordt, melden zij dit aan de leerkracht en/of
ouders. Dit geldt ook als het pestgedrag andere kinderen treft.
Handelingen van de leerkracht richting leerling en de groep
 De leerkracht bespreekt elk pestprobleem met de betrokken leerling(en). Eerst met het
gepeste kind en vervolgens met het pestende kind. De gesprekken hebben als doel het
verkrijgen van inzicht in de situatie met het oog op de te nemen vervolgstappen. Dit
gesprek wordt indien nodig schriftelijk vastgelegd in het leerlingadministratiesysteem.
 De leerkracht bespreekt elk pestprobleem niet alleen met de direct betrokkenen, maar
als regel ook met de groep als geheel, tenzij er dringende redenen zijn om daarvan af
te zien. De leerkracht neemt in dit gesprek duidelijk stelling tegen het pesten en maakt
heldere afspraken.
 De leerkracht meldt een pestprobleem dat hardnekkig is eventueel bij het team van de
school en brengt daarbij verslag uit van de gesprekken die met de kinderen en de
groep zijn gevoerd. Indien nodig brengt het team een advies uit.
 Bij het pestprobleem kiest de leerkracht (eventueel in overleg met het team) een vorm
van begeleiding voor de gepeste leerling en de pestende leerling. Verder kan in
overleg met de betrokkenen en de ouders contact worden opgenomen met externe
deskundigen.
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Handelingen van de leerkrachten richting ouders
 De leerkracht heeft een gesprek met de ouders van het gepeste kind.
 De leerkracht heeft een gesprek met de ouders van het pestende kind.
 In deze gesprekken worden de ouders op de hoogte gebracht van het probleem en
probeert de leerkracht meer inzicht in de situatie te krijgen.
 In een vervolggesprek met de ouders van de direct betrokken leerlingen wordt een
plan van aanpak besproken.
Leerkrachten informeren indien noodzakelijk ook de pedagogische medewerkers en de
overblijfouders over afspraken met ouders en leerlingen.
Overblijfouders verzorgen namelijk een belangrijk deel van de opvang aan onze kinderen.
Handelingen van de ouders
 Als ouders de indruk hebben dat hun kind gepest wordt, nemen zij het probleem
serieus.
 De ouders luisteren zo objectief mogelijk naar de verhalen van hun kind en nemen
stelling tegen het pesten.
 De ouders nemen contact op met de groepsleerkracht om hem/haar op de hoogte te
stellen en zijn/haar visie te horen.
 Indien er sprake is van een ernstige pestsituatie stellen de ouders zich terughoudend op
in het zelf oplossen van de problemen in rechtstreeks contact met de betrokken
kinderen en hun ouders.
 De ouders verlenen hun medewerking aan een door de leerkracht voorgesteld overleg.
Handelingen van de ouders van het pestende kind
 Als ouders ter ore komt dat hun kind pest, nemen zij het probleem serieus; een pester
op school hoeft zich in de thuissituatie niet als pester te manifesteren.
 De ouders luisteren zo objectief mogelijk naar de verhalen van hun kind, maar laten
duidelijk merken dat zij het pesten afkeuren.
 De ouders nemen contact op met de groepsleerkracht om hem/haar op de hoogte te
stellen en zijn/haar bevindingen te horen.
 De ouders werken mee aan het plan van aanpak dat door de leerkracht in
samenwerking met de ouders wordt vastgesteld.
Handelingen van de ouders van de meelopers
 Als ouders via hun kind horen over pestgedrag in de groep, nemen zij het probleem
serieus.
 De ouders luisteren zo objectief mogelijk naar de verhalen van hun kind en proberen
inzicht te krijgen in de aard en omvang van het probleem.
 De ouders nemen stelling tegen het pesten.
 De ouders nemen contact op met de groepsleerkracht om hem/haar op de hoogte te
stellen.
Gouden regels in het pestprotocol die gelden voor alle kinderen:
Binnen ons handelen in school staan een aantal regels centraal. Samen in de nieuwe school
zullen de leerkrachten samen met de kinderen nieuwe regels vastleggen en inzichtelijk maken
in de school.
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10.6

Huiswerk

In de groepen 1, 2 en 3 geven wij geen huiswerk. (groep 3, eventueel thuis werk afmaken)
De groepen 4 t/m 8 krijgen geregeld en/of incidenteel huiswerk. Hierin zit een duidelijke
opbouw qua intensiteit / hoeveelheid.
Indien er voor toetsen thuis geleerd dient te worden, geeft de leerkracht ruim van te voren aan
wanneer de toets of het proefwerk plaats zal vinden.
De kinderen krijgen regelmatig instructies met betrekking tot het maken en leren van
huiswerkopdrachten. Indien u vragen of opmerkingen heeft over het huiswerk van uw
kind(eren), neem dan contact op met de betreffende groepsleerkracht(en).
10.7

Fietsen / skateboarden / steppen

Kinderen die van veraf komen, mogen met de fiets naar school komen. De fietsen worden
meteen in de stalling gezet. Stelregel hierbij is dat wie het eerst komt zijn/haar fiets achter in
de stalling plaatst. I.v.m. beperkt aantal plaatsen in fietsstalling, vragen wij kinderen die dicht
bij school wonen te voet te komen. Bij schade aan fietsen is de school niet aansprakelijk.
Fietsen en skateboarden / steppen op de speelplaats en op het pad voor school is i.v.m. de
veiligheid verboden. Na school geldt dat natuurlijk ook. Iedereen op school is
medeverantwoordelijk voor de veiligheid van iedereen.
10.8

Schooleigendommen mee naar huis nemen

Boeken, schriften, schrijf- en ander materiaal mogen alleen mee naar huis genomen worden
als de groepsleerkracht daar toestemming voor geeft. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan een
spreekbeurt of een huiswerkopdracht. Het spreekt vanzelf dat schoolspullen altijd “verpakt”
meegenomen moeten worden, dus in een tas of (rug)zak.
10.9

Gevonden voorwerpen

In de administratie-, conciërgeruimte liggen “de gevonden voorwerpen” in een verzamelton.
Het is verstandig om de kledingsstukken – o.a. gymkleding - van uw kind(eren) van een
merkteken te voorzien.
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10.10 Gymkleding
De kleuters gymen in de speelzaal op school. Het is verstandig om ervoor te zorgen (vooral
als uw kind nog in de onderbouw zit) dat uw kind op “gymdagen” in “gemakkelijke” kleding
naar school komt. Leer uw kind zich zelfstandig aan en uit te kleden. Voor de gymlessen
hebben de kinderen een gymbroek en T-shirt of gympakje nodig en gymschoenen (geen
zwarte zolen).
Balletschoentjes of schoenen zonder veters zijn vooral voor de kleintjes gemakkelijk. Wij
willen u adviseren om de gymspullen van naam te voorzien. De leerlingen vanaf groep 3 gaan
voor de gymlessen 1 a 2 keer per week te voet naar de sporthal “De Baneberg”.
10.11 Leermiddelen beschadigen / aansprakelijkheid
Ontstane schade door eigen schuld van kinderen, wordt verhaald op hun ouders/verzorgers.
De school is niet aansprakelijk voor het kwijtraken of schade aan materialen die de kinderen
ongevraagd van thuis hebben meegenomen. (bv speelgoed)
10.12

Eten en drinken op school / Traktaties

We werken vanuit het gedachtegoed van de Gezonde
Basisschool van de Toekomst. Kinderen ontvangen op school
dus een gezonde lunch en ook een gezond tussendoortje.
Hierin is ook drank opgenomen. Sodexo tracht in
samenwerking met de GGD een zo gevarieerd en compleet
mogelijke lunch aan te bieden voor al onze leerlingen.
Mochten er om persoonlijke redenen vanuit gezondheid of
bijvoorbeeld allergieën specifieke wensen zijn, dan gaat de
school in overleg met ouders om een passende oplossing mogelijk te maken.
Ook bij verjaardagen willen wij u dan ook vragen rekening te houden met de traktatie. Houd
deze gezond of kies voor iets anders kleins zoals stickers, tekenboekjes, stiften etc. Het betreft
dus een traktatie en geen hele grote cadeaus. Als uw kind uitdeelt, dan doen we dat aan het
einde van de dag. Op die manier kan de traktatie mee naar huis en bepaalt u zelf of deze op
dat moment of op een ander moment gebruikt wordt.
Samen met de werkgroep en klankbordgroep van de Gezonde school zal er bij de start van
schooljaar 2015-2016 nieuw beleid / nieuwe afspraken worden ontwikkeld. Dit nieuwe beleid
gaat in bij de start van Gezonde school van de Toekomst in november 2015.

10.13

Vulpennen

Vanaf groep 3 wordt er met een vulpen geschreven. Alle kinderen van school schrijven met
dezelfde vulpen. U kunt deze daarom ook alleen via de school kopen. De leerkracht van
groep 3 zal u hierover informeren. Deze pennen liggen heel goed in een kinderhand. De prijs
is € 10,00. Bij deze prijs zijn ook de vullingen inbegrepen. De kinderen nemen de vulpen
steeds mee naar de volgende groep. Tijdens de gehele schoolloopbaan ontvangt uw kind gratis
de vullingen bij deze pen.
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10.14
Honden
In het kader van veiligheid voor al onze kinderen binnen de Brede school de Schatgraver zijn
honden op de speelplaats verboden.
Zeker de allerkleinsten van de Peuterspeelzaal maar ook de jongste kleuters zijn soms nog
bang voor honden.

11. TOT SLOT
Bij aanmelding (ondertekening inschrijfformulier) gaat u als ouder akkoord met
schoolafspraken/ protocollen zoals beschreven in deze schoolgids
Wij hopen dat u van onze school een goed beeld heeft gekregen na het lezen van onze
schoolgids. Wij zijn ons ervan bewust dat deze schoolgids niet volledig is. Door het bestuur
zullen nog nieuwe beleidsstukken ontwikkeld worden die ook op onze school van toepassing
zijn. Bij gewijzigd en/of aanvullend beleid zullen wij de ouders tussentijds schriftelijk op de
hoogte stellen via Isy / website. Met suggesties en op- of aanmerkingen over deze schoolgids
kunt u terecht bij de directie van de school.
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