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HET HOE EN WAAROM VAN EEN SCHOOLGIDS
De Sint Martinusschool heeft de informatie aan ouders in tweeën gesplitst.
Namelijk:
• een schoolgids en
• een informatiegids, een boekwerkje met weetjes over onze school.
De informatiegids geeft u antwoord op vragen als welke juf, welke dag, wanneer vakantie, etc.
U heeft nu de Schoolgids 2019-2020 voor u.
Met deze schoolgids, geschreven voor de ouders/verzorgers van de leerlingen van onze school, willen we u
informeren over wat u van ons kunt verwachten en wat onze school voor uw kind kan betekenen.
In de basisschoolperiode vertrouwt u uw kind gedurende een periode van 8 jaar toe aan de zorg van de
leerkrachten van onze school.
In die periode wordt de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van uw kind.
Wij zullen als school, de zich voortdurend ontwikkelende samenleving moeten blijven volgen en dit houdt
een voortdurende bezinning in op de vraag hoe ons onderwijs in te richten.
Wij willen u via de Informatiegids en de Schoolgids informeren over:
- hoe het onderwijs op onze school is georganiseerd
- hoe we de zorg voor leerlingen hebben georganiseerd
- hoe de resultaten van ons onderwijs zijn
- wat de opbrengsten zijn van in gang gezette onderwijsontwikkelingen
- wat u als ouders/verzorgers van onze school kunt verwachten en wat wij van u ouders/verzorgers
verwachten
De schoolgids wordt jaarlijks, na vaststelling door bevoegd gezag en instemming van de MR, op de
schoolsite geplaatst (www.stmartinusschool.nl). Indien u niet over internet beschikt, kunt u een exemplaar
van deze schoolgids aanvragen bij de administratie van onze school. Ik hoop dat onze schoolgids en de
informatiegids voor u een informatiebron zal zijn die u regelmatig ter hand zult nemen.
Wijzigingen en/of aanvullingen van de Informatiegids en/of de Schoolgids ontvangt u via ons digitaal
informatiesysteem: Isy-schoolinfo.
(Inloggen: http://stmartinusschool.isy-school.nl of via onze schoolsite: onderdeel > Informatie
Hier kunt u tevens het actuele nieuws van de school lezen.
Zijn er na het lezen van deze schoolgids nog onduidelijkheden, neem dan gerust contact op met de school.
Wij staan altijd klaar om u uitleg te geven. Ook suggesties ter verbetering, voorstellen van zaken die u mist
e.d., zijn van harte welkom. Wij kunnen daar bij de nieuwe editie rekening mee houden en zodoende
trachten de informatie nog completer te maken.

Margo Coenen
Directeur St. Martinusschool Vlodrop
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ALGEMENE GEGEVENS

HET SCHOOLBESTUUR
HET BESTUUR

Onze school valt onder het bestuur van stichting Swalm & Roer voor onderwijs en opvoeding. Deze
stichting is verantwoordelijk voor de aansturing van 23 scholen voor primair onderwijs in de
gemeenten Roermond en Roerdalen met in totaal 5.539 leerlingen1 en circa 439 medewerkers2.
Het betreft zowel openbare, katholieke, protestants-christelijke als algemeen bijzondere scholen.
Hieronder valt ook een school voor speciaal basisonderwijs.
De stichting wordt geleid door een professioneel bestuur bestaande uit 1 persoon die het college
van bestuur (CvB) vormt.
Het CvB bepaalt het beleid op strategisch niveau op lange termijn.
De schooldirecteur is integraal en eindverantwoordelijk voor de aan zijn leiding toevertrouwde
school. De directeuren zijn verenigd in het DirecteurenOverleg, een adviesorgaan voor het college
van bestuur.
Het college van bestuur en de scholen worden ondersteund door een stafbureau op het gebied
van onderwijs, financiën, personeel en beheer.

De samenstelling van het CvB is:
Dhr. J.L. (Jos) de Vriend MME, voorzitter college van bestuur

Het stafbureau van de stichting Swalm & Roer is gevestigd:
Roerderweg 35, Roermond
Postbus 606, 6040 AP Roermond.
T: 0475-345830
I: http://www.swalmenroer.nl
E: mailto:info@swalmenroer.nl
1 Teldatum 1 oktober 2018
2 Peildatum 1 november 2018
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De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het college van bestuur, gericht op de
verwezenlijking van de doelstelling van de stichting en de algemene gang van zaken volgens de
code Goed Bestuur. Zij treedt op als formele werkgever van de leden van het college van bestuur
en heeft oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en de belangen van iedereen die bij het
primair onderwijs is betrokken. Haar werkzaamheden liggen vast in een reglement.
De raad bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven personen en legt publiekelijk
verantwoording af over het door haar uitgevoerde toezicht.

De volgende personen maken deel uit van de raad van toezicht:
 mevr. drs. A.J.P. (Anja) Pijls, (op voordracht van de GMR); voorzitter
 mevr. mr. M.J.A.G. (Mieke) van Baal, lid
 mevr. dr K. S. (Karen) Ali, lid
 dhr. P.A.J. (Pierre) Daemen RA, lid
 dhr. drs. S.A.J.M. (Stephan) Theunissen RA, lid

De strategische koers 2015-2020 van Stichting Swalm & Roer, vastgelegd in een koersdocument is
gericht op de vier hoofdlijnen: de brede ontwikkeling van het kind, de professional, ICT en
partnerschap. De leerling staat centraal en alles draait om de kwaliteit van een optimale brede
ontwikkeling van het kind.

Stichting Swalm & Roer maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 3102 Midden-Limburg.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD +
GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Een inspraakmogelijkheid voor ouders (én leerkrachten) is geregeld via de Wet Medezeggenschap Scholen.
Aan elke school moet een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden zijn, bestaande uit een
personeelsgeleding en een oudergeleding die opereert volgens een medezeggenschapsreglement. In de
wet is ook geregeld, dat ouders en leerkrachten over een groot aantal zaken betreffende het beleid van de
school mogen meepraten. Bij heel veel zaken heeft de raad adviesrecht en vaak mag het beleid zelfs niet
worden uitgevoerd zonder instemming van de medezeggenschapsraad. De raad probeert bij haar
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adviezen/instemming altijd het belang van zowel de ouders en personeelsleden als de schoolorganisatie in
het oog te houden.
De MR van onze school telt vier leden: twee ouders en twee personeelsleden. De MR vergadert ongeveer
zes keer per jaar en de vergaderingen zijn openbaar. U bent dus altijd van harte welkom. Berichten van de
MR kunt u lezen via Isy-schoolinfo of op de schoolsite.
Op schoolniveau worden de schoolspecifieke beleidszaken besproken tussen directeur en MR; op
stichtingsniveau is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad de gesprekspartner van het college van
bestuur. De middelen voor de uitvoering van de plannen van de (G)MR zijn geborgd in de
(school)begrotingen.

DE OUDERVERENIGING
Scholen kennen verschillende soorten van ouderparticipatie. De oudervereniging is daarin een essentiële.
Alle ouders die kinderen op onze school hebben zijn automatisch lid van de oudervereniging, tenzij men
uitdrukkelijk schriftelijk te kennen heeft gegeven, geen lid te willen zijn. Er wordt met duidelijke afspraken
gewerkt die zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement. De oudervereniging stelt zich tot
doel om de samenwerking tussen de ouders en de school te bevorderen en de ouders op de hoogte te
houden over de gang van zaken op school. In de vereniging hebben ouders zitting, die door de ouders zelf
gekozen zijn.
De oudervereniging vergadert 5 keer per jaar. De namen van de leden van het dagelijks bestuur kunt u
vinden in de informatiegids en op de schoolsite.
Naast het meepraten en meedenken over allerlei schoolse zaken en het leveren van allerlei hand- en
spandiensten, geven ouders ook een financiële bijdrage, de vrijwillige ouderbijdrage, om een aantal niet
gesubsidieerde festiviteiten mogelijk te maken.
En natuurlijk blijft het zo, dat de oudervereniging en het team openstaan voor nieuwe, frisse, originele
andere voorstellen en aandachtspunten.
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DE SCHOOL
Naam:

Adres:
Postcode + Plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:
Brin-nummer
Directeur:
Spreekuur directie:
Intern Begeleider:

Schoolstraat 1
6063 BW, Vlodrop
0475-407052
infostmartinusschool@swalmenroer.nl
www.stmartinusschool.nl
03YI
fritshoff@swalmenroer.nl
na (telefonische) afspraak
vacature@swalmenroer.nl

Leerkrachten:

‘naam leerkracht’@swalmenroer.nl

Schooltijden:

maandag-, dinsdag- en donderdagmorgen
maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag
woensdag- en vrijdagmorgen
Bel schoolbegin ’s morgens om 08.25 uur en
’s middags om 13:10 uur.
Uw kind dient dan op school aanwezig te zijn!
De lessen starten ’s morgens om strikt 08:30 uur
en ’s middags om 13:15 uur.
- administratie
- onderhoud
- interieurverzorging

Onderwijsondersteunend
personeel:

 0475-407052
 0475-407052
 0475-407052
 0475-407052
les begin /einde:
08.30 - 12.00 uur
13.15 - 15.15 uur
08.30 - 12.30 uur
Schoolbegin:
08:25 uur
en
13:10 uur

De school staat in het dorp Vlodrop, gelegen in de gemeente Roerdalen. Het dorp ligt vlakbij de Duitse
grens. Het ligt langs de rivier de Roer en vlakbij de Effelder Waldsee. In het omringende gebied liggen ook
een aantal recreatieparken.
Vlodrop bestaat uit het dorp Vlodrop, de gemeenschap Vlodrop-Station en het buurtschap Etsberg met
daarnaast het buitengebied met een gedeelte van het Nationaal Park de Meinweg.
Het schoolgebouw ligt centraal in het dorp en dateert van 1961, oorspronkelijk als meisjesschool. In 1974
is het gebouw uitgebreid en werd het een gemengde school. In 1985 deed de basisschool zijn intrede en
middels een integratieverbouwing en uitbreiding in 1989 konden alle leerlingen van de basisschool in één
gebouw worden ondergebracht. In 2002 werd het gebouw nogmaals verbouwd en uitgebreid.
De leerlingen komen grotendeels uit Vlodrop zelf of uit de kleine gemeenschap Etsberg. De overige
leerlingen komen van omliggende dorpen zoals Posterholt en Herkenbosch.
De schoolbevolking bestaat grotendeels uit autochtone leerlingen uit alle lagen van de Vlodropse
gemeenschap en daarom kan de school getypeerd worden als een dorpsschool.
De schoolleiding draagt zorg voor een optimale omgeving, voor goede voorwaarden waaronder de
medewerkers zich optimaal kunnen ontwikkelen. Kernwoorden zijn: begeleiden van leerkrachten, kijken en
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luisteren, ondersteunen, leren kijken vanuit meerdere perspectieven, coachen, helpen, feedback geven,
inspireren, sturen, voorbeeldgedrag tonen, zichzelf kwetsbaar durven op stellen. Kortom: het bieden van
persoonsgerichte ondersteuning en uitdaging aan leerkrachten in hun professionele ontwikkeling.
De intern begeleider is belast met de leerlingenzorg en heeft de taak de zorg rond leerlingen te bewaken.
Tevens ondersteunt hij de leerkrachten bij het geven van deze zorg. De interne begeleider coördineert alle
zaken rondom leerlingenbegeleiding
De groepsleerkracht heeft als voornaamste taak het verzorgen van goed onderwijs aan de leerlingen in de
groep. Dat betekent onder meer lessen voorbereiden en geven, corrigeren, groepsoverzichten/plannen
maken, individuele handelingsplannen opstellen, gesprekken voeren met ouders, leerlingen en
personeelsleden, verslagen maken enz.
Binnen de school hebben de groepsleerkrachten naast de zorg voor de eigen groep ook niet lesgebonden
taken zoals:
 vertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad;
 organiseren van festiviteiten/excursies/uitjes ;
 aandachtsfunctionaris;
 werkgroepen;
 organiseren van excursies/uitjes (ondersteund door de OV).
Als leerkrachten voor het uitoefenen van niet lesgevende taken of andere redenen niet in de groep
aanwezig kunnen zijn, worden ze vervangen. De groepsleerkracht en de vervanger hebben samen heldere
afspraken gemaakt om de continuïteit van het onderwijs aan de kinderen te waarborgen.
De conciërge en interieurverzorger zorgen ervoor dat het schoolgebouw en het schoolterrein er goed
onderhouden en netjes uitziet. De administratief medewerker zorgt ervoor dat typewerk, post,
administratie e.d. op tijd en correct verzorgd wordt.

Organigram St. Martinusschool.
CvB

MR

Directeur

OV

Intern
begeleider

Leerkrachten / OP

OOP
Aandachtsfunctionaris

Werkgroepen

Zie voor afkortingen pagina 48: ‘Diversen’ > Afkortingenlijst.
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DOEL EN RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS

WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT
De missie van de St. Martinusschool:

Onze visie op onderwijs hebben wij beschreven in een metafoor van een gebouw:; onze school.
Als basis heeft onze school een degelijk fundament en sterke draagmuren en een stevig dak.
Hiermee bieden wij onze kinderen dat ze zich bij ons op school veilig voelen en met plezier naar school
gaan. Je moet je veilig voelen om tot ontplooiing te kunnen komen en je durven uiten. Wij willen de
kinderen veiligheid bieden door ze te accepteren, in al hun verschillen.
Voorwaarde hierbij is, dat ook de kinderen elkaars verschillen kunnen accepteren en leren samenwerken.
Kinderen worden middels coöperatief leren gestimuleerd om samen verantwoordelijk te zijn voor een
respectvolle samenwerking.
Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen durven zeggen wat ze denken en vaardig zijn in het
verwoorden van hun emoties en hun gevoelens.
Het fundament, de draagmuren en het dak bieden voor de kinderen de juiste voorwaarden om zich te
kunnen ontplooien.
Onze school is nooit gesloten, een school heeft ramen en deuren die geopend kunnen worden. Voor
kinderen biedt het de mogelijkheid om grenzen te kunnen verleggen en hun kennis, vaardigheden en
ambities te verbreden. Open ramen bieden voor kinderen de mogelijkheid om naar de buitenwereld te
kijken en voor leerkrachten om verfrissende en nieuwe inzichten naar binnen te halen. Open deuren bieden
voor ouders en leerkrachten de gelegenheid om elkaar van belangrijke informatie te voorzien. Ouders en
leerkrachten hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid in de ontwikkeling van het kind.
Onze school heeft een tuin waar planten en bomen staan. Deze staan voor groei en ontwikkeling. Groei en
ontwikkeling staat voor leven en leren. Leren is de kans krijgen om mogelijkheden, waar je in potentie over
beschikt, te ontwikkelen en daar waardering voor te krijgen. Leren is ook zelfstandig worden, op eigen
benen leren staan, keuzes leren maken, zelfvertrouwen hebben en autonoom leren denken en handelen.
Dus, je competent voelen, autonomie ervaren en zelfstandigheid ontwikkelen. Op deze manier blijf je
voortdurend in ontwikkeling.
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Werkwijze:
Wij werken volgens een leerstof jaarklassensysteem middels het basisstof-extrastofmodel. In de groepen
wordt gewerkt met het activerende directe instructiemodel in drie niveaus. Verder wordt er
gedifferentieerd met verlengde instructie aan de instructietafel. De leerlingen worden hier ondersteund
door inzet van gerichte instructiemiddelen. We stellen hoge eisen en werken opbrengstgericht. In de
toekomst zal het accent verschuiven van leiden-klassikaal naar begeleiden/coachen van de kinderen in hun
leerproces.
Zorg:
Naast de geboden basiszorg hebben wij een uitgebreid zorgsysteem voor leerlingen die moeite hebben met
het gestelde niveau. Er wordt gewerkt met groepsplannen. We hebben een uitgebreid leerlingvolgsysteem
en regelmatig zijn er leerlingenbesprekingen op groeps- en individueel niveau. Zodoende wordt ons
onderwijs aangepast aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS IN DE SCHOOL
Scholen staan midden in de maatschappij. De maatschappij verandert voortdurend. Dat betekent ook dat
scholen zich moeten blijven ontwikkelen op het gebied van o.a. leerinhouden, werkwijzen en omgang met
kinderen.
In het schoolplan 2019-2020 staat beschreven waar de school de komende jaren aandacht aan gaat
besteden. Het schoolplan kunt u vinden op onze schoolsite (www.stmartinusschool.nl)
Verder maakt de school elk jaar een schooljaarplan. Hierin staan activiteiten beschreven waaraan de school
het lopende schooljaar gaat werken. Ook dit document kunt u vinden op de schoolsite.
In de informatiegids van het betreffende schooljaar zijn de actuele ontwikkelingen in het kort beschreven.
Op groepsniveau maakt de leerkracht op basis van de toetsen een groepsoverzicht van een vakgebied. Door
dit groepsoverzicht krijgt de leerkracht een goed inzicht op de verschillende niveaus. Vanuit deze inzichten
wordt het groepsplan, van een vakgebied, voor de komende periode gemaakt, waarbij we de groep in 3
niveaus verdelen. Aan het einde van de periode wordt geëvalueerd en al dan niet bijgesteld.
We werken dus cyclisch aan onze plannen. Dit cyclisch proces noemen we de PDCA-cirkel.
Dit betekent:
P: PLAN
In de eerste fase, de planfase, bepalen we de kwaliteit die we willen bereiken, meten we de kwaliteiten die
we nu hebben en maken we plannen waarin wordt vastgelegd hoe we naar de gewenste situatie kunnen
komen.

Hierbij worden de huidige situatie en de geformuleerde missie en visie van de school met elkaar
vergeleken. Waar dagelijkse praktijk en visie nog niet met elkaar overeenstemmen, worden
beleidsvoornemens geformuleerd. Deze worden SMART (Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch
Tijdgebonden)) in het plan van aanpak opgenomen, waarbij we er goed op letten ook tussentijdse
evaluaties en mogelijk daaruit voortkomende bijstellingen in te plannen.
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D:DO
In de tweede fase, de doefase, voeren we de gemaakte planning uit. Tijdens dit uitvoeringsproces vindt
voortdurend trajectbewaking plaats, veelal door de directeur en de intern begeleider. Ook de
medezeggenschapsraad kan een belangrijke rol spelen. Trajectbewaking betekent dat er voortdurend
bewaakt wordt dat de verschillende fasen van de kwaliteitsbewaking continu en cyclisch worden
uitgevoerd.
C: CHECK
In de derde fase, de checkfase, controleren we via een tussentijdse
evaluatie, of we met onze planning nog wel op de goede weg zijn.
A: ACT (of: ADAPT)
In deze fase worden de aanpassingen geborgd/vastgelegd. Mocht blijken
dat ondanks een zorgvuldige procesgang of door nieuwe inzichten
aanpassingen wenselijk zijn, dan ligt een opnieuw doorlopen van de hele
cyclus voor de hand.

IMWR
Complementair aan de rationele PDCAcirkel wordt de IMWRcirkel ingezet. Deze cirkel, waarin de letters
van de afkorting respectievelijk staan voor inspireren, mobiliseren, waarderen en reflecteren, wordt
toegevoegd voor een mensgerichte aanpak op basis van sociaal-culturele aspecten om daarmee de
organisatie optimaal te laten functioneren.
Er moet steeds naar een goede balans worden gestreefd tussen beide benaderingen in een
vernieuwingsproces. Beide zijn gericht op groei en ontwikkeling en zijn voor ons als school die moet
groeien op het gebied van opbrengsgericht werken, erg belangrijk.
I: Inspireren
Het gaat hier om het uitdagen tot mee- en vooruitdenken, het genereren van nieuwe ideeën, het creëren
van een gevoel van betrokkenheid en van uitdaging, om het enthousiast maken voor het mee ontwikkelen
en op peil houden van een school, waarop iedereen die bij de school betrokken is, trots kan zijn.
M: Mobiliseren
Het in beweging zetten om doelstellingen en plannen te realiseren, met daarbij het accent op
samenwerking. Samenwerking tussen bestuur, schoolleider en leerkrachten
en ouders. Het gaat om het benutten van beschikbare capaciteiten en
motivatie, waarbij schoolleider en leerkrachten elkaar motiveren om de
plannen daadwerkelijk uit te voeren en bestuur en ouders worden
ingeschakeld om input te leveren en daarbij op de hoogte blijven van welke
bijdrage iedereen levert.
W:Waarderen
Met elkaar bepalen wat er echt toe doet in ons werken met en voor de
kinderen van onze school. Samen ervoor zorgen dat de beoogde resultaten
echt behaald worden en daarna geborgd. Het gaat om oog en respect te
hebben voor de verschillende rollen en bijdragen van ieder. Dat moet
duidelijk worden uit de manier waarop alle betrokken geledingen met
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elkaar omgaan en zal ook geregeld naar elkaar moeten worden uitgesproken of anderszins tot uiting
komen.
R: Reflecteren
Stilstaan bij wat is bereikt en leren van de manier waarop dingen zijn aangepakt. Met een open blik nagaan
of er mogelijk andere aanpakken beter gewerkt zouden hebben en een open dialoog aangaan tussen leden
van de schoolorganisatie onderling en ook andere belanghebbenden ter mogelijke verbetering van
resultaten.
In schooljaar 2016-2017 heeft onze school deelgenomen aan een tevredenheidspeiling. Aan deze peiling
hebben de leerlingen uit groepen 6, 7 en 8, de ouders en de medewerkers van school deelgenomen. Voor
ons als medewerkers is het namelijk belangrijk om te weten waar we als school sterk in zijn, maar zeker ook
waar we als school nog de nodige aandacht aan moeten besteden.
Wij blijven, samen met ouders en kinderen, nadenken over de onderwerpen die minder positief naar voren
kwamen.
Wij nemen 2 jaarlijks deel aan een tevredenheidspeiling.
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ACTIVITEITEN VAN DE LEERLINGEN
Groepen 1 en 2
Op school werken we met heterogene kleutergroepen d.w.z. dat kinderen van 4-5 en 6 jaar in een groep
zitten. Binnen de grote groep worden ze verdeeld over een aantal leeftijdsgroepjes. Zo kunnen ze op hun
eigen niveau werken en spelenderwijs leren. De groepen 1, 2 en 3 werken nauw samen om het onderwijs
zo vorm te geven dat dit aansluit op het ontwikkelingsniveau van het kind en een ononderbroken
ontwikkelingslijn garandeert.
We werken aan de hand van een lesrooster. Hierop staan een aantal activiteiten vermeld die we dagelijks,
ingepast in een thema doen:
• taalactiviteiten o.a. vertellingen, voorlezen, klassengesprekken, poppenkast, versjes, taalspelletjes,
spelenderwijs aanbieden van letters.
• werken met ontwikkelingsmateriaal o.a. knippen, prikken, plakken, vouwen, constructiemateriaal,
bouwen, kralen rijgen;
• bewegingsactiviteiten o.a. spelles, gymles, ritmiek, bewegingsverhaal, vrij spel;
• expressie activiteiten o.a. dramatiseren, dansen, nabootsen van situaties, verbale expressie;
• muzikale vorming o.a. liedjes leren, stemvorming, ritme en maat oefeningen, instrumentjes bespelen,
tekstimprovisatie, muzikale begrippen;
• wereldoriëntatie zoals verkeer, natuur, geschiedenis, aardrijkskunde.
Inhoudelijk zijn de activiteiten afgestemd op de leervoorwaarden van groep 3. Wij werken met de methode
Kleuterplein. Binnen de methode worden de kerndoelen voor groep 1-2 aangeboden.
Een adequate aansluiting met groep 3 is mogelijk.
Kleuterplein/Lijn 3
Voor de groepen 1 en 2 gebruiken we de methode Kleuterplein. Deze methode combineert de
ontwikkelingsgebieden taal, rekenen, wereldoriëntatie, motoriek, sociaal-emotionele ontwikkeling, muziek
en voorbereidend schrijven. Alle belangrijke tussendoelen komen in elk thema aan bod voor de te volgen
leerlijnen. Het biedt daarmee een doorgaande lijn naar alle vakken en methodes van groep 3. Kleuterplein
is opgezet rondom 16 thema’s. De thema’s zijn verdeeld over twee jaar zodat de kinderen een ruim aanbod
krijgen in hun leerontwikkeling. Kleuterplein is ook de voorloper van de methode “Lijn 3” welke in groep 3
wordt aangeboden. Door de nauwe samenwerking met groep 3 binnen onze school (verbinding van
leerlijnen en thema’s tussen groep 1-2-3) maken de kinderen van groep 1-2 al kennis met allerlei
activiteiten welke worden aangeboden in “Lijn 3”. Denk hierbij aan aspecten als woordenschatonderwijs,
letterkennis, themafilmpjes, prentenboeken, woordmuren, etc.

Met Kleuterplein:
• ontdekken en ervaren kleuters de wereld om hen heen;
• werken wij doelgericht aan álle tussendoelen;
• hebben wij als school vrijheid en houvast, ook in relatie tot het aanbieden van aspecten uit “Lijn 3”

Brengen en ophalen van leerlingen
De ouders/verzorgers van de leerlingen van de groepen 1 en 2 mogen tot de bel gaat hun kind begeleiden
op de speelplaats. De leerlingen gaan bij de “tegel” in de rij staan. De leerkrachten gaan met de leerlingen
naar binnen. Alleen de ouders van leerlingen welke een uitnodiging hebben ontvangen voor een

13

kijkmorgen en ouders van “nieuwe leerlingen” mogen de leerlingen in principe gedurende de eerste week
naar binnen begeleiden.
Bij regenweer kunnen de leerlingen direct naar binnen gaan.
Tien-minuten-gesprek voor de leerlingen van de groepen 1 en 2
Er zijn elk schooljaar drie tien-minuten-gesprekken. Deze vinden plaats in de maanden november, maart en
juni. Heeft u behoefte aan meer dan 3 oudergesprekken, neem dan contact op met de leerkracht. Deze zal
u graag te woord staan.
Voor de kleuters welke in de loop van het schooljaar instromen zullen de oudergesprekken individueel
bepaald worden. Het eerste oudergesprek dient echter uiterlijk na drie maanden onderwijs plaats te
vinden.
Bewegingsonderwijs
In de speelzaal worden gym- of ritmiekschoentjes gedragen voorzien van naam (door ouders/verzorgers).
Voorkeur hebben schoenen die de kinderen zelf aan kunnen doen, bijvoorbeeld met klittenband,
instappers. Dit bevordert de zelfstandigheid. De lichamelijke opvoeding wordt gegeven door de
groepsleerkracht en vindt voor de groepen 1 en 2 plaats in de speelzaal op school of bij goed weer buiten
op de speelplaats.
Pauze
De kinderen van groep 1 en 2 hebben van 09.45 – 10.15 uur pauze. Bij slecht weer vindt de pauze plaats in
het eigen groepslokaal. Ze mogen iets meebrengen om te eten bijv. fruit of boterham (geen snoep en
chocoladekoekjes) en drinken in een beker met schroefdeksel. Wanneer uw kind een appel of sinaasappel
meebrengt, wilt u deze dan s.v.p. thuis schillen of in stukjes snijden.
Manier van werken
Tijdens de kring wordt uitvoerig aandacht besteed aan taal en rekenen. Ook worden er vaak kleine kringen
georganiseerd, zodat leerlingen op hun eigen niveau lesstof aangeboden krijgen. Deze lessen zijn allemaal
aangepast aan het lopende thema. Ook de gymlessen en werklessen worden binnen dit thema ingepast.
Tijdens de werkles leren de kinderen al plannen en zelfstandig werken. Leerlingen van groep 1 en 2 krijgen
3 moet-werkjes per week. De andere momenten mogen ze een werkje kiezen d.m.v. een planbord. Hierop
heeft de leerkracht enkele werkjes geplaatst waaruit kinderen die dag kunnen kiezen.
We proberen de thema’s zo levendig mogelijk te houden. Het kan voorkomen dat uw kind vraagt om
spullen van thuis mee te nemen voor op de thematafel. Feit is dat kinderen sneller iets leren en meer
betrokken zijn bij de les als het hen aanspreekt.
Ouderhulp
Wij maken geregeld gebruik van ouderhulp. Bijv. bij gezelschapsspelen, vervoer naar excursies, activiteiten
zoals de sportdag en bij het poetsen van de materialen aan het einde van het schooljaar.

Algemene basisvaardigheden groepen 3 t/m 8
Taal/Lezen
Nadat in de groepen 1 en 2 veel taalactiviteiten als voorbereiding op het leesonderwijs (Kleuterplein) aan
de orde zijn geweest starten de leerlingen in groep 3 met het taal- leesonderwijs.
Hiervoor gebruiken we de methode 'Lijn 3”.
Deze methode biedt, door de aanwezigheid van methode gebonden toetsen en normen, de leerkracht een
goede handreiking bij het volgen van de leervorderingen.
Dientengevolge is uitval tijdig te constateren en kan er adequate remediale hulp geboden worden.
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Taal actief

Taal actief is een resultaatgerichte methode met een duidelijk instructiemodel. De methode bestaat uit
een leerlijn taal en een leerlijn spelling.
Binnen de leerlijn taal worden de volgende vier domeinen in aparte lessen behandeld:
• woordenschat
• taal verkennen
• spreken & luisteren
• schrijven
De methode voldoet aan het referentiekader voor taal en ondersteunt opbrengstgericht werken.
Werken op je eigen niveau
Vanaf dag één wordt in Taal actief gedifferentieerd op drie niveaus. Ook in de instructie wordt
gedifferentieerd. Taal actief heeft bovendien een plusboek met een uitdagend programma
voortaalbegaafde kinderen.
Weet wat je leert!
Kinderen leren beter als ze weten wat en waarom ze iets leren. Met Taal actief maken we ze hiervan
bewust. De lesdoelen zijn ook opgenomen in het leerling materiaal.
Veel aandacht voor woordenschat
Taal actief besteedt in het basisprogramma veel aandacht aan woordenschat. Zo komen alle
themawoorden meerdere keren aan bod. Voor kinderen met een beperkte woordenschat is er
een aanvullend programma: woordenschat extra.
Uitdagende spellinglijn
Het spellingprogramma is overzichtelijk. Per week wordt één nieuwe spellingcategorie aangeboden
en worden categorieën herhaald.
Nieuwsbegrip
Nieuwsbegrip is een aanpak waarbij de leerlingen teksten lezen over een actueel onderwerp. Aan de
teksten zijn leesbegrip- en woordenschatoefeningen gekoppeld, met als doel leerlingen actief en
strategisch te leren lezen.
Met Nieuwsbegrip oefenen de leerlingen de volgende leesstrategieën:
- voorspellen en voorkennis activeren
- ophelderen van onduidelijkheden
- samenvatten
- vragen stellen
- verbanden leggen.
Deze strategieën voor begrijpend lezen vormen ook de basis van een stappenplan dat leerlingen kunnen
gebruiken bij het lezen van de teksten.
Rekenen
Voor het rekenonderwijs maken we in groep 3 t/m 8 gebruik van de methode “Pluspunt”.
Er is zowel aandacht voor het verwerven van inzicht als voor het oefenen van vaardigheden. De lesstof is
stapsgewijs verdeeld over de groepen. Elk jaar bestaat uit twaalf blokken van drie weken, uitgaande van vijf
lesuren per week. Van deze vijf uren zijn er twee leerkrachtgebonden lessen en drie lessen zelfstandig
werken.
Ieder blok beslaat vijftien lessen, die dezelfde opbouw kennen:
- les 1 t/m 11 instructie, oefenen en herhalen;
- les 12 toets;
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- les 13 t/m 15 remediëren, herhalen en verrijken.
Pluspunt differentieert op drie niveaus: minimum, basis en plus. Dit gebeurt ondermeer door preteaching
per blok, verlengde instructie, in moeilijkheidsgraad oplopende opgaven, plusopgaven, een extra werkboek
'Pluspunters' voor snelle leerlingen. In groep 6, 7 en 8 zijn er werkboekjes op drie niveaus. Daarnaast is er in
groep 7 en 8 instructie op twee niveaus, een instructie op fundamenteel niveau voor alle leerlingen en een
aansluitende instructie op streefniveau voor de gemiddelde en sterke leerlingen. Ook zijn er in die groepen
toetsen op twee niveaus.
Schrijven
We werken met de schrijfmethode: “Klinkers”.
Klinkers is een eigentijdse schrijfmethode die past bij de belevingswereld van kinderen. De methode neemt
de kinderen mee naar een stad die met ze meegroeit en waar van alles te zien en te beleven is. Bovendien
sluit Klinkers in groep 3 naadloos aan bij taal-leesmethode.
Groep 1 en 2 • Oefenen van motorische vaardigheden. • Bevorderen van ruimtelijke oriëntatie en
ooghandcoördinatie.
Groep 3 • Kennismaken met schrijfletters en cijfers en de manier waarop deze worden geschreven. • Leren
hoe letters en cijfers op de regel moeten worden geplaatst. Een nieuwe schrijfletter wordt in groep 3 eerst
los aangeboden, dan verbonden aan zichzelf of bij blokschrift een aantal dezelfde letters achter elkaar.
Daarna wordt een combinatie met letters aangeboden die de kinderen al eerder geleerd hebben.
Groep 4 • Leren schrijven van hoofdletters. • Toepassen van letters en letterverbindingen in complexere
woorden en zinnen. • Bij de blokschrift variant is er aandacht voor spatiëring.
Groep 5 • Begin van leren schrijven op één grondlijn. • Verder inslijpen van cijfers, hoofdletters en hun
verbindingen en spatiëring. • Begin van het afbouwen van de hulplijnen.
Groep 6 • Verdere afbouw van de hulplijnen. • Begin van tempolessen. Groep 7 en 8 • Uitbreiding van
tempolessen. • Aanbod van een recht schrift voor het invullen van formulieren. • Ontwikkeling van het
eigen handschrift.
Wereldoriëntatie
Wij willen de leerlingen op een boeiende wijze kennis bijbrengen over bepaalde onderwerpen en ze de
gelegenheid geven om daarover veel samen te praten, te luisteren, te lezen, op te zoeken en na te vragen.
In veel groepen bieden we wereldoriëntatie aan in een thematische opzet, waarbij binnen één thema
allerlei aspecten aan de orde komen. In elke groep zie je dit gevisualiseerd via de thematafel. Leerlingen
worden actief betrokken bij het realiseren van de thematafel.
De televisielessen (NOT) worden vaak aangegrepen om visueel te maken wat we willen leren. We
gebruiken dan ook de volgende methodes zeer flexibel om aan te sluiten bij de ervaringswereld van de
kinderen:
 Geschiedenis
Wijzer door de tijd
 Aardrijkskunde
Wijzer door de wereld
Wijzer door de natuur en techniek
 Natuuronderwijs
Om de groei in het “leren-leren” van zaakvakken te “leiden” hebben we de volgende proefwerkopbouw
samengesteld:
Groep 6: Proefwerk bestaat hoofdzakelijk uit kennisvragen (lesvragen)
Groep 7: Kennisvragen en inzicht-/begripsvragen
Groep 8: Kennisvragen, inzicht-/begripsvragen en toepassingsvragen.
Voor elk rapport dienen minimaal 2 toets momenten te hebben plaatsgevonden.
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Engels
Vanaf groep 6 krijgen de leerlingen les in Engelse taal. We oefenen voornamelijk de mondelinge,
communicatieve taalvaardigheid. Zeker in de huidige maatschappij is het belangrijk dat kinderen hier zo
vroeg mogelijk mee in aanraking komen. We gebruiken de methode “The Team” .
Verkeer
Verkeerslessen horen naast de theorie dicht bij de praktijk te staan. Dus oefenen wat je leert!
Dat gebeurt in de gebruikelijke verkeerslessen in de groepen.
Daarnaast is er een verkeerscommissie bestaande uit een verkeersouder, een leerkracht en vrijwilligers, die
de kinderen goed voorbereiden op een veilige toekomst op de weg. Denk hierbij aan praktische
oefeningen, maar ook het ondersteunen bij de theoretische kennis.
De verkeersouder en leerkracht nemen ook drie keer per jaar deel aan het VEBO-overleg (Verkeersoverleg
Basisonderwijs) waarbij alles omtrent verkeer besproken wordt met de 6 basisscholen binnen Roerdalen,
de gemeente, de politie en de ROVL (Regionaal Orgaan Verkeersveilig Limburg). Daarnaast is de
verkeersouder nauw betrokken bij het initiëren en uitvoeren van de verkeersquiz en de verkeersexamens
(groep 7) in Roerdalen.
Op school hanteren we de methodieken van Veilig Verkeer Nederland:
Groep 1 t/m 3
Rondje Verkeer
Groep 4
Stap vooruit
Groep 5 en 6
Op voeten en fietsen (werkbladen/krant)
Groep 7 en 8
JeugdVerkeersKrant
In de verkeerskranten is steeds een blokje waarin uitleg wordt gegeven over verkeerskwesties.
 Groep 8
Voor de overgang van groep 8 van de basisschool naar het voortgezet onderwijs,
is een special van de Jeugdverkeerskrant gemaakt: 8 naar 1.
Expressie activiteiten
De expressie trachten we te ontwikkelen door het aanreiken van de vormingsgebieden handenarbeid,
tekenen en muziek.
Wij nemen deel aan het project Muziek op School. De muzieklessen worden verzorgd door een vakdocent.
Bij handenarbeid en tekenen maken we gebruik van methodieken waarin ideeën m.b.t. vorm, constructie,
ornament, kleur e.d. zijn opgenomen.
Lichamelijke opvoeding
De lichamelijke opvoeding voor de groepen 3 t/m 8 wordt verzorgd door de groepsleerkracht en vindt
plaats in de sporthal aan de Angsterweg.
De leerlingen zorgen zelf voor de gymuitrusting: sportbroek, sportshirt en gymschoenen.
Indien een gymles als laatste activiteit van de morgen of middag plaats vindt, zullen de kinderen van groep
4 tijdig met de leerkracht op school terug zijn. Indien uw kind niet kan deelnemen aan een gymles, graag
een schriftelijk bericht aan de leerkracht.
Zwemmen in buitenbad te Vlodrop
In de zomerperiode tijdens warme dagen mogen de kinderen van groep 1 t/m 8, in plaats van een gymles,
incidenteel zwemmen in het buitenbad te Vlodrop.
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Oudergesprek voor de leerlingen van groep 3 t/m 8.
Drie maal per jaar zullen er oudergesprekken aangaande de leervorderingen en andere zaken betreffende u
kind plaatsvinden. Deze zullen 1 of 2 weken voorafgaand aan elk rapport belegd worden. (november, maart
en juni) Heeft u behoefte aan meer dan drie oudergesprekken, neem dan contact op met de leerkracht.
Deze zal u graag te woord staan. De data van de oudergesprekken in groep 8 zullen afwijken van de andere
groepen in verband met de verwijzing naar het vervolgonderwijs. U zult hierover tijdig geïnformeerd
worden.
Het totaal aantal lesuren per jaar en het aantal lesuren per vakgebied staan beschreven in de
Informatiegids.
Diverse activiteiten
* 21e eeuwse vaardigheden/
Onderzoekend leren
In projectvorm werken de groepen aan een onderzoeksvraag en leren daarbij
onderzoeksvaardigheden. Uiteindelijk presenteren de leerlingen de resultaten
aan elkaar en /of ouders en genodigden. Cultuur en techniek worden ook in dit
soort projecten geïntegreerd.
* Sportdag/Koningsspelen Deze dag wordt jaarlijks voor alle kinderen van de onder- en bovenbouw
georganiseerd in de maand april.
* Schoolreis
In de eerste weken van het schooljaar.
* Schoolverlatersdagen
Voor groep 8 worden de “schoolverlatersdagen” georganiseerd.
* Musical
Op het einde van het schooljaar voert groep 8 een musical op.
's Middags voor de leerlingen en 's avonds voor alle ouders van groep 8.
* Excursies:
Het bezoeken en bezichtigen van instellingen en/of bedrijven wordt, door
iedere leerkracht en/of groepsouder van de oudervereniging georganiseerd.
* Wisselmiddag
De leerlingen gaan deze middag kennis maken met de nieuwe groep.
* Eerste Heilige Communie In groep 4 doen de kinderen die de communie willen doen met Pinksteren de
Eerste Heilige Communie.
* Vormsel
In overleg met de parochie worden de kinderen voorbereid op het Heilig
Vormsel
* Verkeersexamen
De kinderen van groep 7 nemen deel aan het landelijke verkeersexamen
praktijk en theorie.
Ze sluiten deze cursus af met een officieel examen.
* Kinderpostzegels
De leerlingen van groep 8 nemen deel aan de landelijke actie van de 'Stichting
Kinderpostzegels'.
* Carnaval
Er zal een invulling worden gegeven aan een passend programma.
* Verjaardag leerkracht
De leerkrachten vieren de verjaardag middels een leuke dag in de groep.
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BELEID T.A.V. VERLENGDE LEERTIJD
Uitgangspunten
In de regel doubleren er geen leerlingen. Bij een doublure (verlengde leertijd) is er geen sprake meer van
een ononderbroken ontwikkelingslijn. Doubleren gebeurt pas op grond van de door de school gehanteerde
criteria die richtinggevend zijn voor de verdere ontwikkeling van het kind.
De afweging tot verlengde leertijd wordt genomen in het perspectief van wat mag worden verwacht als het
kind overgaat of als het kind blijft zitten. Er wordt rekening gehouden met de totale ontwikkeling van het
kind.
Leerproblemen alleen zijn geen reden om een kind te laten doubleren; kinderen die moeite hebben met de
reguliere leerstof, krijgen in principe speciale leerstofinstructie. Voorkomen moet worden dat een
verlengde leertijd uitstel biedt voor het geven van onderwijs op maat en de leerling nog een jaar
“meegetrokken” wordt in het reguliere onderwijs van zijn/haar klas. Verlengde leertijd mag nooit
betekenen dat het kind alle leerstof van het voorgaande jaar op eenzelfde manier en in eenzelfde tempo
herhaalt. Een leerling met een verlengde leertijd heeft dus per definitie een aangepast programma dat
gehanteerd wordt door de groepsleerkracht, eventueel in samenspraak met IB-er.
Het besluit tot verlengde leertijd wordt zeer zorgvuldig genomen; de argumenten die hierbij een rol spelen
zijn op schrift gesteld en liggen op school ter inzage (“checklist verlengde leertijd”). Ook bij kinderen
waarbij in eerste instantie gedacht wordt aan een verlengde leertijd, maar die bij nadere overweging toch
doorgaan naar de volgende groep, blijft deze checklist in het dossier bewaard.
Instroom 4-jarigen en plaatsing:
Alle leerlingen die vóór 1 oktober 4 jaar worden, worden geplaatst in groep 1 met als uitgangspunt dat zij
na de zomervakantie naar groep 2 gaan. De kinderen die na 1 oktober 4 jaar worden blijven in principe na
de zomervakantie nog een jaar in groep 1 tenzij het om pedagogische en/of didactische redenen beter is
het kind, na de zomervakantie, in groep 2 te plaatsen.
In bovenstaande zal altijd het belang van het kind centraal staan. De leerkracht ziet uw kind de hele week
en kan op grond van observaties en toetsen zeer goed adviseren wat voor uw kind het beste is: versneld
doorstromen of gebruik maken van de tijd in groep 1 waar een kind in principe aanspraak op mag maken.
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SCHOOLRESULTATEN
Wanneer je het woord schoolresultaten gebruikt dan wordt dit vrij vlug geassocieerd met waarderingen
zoals: cijfers, proefwerkresultaten, diploma’s, certificaten, overgaan of doubleren,
doorstromingspercentage naar het V.O.
Uiteraard zijn deze zaken nauw verbonden met het begrip resultaat. In het verleden is dit
interpretatiekader vaak uitgangspunt geweest om de school te waarderen.
Het begrip schoolresultaat is echter veel meer dan deze elementen.
Schoolresultaat is de waarde van een onderwijsproces. Een onderwijsproces waarin alle betrokken
componenten in samenhang worden bekeken in het licht van het behaalde resultaat; een samenhang van
cognitieve, sociale en expressieve vaardigheden. Kortom een resultaat is dan eerst voldoende aantoonbaar
en meetbaar wanneer er helderheid en inzicht bestaat aangaande de totale situatie (o.a. leerling,
leerkracht, leermiddelen, leertijd, thuissituatie). Het is dan ook moeilijk om aan deze rubriek invulling te
geven. Immers er zijn zoveel persoonlijke gegevens welke van invloed zijn op een schoolresultaat en deze
gegevens zijn alleen toegankelijk voor betrokkenen.
Het beste schoolresultaat (van een leerproces van een kind) is dan ook de tevredenheid van alle
betrokkenen.
Daarnaast is het binnen een leefgemeenschap waarin mensen gemakkelijk toegang hebben tot elkaars
informatie, extra moeilijk om invulling te geven aan deze rubriek. Dit alles neemt niet weg dat er in een
aantal globale omschrijvingen een indruk gegeven kan worden van de behaalde schoolresultaten.
1. Pedagogische resultaten.
Handhaving van een gezond schoolklimaat heeft binnen de dagelijkse zorginzet onze voortdurende
aandacht. Daar waar extra zorginzet noodzakelijk is zullen leerling-besprekingen ertoe bijdragen dat
een gerichte oplossing geboden kan worden.
We constateren dat ouders thuis andere omgangsregels hanteren en soms stellen dat hun regels ook
binnen school van toepassing moeten zijn.
De leerlingen zeggen dan: “Mijn ouders vinden dat ik …” (vul zelf maar mogelijke opmerking in).
Schoolregels kunnen uiteraard afwijken van de regelgeving die thuis wordt gehanteerd, echter in het
belang van het functioneren van uw kind op school, is het noodzakelijk dat u uw kind, door uitleg,
ondersteunt bij het leren omgaan met de schoolregels.
Indien u over de schoolregels uitleg wenst, kunt u dit kenbaar maken op de jaarlijkse algemene
ouderavond of tijdens een oudergesprek.
2. Individuele leerlijnen en professionele externe ondersteuning.
Momenteel volgen enkele leerlingen een individueel afgestemd onderwijsaanbod. Hiermee bevorderen
we de mogelijkheid om ook in bijzondere omstandigheden onderwijs in eigen omgeving te kunnen
blijven volgen. Daarnaast gelukt het ons om enkele leerlingen met specifieke leerproblemen met
behulp van externe ambulante begeleiding onderwijs op onze school aan te bieden.
3. Tussentijdse doorstroming/verlengde leerfase.
Om een goede leerontwikkeling te creëren is het wel eens noodzakelijk dat leerlingen een verlengde
leerfase aangereikt krijgen.
Uiteraard proberen we dit door de inzet van gerichte handelingsplannen te voorkomen.
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4. Doorstromen naar een school voor speciaal (basis)onderwijs.
Het is niet altijd mogelijk om voor iedere leerling met specifieke onderwijsbehoeften afgestemde hulp
op onze school aan te bieden.
In dit geval gaan we samen met de ouders en eventueel extern deskundige bekijken welke schoolkeuze
het beste past bij de leerling. Voor deze schoolkeuze zal vervolgens een aanvraag worden ingediend.
In het schoolondersteuningsprofiel beschrijven we de zorg die de St. Martinusschool kan bieden. In het
hoofdstuk Zorg voor leerlingen zijn de niveaus van zorg verder uitgewerkt in het cascademodel.
5. Methode onafhankelijke toetsmomenten.
In alle groepen worden methodeonafhankelijke toetsen afgenomen. Hiermee willen we ons
onderwijsaanbod vergelijken met algemene normen.
In groep 1 en 2 wordt naast de gehanteerde observatie-instrumenten gebruik gemaakt van de volgende
onderdelen uit het CITO-leerlingvolgsysteem:
- Taal voor Kleuters
- Rekenen voor kleuters
De toetsen worden twee keer per schooljaar door de groepsleerkracht afgenomen. De momenten zijn
in een toetsschema opgenomen. Waar nodig en wenselijk wordt na nadere diagnostisering een
handelingsplan opgesteld en uitgevoerd.
De concrete schoolresultaten kunt in de jaarlijkse Informatiegids lezen.

INSPECTIE VAN ONDERWIJS
Ieder jaar kijkt de inspectie of een school voldoende kwaliteit levert. De inspectie reageert op nieuwe
ontwikkelingen in het onderwijs door veranderingen in het toezicht waarmee een cultuur van permanente
kwaliteitsverbetering wordt ondersteund. In de kern komt het erop neer dat de waarborg en stimulans
voor scholen onder het basisniveau wordt aangevuld met stimulerend toezicht voor scholen die daarboven
presteren.
Uitgangspunt van het sinds augustus 2017 vernieuwde toezicht is de eigen verantwoordelijkheid van
besturen en scholen voor onderwijskwaliteit en hun ambities. Het vierjaarlijks onderzoek wordt gedaan op
het niveau van het bestuur (kwaliteitszorg en financieel beheer) en op het niveau van de scholen. Dit
betekent een vierjaarlijks verificatieonderzoek/schoolbezoek, kwaliteitsonderzoek bij risicoscholen en op
verzoek van het bestuur of een school een onderzoek naar goede scholen. De inspectie betrekt in de
tussenliggende jaren, naast de vierjaarsonderzoeken de overige scholen in bredere onderzoeken.
Naast de jaarlijkse risicoanalyse doet de inspectie onderzoek in het kader van het Onderwijsverslag,
themaonderzoek, een vierjaarlijks bezoek en/of een onderzoek naar de kwaliteit van de voor- en
vroegschoolse educatie (VVE).
De bevindingen worden gepubliceerd op de website van de inspectie www.onderwijsinspectie.nl (zoek
scholen).
Verder controleert de inspectie of voor elke school de schoolgids, het schoolplan en het zorgplan bij de
inspectie aanwezig zijn.
Momenteel hebben alle scholen van Swalm & Roer een basisarrangement, dat wil zeggen dat de inspectie
geen aanwijzingen heeft dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs. In het
najaar stelt de inspectie het nieuwe arrangement vast.
De contactgegevens van de inspectie zijn opgenomen in bijlage 2.
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ZORG VOOR LEERLINGEN

CASCADEMODEL
De verschillende zorgniveaus binnen het cascademodel zien er als volgt uit:

Niveau 1: verzorgen van afgestemd onderwijs en basiszorg
Kenmerken:
De leraar is verantwoordelijk voor het aanbieden van een afgestemd leerstofaanbod en begeleiding in een
veilige en uitdagende omgeving; er wordt gedifferentieerd op 3 niveaus m.b.t. aanbod, instructie en
verwerken. Hoe dit gebeurt wordt beschreven in het handelingsgerichte groepsplan dat de leerkracht
opstelt. Daarvoor zijn inzicht in leerlijnen, kunnen differentiëren m.b.t. instructie en verwerking, en
klassenmanagementvaardigheden essentieel.
Ten behoeve van ontwikkeling van eigenaarschap en zelfsturing van leerlingen zijn coachende en
begeleidende vaardigheden van leerkrachten essentieel.
Pedagogisch optimisme, uitgaan van basisbehoeften, eigenaarschap en respect vormen belangrijke pijlers
in het denken over en handelen naar kinderen.
De IB-er fungeert als klankbord voor de leraar en hij/zij heeft een stimulerende en bewakende taakstelling
t.a.v. het volgen van alle leerlingen vanuit een geprognosticeerd uitstroomperspectief.
De directeur heeft een stimulerende en bewakende taakstelling m.b.t. cyclisch werken met het groepsplan
(PDCA) conform door de school vastgestelde afspraken
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Tevens zorgt hij voor vormgeving van duidelijke afspraken m.b.t. cyclisch werken m.b.t. opstellen en
uitvoeren van groepsplannen. Tenslotte informeert de directeur zich over de gerealiseerde kwaliteit van
het verzorgen van afgestemd onderwijs en basiszorg en evalueert/rapporteert.
Activiteiten:
Alle leerlingen krijgen afgestemd onderwijs en basiszorg middels
* overdrachtsgesprek
* observatie
* groepsoverzichten
* systematische analyse schaalvaardigheidsgroei op CITO toetsen
* planning in het groepsplan op drie niveaus
* in de groepsbesprekingen met de IB-er 2 maal per jaar
* gesprekken met leerlingen en ouders
* dossiervorming op groeps- en leerlingniveau door de leerkracht
Niveau 2: Basiszorg plus
Kenmerken:
De leraar signaleert dat de ontwikkeling van een leerling cq. leerlingen op één of meer
ontwikkelingsgebieden stagneert m.b.t. het geprognosticeerde uitstroomperspectief en niet de verwachte
schaalvaardigheidsgroei laat zien. De geconstateerde stagnatie binnen één of meerdere
ontwikkelingsgebieden vraagt nadrukkelijk actie van de leerkracht. Analyse van de verzamelde gegevens is
noodzakelijk om de specifieke onderwijsbehoeften in kaart te brengen.
Binnen de groepsbespreking wordt samen met de IB-er gereflecteerd op de analyses en
onderwijsbehoeften.
De leerkracht en IB-er vertalen de voorgenomen aanpak naar het groepsplan. De leraar is eigenaar van het
primaire proces en wordt hierin actief gecoacht door de IB-er. Wanneer het om een hoogbegaafde leerling
gaat wordt de aandachtsfunctionaris voor dit gebied betrokken.
Uitgangspunt bij basiszorg plus vormt ook weer het handelingsgericht werken waarbij het cyclisch proces
centraal staat.
De directeur ziet toe op de uitvoering van de afspraken m.b.t. de uitvoering van de basiszorg niveau 3 en
denkt mee over oplossing van knelpunten. Tevens evalueert/rapporteert hij.
Activiteiten:
- De leerkracht voert analyses van het werk en van de toetsgegevens uit en neemt indien nodig nog
andere toetsen af.
- De leerkracht analyseert de gegevens uit het dossier, vanuit observaties en van gesprekken met
leerlingen en ouders.
- Het denken in kansen staat centraal in het analyseren van alle gegevens.
- Vanuit deze analyses worden de onderwijsbehoeften van de leerling(en) in kaart gebracht en vervolgens
vertaald in het groepsplan naar een concrete aanpak. De leerkracht kan sparren met collega, IB-er of
aandachtsfunctionaris hoogbegaafdheid.
Niveau 3: Basiszorg plus extra (intern)
Kenmerken:
Wanneer een leerling, na de evaluatie in het cyclisch proces, de doelen onvoldoende bereikt heeft, wordt
de leerling ingebracht middels het HGPD-formulier in de leerlingbespreking. Het HGPD-formulier wordt ter
voorbereiding van de leerlingbespreking ingevuld door de leerkracht waarbij een heldere vraagstelling van
de leerkracht (zijn hulpvraag) het uitgangspunt is.
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De leraar en de IB-er zijn samen verantwoordelijk voor het invullen en analyseren van het HGPD-formulier.
Op basis hiervan worden doelen en acties op korte en lange termijn geformuleerd. Bij de uitvoering van de
acties vormt het HGPD-formulier een onderdeel van het groepsplan.
De leerling en de ouders worden nadrukkelijk betrokken bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van het
HGPD-traject.
Pedagogisch optimisme en eigenaarschap zijn ook binnen dit niveau belangrijke pijlers.
De directeur ziet toe op de uitvoering van de afspraken m.b.t. de uitvoering van de basiszorg niveau 3 en
denkt mee over oplossing van knelpunten. Tevens evalueert/rapporteert hij.
Activiteiten:
- De activiteiten van niveau 1 en 2 vormen de basis bij het inzetten van een HGPD-traject.
- Het HGPD-formulier wordt besproken binnen de leerlingbespreking.
- De leerlingbespreking vindt plaats met de leerkracht en IB-er eventueel aangevuld met andere
leerkrachten, RT-er, aandachtsfunctionaris hoogbegaafdheid, directeur.
- Gesprekken met ouders en leerling.
Niveau 4: basis plus extra (extern)
Kenmerken:
Wanneer een leerling, na de evaluatie van het HGPD-formulier, de doelen onvoldoende bereikt heeft,
wordt de leerling ingebracht middels het aangevulde HGPD-formulier in de externe consultatie.
De IB-er heeft een coördinerende en bewakende rol op dit niveau. Leerkracht en IB-er zijn samen
verantwoordelijk voor de te ontwikkelen oplossing.
Een intensieve samenwerking met ouders is van groot belang. Zij moeten bij inschakelen van externe
deskundigheid hiervoor goedkeuring geven.
Het HGPD-traject vormt het uitgangspunt voor de externe consultatie.
Op grond van de evaluatieve gegevens van het cyclisch proces worden mogelijke vervolgstappen in kaart
gebracht en uitgevoerd door leerkracht, IB-er en/of extern begeleider. De hulpvraag en het handelen van
de leerkracht staat centraal binnen de externe consultatie. Oplossings- en handelingsgerichte adviezen
worden in concrete acties omgezet. Een mogelijke actie is plaatsing op een andere basisschool met een
zorgaanbod dat past bij de onderwijsbehoefte van deze leerling.
Analyse van het probleem kan ook leiden tot het direct aanvragen van bovenschoolse vormen van zorg,
bijv. preventieve ambulante begeleiding. Hiertoe moet een goede indicatiestelling door de school worden
voorbereid al of niet in samenspraak met externe zorgpartners waarin voldaan wordt aan al de criteria die
gelden om in aanmerking te komen voor deze extra onderwijszorgarrangementen. Het ingevulde
onderwijskundig rapport is een vast onderdeel van deze procedure, welke nog verder gespecificeerd moet
worden. Het HGPD-formulier vormt een onderdeel van het onderwijskundig rapport.
De directeur ziet toe op de uitvoering van de afspraken m.b.t. de uitvoering van de basiszorg niveau 4 en
denkt mee over oplossing van knelpunten. Tevens evalueert/rapporteert hij.
Mogelijke activiteiten:
- consultatie met schoolbegeleider
- observatie, gesprek met leerling en ouders door externe partner
- pedagogisch-didactisch onderzoek
- psychologisch onderzoek
- bespreking in ondersteuningsteam
- inschakelen deskundige van bovenschools zorgcentrum
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Niveau 5: extern
Kenmerken:
Analyse van het probleem kan ook opleveren dat de school onvoldoende kan afstemmen op de (specifieke)
onderwijsbehoefte van deze leerling; Er is sprake van handelings-verlegenheid van de school. Deze leerling
heeft speciale zorg nodig die alleen deels tijdelijk geboden kan worden in een SBO of SO school of een
andere voorziening (bijvoorbeeld ten behoeve van Hoogbegaafden).
Basis voor deze beoordeling is dan ook weer het onderwijskundig rapport waarvan het HGPD-formulier een
onderdeel uitmaakt.
Indicatiestelling voor plaatsing SBO vindt niet meer voor onbepaalde tijd (max drie jaar) plaats, geregeld
wordt beoordeeld of terugplaatsing in het basisonderwijs mogelijk is.
Activiteiten:
De leerkracht en IB-er zorgen samen voor de voorbereiding van de indicatiestelling daarbij kunnen ze
externen inschakelen zoals ook onder niveau 4 beschreven is.
Afhankelijk van de breedte van het benodigde extra onderwijszorgarrangementen zorgen ze voor de
voorbereiding van een integrale indicatiestelling waarbij zowel vanuit onderwijs als jeugdzorg een deel
wordt verzorgd. Wanneer dit aan de orde is zullen ze met name moeten samenwerken met de
medewerker van BJZ en het ondersteuningsteam.

1. Schoolbeleid leerlingenzorg / Schoolzorgplan

2.
Leerlingvolg
systeem /
methode
gebonden
toetsen /
groepsoverzicht /
groepsplan /
groepsoverdracht /
HGPD / OPP
/ Viseon /
observaties

Continuüm van zorg
Gebieden:
 Ontwikkeling jonge kind
 Gedrag/sociaal-emotionele ontwikkeling
 Technisch lezen
 Begrijpend lezen
 Spelling
 Rekenen en wiskunde
Niveaus van zorg:
 Niveau 1: Basiszorg
 Niveau 2: Basiszorg plus
 Niveau 3: Basiszorg plus extra (intern)
 Niveau 4: Basiszorg plus extra (extern)
 Niveau 5: Extern

4. Intern begeleider leerlingenzorg
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3.
Groepsbespreking /
leerlingbespreking /
groepsoverdrachtbespreking /
consultatie

HET VOLGEN VAN DE ONTWIKKELING VAN LEERLINGEN
De wijze waarop het dagelijkse werk wordt bekeken en beoordeeld en de middelen die we hanteren om
leer- en ontwikkelingsresultaten van leerlingen te verzamelen.

Groepen 1 en 2
De leerkrachten verzamelen de resultaten van het kind hoofdzakelijk door observaties van de
werkzaamheden van de leerling in algemene onderwijssituaties alsook bij het werken met de methode
Kleuterplein.
De verschillende leeraspecten worden gericht geoefend en vervolgens digitaal geregistreerd.
Daarnaast worden er persoonlijke leerlingendossiers aangelegd met gegevens aangaande de sociaalemotionele ontwikkeling. Als school overstijgende “normtoetsen” worden Cito Rekenen en Cito Taal voor
Kleuters twee keer per jaar afgenomen. In groep 2 nemen we tevens de toetsen receptieve letterkennis en
fonologisch bewustzijn af.
Leesproblemen en Dyslexie
Ongeveer tien procent van de leerlingen op de basisschool in Nederland heeft moeite met leren lezen. Niet
goed kunnen lezen heeft verstrekkende gevolgen voor de gehele schoolloopbaan en voor het functioneren
in een geletterde maatschappij als de onze.
Daarom is preventie van leesproblemen en het zo vroeg mogelijk verhelpen ervan erg belangrijk.
Om die reden volgen wij een protocol leesproblemen en dyslexie. De basis voor het protocol vormen een
aantal signaleringsmomenten. Aan de hand van een stappenplan worden leerlingen met leesproblemen,
door de leerkrachten in samenspraak met de IB-er, op systematische wijze gevolgd en begeleid. Bij de
meeste leerlingen met leesproblemen zal dit leiden tot een verbetering van de leesvaardigheid.
Bij ongeveer twee procent van de leerlingen zal het leesproces altijd moeizaam blijven verlopen. Voor deze
leerlingen is gespecialiseerde hulp nodig die met name gericht is op een zo hoog mogelijk niveau van
functionele geletterdheid.
Groep 3 t/m 8
De dagelijkse werkzaamheden worden in de groepen 3 en 4 hoofdzakelijk bekeken en beoordeeld door de
groepsleerkracht.
In de groepen 5 t/m 8 worden de dagelijkse werkzaamheden voor een gedeelte nagekeken in
groepsverband. Leerlingen vergroten dientengevolge hun reflectie op het gemaakte werk.
Algemeen geldt voor de beoordeling van de 'methode gebonden- toetsen’ de 80%-norm. Dit wil zeggen dat
het werk voldoende gemaakt is wanneer 80% van het aantal opgaven goed is gemaakt. De resultaten
worden vastgelegd in een groepsklapper en/of cijferagenda.
Daarnaast worden er school overstijgende Cito-toetsen gebruikt: spelling, begrijpend lezen, woordenschat ,
DMT, AVI, studievaardigheden en rekenen/wiskunde.
SOCIAAL EMOTIONELE ONTWIKKELING
VISEON is een digitaal programma dat een helder en betrouwbaar beeld geeft van de sociaal-emotionele
ontwikkeling van uw kind. U kunt hierbij denken aan: zelfvertrouwen, faalangst, pesten, gevoelens van
zichzelf en de ander enz. VISEON bestaat uit twee digitale vragenlijsten: één voor de leerkracht en vanaf
einde groep 5 één voor de leerling. De lijsten worden tweemaal per schooljaar ingevuld.
Zo krijgt de leerkracht een inzichtelijk beeld van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Hij
kan daarna gericht aan de slag met het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen
en over het omgaan met sociaal-emotionele problemen.
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Zaakvakken vanaf groep 6
Het rapportpunt van de zaakvakken Aardrijkskunde, Natuur en Techniek en Geschiedenis dient minimaal te
zijn samengesteld vanuit 2 toets momenten. Natuurlijk zal de leerkracht ook de werkhouding en inzet in de
beoordeling meenemen.

PASSEND ONDERWIJS EN SPECIALE ZORG
Passend onderwijs en de ondersteuningsstructuur in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 3102 Midden-Limburg.
Sinds 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht.
Binnen het Samenwerkingsverband (SWV) Passend Onderwijs Midden-Limburg hebben alle schoolbesturen
de taak voor alle leerlingen die wonen binnen de regio van dit SWV een zo passend mogelijke plek in het
onderwijs te bieden.
Passend onderwijs is in principe bedoeld voor alle leerlingen op de basisscholen en scholen voor speciaal
(basis)onderwijs, maar zoomt in op leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften.
Belangrijkste doelstellingen van passend onderwijs zijn:
- Zo passend mogelijk onderwijs aanbieden en daarbij kijken naar de onderwijsbehoeften van de
leerlingen en minder naar de beperkingen.
- Leraren beter toerusten: passend onderwijs en extra ondersteuning van een leerling in de klas valt of
staat met de mogelijkheden en competenties van de leerkracht(en).
- Minder bureaucratie: het complexe systeem van toekenning van extra zorg verdwijnt. Geen onnodige
administratieve last, geen wachtlijsten, geen lange indicatieprocedures.
- Het financiële systeem dat bij de nieuwe regeling passend onderwijs hoort moet beheersbaar en
transparant zijn.
- Geen thuiszitters: alle kinderen verdienen een plek in het onderwijs.
- Er moet afstemming zijn tussen onderwijs en jeugdhulp. Gemeenten worden verantwoordelijk voor
jeugdhulp. Daarmee moet er afstemming plaatsvinden tussen het ondersteuningsplan van het SWV en
het jeugdbeleid van gemeenten.
Het SWV Midden-Limburg bestaat uit de schoolbesturen voor regulier en speciaal onderwijs in de
gemeenten Roermond, Roerdalen, Echt-Susteren, Maasgouw en Leudal.
Het bestuur van het SWV heeft een ondersteuningsplan vastgesteld. In dit plan beschrijft men het ‘wat’ en
het ‘hoe’ van het SWV voor de periode 2014-2018. Dit plan is na instemming van de
ondersteuningsplanraad, samengesteld uit een afvaardiging van ouders en personeel, en met instemming
van de betrokken gemeenten vastgesteld.
De schoolbesturen en hun scholen werken samen aan de uitvoering van dit plan. Daarin staan zij niet
alleen. Ze worden daarbij ondersteund door de bovengenoemde gemeenten en door organisaties als bijv.
het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), de Jeugd GezondheidsZorg (JGZ) enz.
Voor alle scholen is een ambitieus niveau van de basisondersteuning vastgesteld. Alle scholen beschrijven
in hun schoolondersteuningsprofiel het niveau van de basisondersteuning op dit moment. Om het
ambitieuze niveau van basisondersteuning te bereiken krijgen scholen begeleiding van
ondersteuningsteams. Aan elke school of cluster van scholen is een ondersteuningsteam gekoppeld, dat de
school adviseert, begeleidt en ondersteunt in het versterken van de kwaliteit van onderwijs en de
leerlingondersteuning in het bijzonder. Ze werken daarbij samen met bovengenoemde gemeenten en met
organisaties als bijv. het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), de Jeugd Gezondheidszorg (JGZ), enz.
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EXTRA ONDERSTEUNING
Voor leerlingen met intensieve en/of specifieke ondersteuningsbehoeften geldt de volgende regeling.
Indien de ondersteuningsvraag van een leerling de mogelijkheden van de school waar de leerling wordt
aangemeld overstijgt, kan de school samen met ouders en het ondersteuningsteam een deskundigenadvies
formuleren. Wanneer het deskundigenadvies een aanvraag voor plaatsing in het speciaal(basis)onderwijs
inhoudt, wordt dit deskundigenadvies aan een bovenschools toetsingsorgaan (BTO) aangeboden. Het BTO
geeft dan een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af, op basis waarvan de leerling kan worden geplaatst in het
SBO of het SO.
In principe geeft het BTO altijd een tijdelijke TLV af, behalve voor die leerlingen waarvan door de
complexiteit van de problematiek en intensiteit van ondersteuningsbehoeften duidelijk is dat opvang in een
specialistische setting voor langere duur noodzakelijk is.

INFORMATIE
Voor verdere informatie over het ondersteuningsteam of het BTO kunt u contact opnemen met de intern
begeleider van de school.
Het bestuursondersteuningsplan van het schoolbestuur staat op de website van Stichting Swalm & Roer.
Het ondersteuningsplan van het SWV Passend Onderwijs Midden-Limburg staat op de website van het SWV
Midden-Limburg: www.swvpo3102ml.nl
Algemene informatie over passend onderwijs kunt u vinden op de site : www.passendonderwijs.nl.
Het adres van het SWV Passend Onderwijs Midden-Limburg is:
SWV PO 31-02 Midden-Limburg
Postbus 3043 6093 ZG Heythuysen
In de Neerakker 2
6093 JE Heythuysen
Tel. 0475-550449
E-mail: info@swvpo3102ml.nl
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CENTRUM JEUGD EN GEZIN
Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt verschillende vormen van opvoedondersteuning aan ouders en
jeugdigen (van zwangerschap tot 23 jaar). Ze geven informatie en advies, verzorgen themabijeenkomsten
en workshops en bieden persoonlijke ondersteuning.
Je hebt voor het Centrum voor Jeugd en Gezin geen verwijsbrief nodig.
Aan elke school is een medewerker vanuit het CJG verbonden.
Het contact met de jeugd- en gezinswerker is laagdrempelig. Zowel school als ouders kunnen initiatief
nemen in het contact. Ouders worden (altijd) betrokken bij het bespreken van de casus van hun zoon of
dochter en er zijn in principe geen wachtlijsten.
Contact
www.cjgml.nl
E: info@cjgml.nl
T: 088-43 88 300 (werkdagen tussen 08:30 – 17:00 uur)
Buiten kantoortijden kunt u bij spoed en crisis bellen met de Spoed eisende Hulp op telefoonnummer 0880072990
Voor locaties en openingstijden: zie website CJG
Open inloop is niet in de schoolvakanties.
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KWALITEITSBEWAKING EN DE ZORG VOOR DE
LEERLINGEN
De voorgeschreven objectieve gehanteerde normeringen zijn uitgangspunt bij de kwaliteitsbewaking en de
daarmee samenhangende leerlingenzorg.
Indien een leerling de normen niet behaalt ontvangt deze ondersteuning. Deze ondersteuning kan extra
'huiswerk' inhouden. Wanneer na deze extra ondersteuning de norm nog niet wordt behaald, dient het
traject van de speciale leerlingenzorg voor deze leerling te worden ingezet. De IB-er wordt in kennis gesteld
en de ouders worden door de leerkracht geïnformeerd.
De groepsleerkracht stelt in overleg met de IB-er een handelingsplan op om de achterstanden weg te
werken. De resultaten van dit handelingsplan worden met de interne-begeleider besproken tijdens de
leerlingbespreking. Wanneer het leer- en/of vormingsprobleem van dien aard is dat er binnen de
teamvergadering geen ondersteuningsmogelijkheden meer voor handen zijn, dan wordt de
schoolbegeleider ingeschakeld. Allereerst in de vorm van een consultatiegesprek door de groepsleerkracht.
Vanuit dit consultatiegesprek wordt meestal duidelijk of er nog ondersteuningsmogelijkheden door de
groepsleerkracht aangereikt kunnen worden. Is dit niet meer mogelijk dan wordt het bovenschoolse
zorgtraject ingezet. De leerlingen worden dan door de ouders aangemeld bij het zorgloket.
Deze commissie geeft een onafhankelijk oordeel over deelname aan Ambulante Begeleiding en/of plaatsing
in een school voor speciaal- basisonderwijs.
Groeps-overdracht-formulier + leerlingbespreking
Ieder schooljaar vult de groepsleerkracht in de maand mei een groepsformulier in. Dit groepsformulier is
een middel om zaken die in de klas spelen in kaart te brengen. Het gaat hierbij om onderwerpen als:
* de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen
* het algemene didactische niveau
* de organisatie
* kinderen met problemen in de klas
* zorgleerlingen.
Door al deze facetten in kaart te brengen, krijgt de leerkracht een goed beeld van het functioneren van de
groep en van de groepssfeer.
Dit groepsformulier wordt gebruikt als overdrachtsdocument zodat de leerkracht van de volgende groep
goed geïnformeerd van start kan in het nieuwe schooljaar. Het groepsformulier wordt door de nieuwe
leerkracht geëvalueerd/bijgesteld/aangevuld in de maanden oktober en april. Zodat het als praatpapier
gebruikt kan worden tijdens de leerlingenbesprekingen met de IB-er en de directeur.
In het realiseren van de zorg voor leerlingen conformeren we ons aan de regionale onderwijskundige
doelstelling van het WSNS-samenwerkingsverband Swalm en Roer, zoals deze in het ‘zorgplan 2016-2017’
wordt beschreven. Met name het centraal stellen van de leerkracht in het primaire proces, vergt de
komende jaren veel aandacht en inzet. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn:
 naast didactische vaardigheden (instructie klassen- management, werkprocessen) zal ook aandacht
nodig zijn voor pedagogisch vaardigheden (sociale competenties, samenwerkend leren, coöperatief
leren, relatie);
 leerkrachten dienen te kunnen werken met goede onderwijsmaterialen, die geschikt zijn om tegemoet
te komen aan de verschillen tussen leerlingen;
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aandacht besteden aan de vak- en vormingsgebieden waarbij de basisvaardigheden rekenen en taal
centraal kunnen staan.

Binnen het zorgtraject kunnen de volgende schoolloopbaanaanpassingen zich voordoen:
Verlengde leerfase
Vooral in de groepen 1 en 2 kan door een verlengde "kleuterfase" een leerachterstand weggewerkt
worden.
In de groepen 3 en 4 worden basisvaardigheden aangeleerd. Indien hierbij door een leerling de
leerstofnormen niet behaald zijn is een verlengde leerfase raadzaam.
Eigen leerlijnen
Vanaf groep 5 is een verlengde leerfase alleen dan zinvol wanneer dit leidt tot een algemene vooruitgang
bij een leerling. Indien er sprake is van een partiële uitval (bv. alleen bij rekenen of Nederlandse taal) dan
valt het aanreiken van een 'eigen- leerlijn' aan te bevelen. De leerling doorloopt dan de hele school met zijn
leeftijdsgenoten echter bij het vakgebied dat onvoldoende wordt beheerst, volgt de leerling een
aangepaste leerweg. De uitvoering van deze aangepaste leerweg kan zowel in de eigen groep als ook in een
andere groep plaatsvinden.
Ambulante begeleiding vanuit het speciaal onderwijs
Zowel de leerling als de leerkracht kan ondersteuning krijgen van een deskundige leerkracht uit het speciale
basisonderwijs en/of andere zorginstellingen. De ondersteuning vindt plaats op onze school.
Deze ondersteuning kan alleen ingezet worden na toestemming van het boven schools toetsingsorgaan.
Verwijzing naar een school voor speciaal basisonderwijs
Indien alle betrokkenen geen zinvolle invulling kunnen geven aan het specifieke onderwijstraject van een
leerling met specifieke onderwijsbehoeften binnen onze school dan wordt tot plaatsing binnen het speciaal
basisonderwijs overgegaan.
Algemeen
Van alle leerlingen wordt een dossier aangelegd. Hierin bevinden zich naast persoonlijke gegevens en
kopieën van de rapporten ook alle gegevens aangaande observaties, handelingsplannen en
oudergesprekken.
Verstrekken van leerling-gegevens aan andere instanties
Bij verlaten van de school
Wanneer een leerling in groep 8 of tussentijds de school verlaat is het een wettelijke verplichting om een
onderwijskundig rapport van de leerling te overhandigen aan de ontvangende school.
Bij het aanmelden van een leerling voor consultatie en/of begeleiding door het ondersteuningsteam.
Bij het aanmelden van een leerling voor plaatsing op een school voor speciaal onderwijs en/of voor extra
zorg bij het bovenschools toetsingsorgaan.
De gegevens zijn bij de ouders bekend daar ze een weergave zijn van de ontwikkelingsvorderingen van het
kind. De leerkracht zal ouders toestemming vragen om de gegevens te mogen verstrekken.
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KWALITEITSZORG EN CONTACT MET OUDERS
Kwaliteitszorg is op onze school een taak voor alle betrokkenen: directeur, MT-leden, leerkrachten,
onderwijsondersteunend personeel, maar ook voor de medezeggenschapsraad en de oudervereniging.
Ieder vanuit zijn eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheid. Een goede eenduidige definitie van
kwaliteit is moeilijk te geven. Het begrip betekent immers voor iedereen iets anders. Kwaliteitszorg houdt
op onze school onder meer het volgende in:
 We hebben oog voor de samenhang tussen het geven van onderwijs, de schoolcondities en de zorg
voor kwaliteit.
 We benadrukken het verband tussen de leerresultaten en de gehele schoolorganisatie: kinderen
kunnen zich pas echt goed ontwikkelen als de school als geheel zich ook ontwikkelt.
 Kwaliteitszorg zien we als een voortdurend proces waar we continu mee bezig zijn. Het is nooit af.
 Kwaliteitszorg omvat meer dan alleen de periode op onze school. Door samenwerking met de
basisscholen krijgen we reeds een beeld van veel kinderen die gaan instromen. Ook volgen we de
kinderen in het voortgezet onderwijs. Door middel van contacten met deze scholen krijgen we
informatie over de ontwikkeling van ‘onze’ kinderen als ze onze school hebben verlaten.
 Kwaliteitszorg beoogt ook een goede afgestemde samenwerking met zorginstanties buiten het
onderwijs.
We proberen de kwaliteit op een planmatige wijze te verbeteren:
 Kwaliteit meten
We gebruiken velerlei onderzoeksmiddelen om de kwaliteit te ‘meten’ en om hiaten op te sporen,
bijvoorbeeld het leerlingvolgsysteem, inspectierapporten, tevredenheidsonderzoeken voor ouders,
leerlingen en medewerkers van onze school, teamevaluatie, klassenbezoeken, functioneringsgesprek.,e.d.
 Kwaliteit bewaken
Hiertoe rekenen we het toezien, nalopen en controleren of onze school daadwerkelijk op koers is richting
gewenste kwaliteit. Dit doen we onder meer door het voeren van gesprekken, observaties in de groepen,
bestuderen van de resultaten, reflectie op ons handelen (analyse van gegevens op individueel, groeps-, en
schoolniveau).
 Kwaliteit verbeteren
Alle acties die we ondernemen om op een doeltreffende manier de gewenste kwaliteit te realiseren.
Bijvoorbeeld door aanschaf van nieuwe methodes en materialen, het volgen van cursussen en
teamscholing, ontwikkelen van nieuw beleid, e.d.
 Kwaliteit borgen
De gerealiseerde kwaliteit borgen we door goed vast te leggen wat we hebben afgesproken en door
regelmatig samen te evalueren op individueel-, bouw-, en teamniveau.
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Contact met ouders aangaande het welbevinden en de leervorderingen van de leerlingen:
wie

wat

wanneer

i

ouders

algemene ouderavond

1 x per jaar

X

oudergesprekken

op verzoek

rapportgesprek

3 x per jaar

X

website

dagelijks

X

isy-schoolinfo digitaal

dagelijks

X

directeur en IB’er

wekelijks

teamvergadering

tweewekelijks

X

X

studiedag

2 x per jaar

X

X

studiemiddagen

afhankelijk van onderwerp

X

X

werkgroepen

in overleg

X

X

IB-zorg

4 x per jaar

isy-schoolinfo digitaal

dagelijks bijwerken

X

mr

mr-vergadering > directeur namens bestuur

6 x per jaar

X

X

ov

ov-vergadering > met leerkracht/directeur

5 x per jaar

X

X

team

o

X
X

X

X

i = informatief
0 = overleg

INFORMATIEVOORZIENING EN COMMUNICATIE
Op de website www.scholenopdekaart.nl wordt cijfermatige informatie over de kwaliteit van het onderwijs
op basisscholen gepresenteerd. De data zijn afkomstig van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs van het
Ministerie van OCW) en de Inspectie van het Onderwijs. Iedere school heeft een eigen SchoolVenster waar
de cijfers worden voorzien van een toelichting door de school zelf.

DE OVERGANG NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS
De begeleiding omvat de volgende activiteiten:
- Algemene informatieavond
Alle ouders van de leerlingen uit groep 8 worden uitgenodigd voor een algemene infoavond aangaande
het voortgezet onderwijs.
- Info leerlingen VO
Oud-leerlingen welke in de brugklas van het voortgezet onderwijs zitten, komen in april/mei de
leerlingen van groep 8 vertellen over hun ervaringen in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs.
- Bezoek 'open dagen'
De leerlingen van groep 7 en 8 en hun ouders ontvangen tijdig de data van de 'open dagen' binnen het
voortgezet onderwijs. Deelname aan deze infodagen dienen de ouders zelf te regelen.
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- Eindtoets
De school moet zorg dragen voor een overgangstoets voor het VO. Deze toets heeft geen invloed op de
schoolkeuze. Onze school neemt deel aan de Centrale eindtoets.
- Plaatsingsprocedure
De plaatsingsprocedure bestaat uit de volgende onderdelen:
 Schooladviesgesprek
In maart belegt de groepsleerkracht van groep 8 samen met de Interne begeleider een
oudergesprek. In dit gesprek worden de schoolprestaties besproken in het licht van een
verantwoorde schoolkeuze. Uiteraard zal de groepsleerkracht in de eerste oudergesprekken
van groep 8 (november/december) reeds signalen van "haalbaarheid" aangaande het
vervolgonderwijs aangeven.
 Aanmelding school voor Voortgezet Onderwijs
Nadat overeenstemming is bereikt wat betreft de scholingsmogelijkheid van een leerling
bepalen de ouders en leerling de schoolkeuze.
Het VO zal de ouders, op bepaalde data, uitnodigen om hun kind aan te melden.
De ouders melden, op uitnodiging van het VO, hun kind aan in een persoonlijk gesprek en
leveren het aanmeldingsformulier in.
De groepsleerkracht stelt een schooladvies samen. In dit advies zijn zowel onderwijskundige
resultaten als persoonskenmerken opgenomen. Dit schooladvies wordt ter beschikking gesteld
van het VO.

De extra leerlingenzorg wordt gecontinueerd in het vervolgonderwijs.
Op de meeste basisscholen zitten kinderen die extra zorg krijgen, omdat ze dit nodig hebben.
Voordat de school met de extra hulp start, wordt de vraag gesteld: “Kunnen we dit zelf, of is er
op de speciale basisschool een betere plek voor onze leerling? In toenemende mate is het
antwoord: “Ja, dat kunnen we zelf”.
Het beleid achter deze ontwikkeling heet: Weer Samen Naar School (WSNS). Dit heeft ertoe geleid dat de
speciale (basis-) scholen in de afgelopen jaren steeds minder leerlingen hoefden op te vangen, omdat de
basisscholen zelf de extra zorg konden bieden.
De meeste ouders die hierbij betrokken waren (omdat hun kind het moeilijk had op school),
vonden dit een prima oplossing: nu bleef hun kind bij de eigen vriendjes en vriendinnetjes op de
eigen basisschool in de buurt.
Aan het eind van de basisschool bespreekt de school met de ouders welke vervolgopleiding het
meest geschikt voor hun kind is. De ouders zullen dan vragen: “Krijgt ons kind, dat bij jullie extra
zorg heeft gekregen, die extra zorg ook op het vervolgonderwijs?
De betrokken leraar van groep 8 zal dan moeten antwoorden: “Als er leerachterstand is op meerdere
gebieden dan zal uw kind hiervoor in aanmerking kunnen komen; het is afhankelijk van de grootte van de
achterstand of uw kind in aanmerking komt voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) of
praktijkonderwijs (PRO). LWOO betekent dat uw kind extra hulp krijgt in het voortgezet onderwijs. PRO
betekent dat het voor uw kind beter is dat hij deze hulp krijgt in een aparte school met nog meer extra
faciliteiten.
Voor kinderen die een leerlinggebonden budget hebben, geldt ook dat deze extra ondersteuning
gecontinueerd kan worden in het vervolgonderwijs als tenminste voldaan wordt aan de daarvoor geldende
criteria.
Al deze voorzieningen geven de garantie voor extra hulp het vervolgonderwijs.
Om als leerling hiervoor in aanmerking te komen is een indicatie noodzakelijk; Het is dus geen
automatisme! De leerling wordt getest en er wordt een rapport opgemaakt zodat beoordeeld kan worden
of de leerling voldoet aan de geldende criteria. Hiervoor zijn verschillende routes.
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Een LWOO indicatie wordt afgegeven door een Regionale Verwijzingscommisie (RVC).
De PRO beschikking wordt afgegeven door de Permanente Commissie leerlingenzorg (PCL) en
de rugzakindicatie door de Commissie voor indicatiestelling (CVI’s)
Als basisschool zullen we u en uw kind extra begeleiden bij de overstap indien een van deze drie vormen
van extra leerlingenzorg aan de orde is.
Niet elke basisschool geeft op dezelfde wijze extra hulp op school. Dat geldt ook voor de scholen voor
vervolgonderwijs. Niet elke school voor voortgezet onderwijs heeft LWOO op dezelfde wijze ingevuld.
Bij de keuze van de ouders voor de vervolgschool, zou dat een aanvullende vraag kunnen zijn:
“Hoe helpen ze ons kind daar verder? Sluit deze hulp aan bij de reeds geboden hulp op de
basisschool en is het noodzakelijk dat deze hulp aansluit?”
De conclusie is dus:
De extra zorg op de basisschool zal in principe worden voortgezet op het voortgezet onderwijs. De wijze
waarop kan (sterk) afwijken van de wijze waarop in het basisonderwijs extra zorg is verleend.
Leerlingen die op de basisschool geen extra zorg hebben gehad kunnen daarvoor in het
voortgezet onderwijs toch in aanmerking komen mits ze maar voldoen aan de daarvoor geldende criteria.

ONDERSTEUNENDE EXTERNE DIENSTEN
Leerlingenzorg
Ondersteund door het bovenschools ondersteuningsteam.
Ondanks de intensieve zorg die ouders en leerkrachten aan kinderen besteden, zijn er toch altijd kinderen
die speciale onderwijskundige aandacht vragen. Denk hierbij aan kinderen met ADHD, dyslexie,
hoogbegaafdheid en kinderen die langdurig ziek zijn en daarom niet in de gelegenheid zijn om op school
aan het onderwijs deel te nemen. Op verzoek van de school/peuterspeelzaal of van ouders verrichten de
begeleiders van BCO diagnostisch onderzoek, geven adviezen en stellen eventueel een hulpprogramma op.
Triade: Regionaal Expertisecentrum Noord- en Midden Limburg
Ambulante begeleiding voor leerlingen met een indicatiestelling.
Vakinhoudelijke ontwikkeling
Indien wenselijk laat de school zich ondersteunen bij ontwikkelingen binnen de school. Hiervoor kunnen
extern deskundigen worden ingehuurd. Denk hierbij bv. aan het invoeren van een nieuwe
onderwijsmethode.
Bureau Jeugdzorg Limburg
Vanaf 1 mei 2001 verloopt de toegang tot de gehele jeugdzorg (jeugdhulpverlening, jeugdbescherming en
jeugd-ggz) via Bureau Jeugdzorg. Dit betekent dat de school als verwijzer vanaf 1 mei leerlingen aanmeldt
bij Bureau Jeugdzorg. Deskundigen in Bureau Jeugdzorg zullen de leerlingen screenen. In de screening
wordt bekeken of een cliënt geholpen is met informatie of advies, met vrij toegankelijke jeugdzorg, met
geïndiceerde jeugdhulpverlening (inclusief de Medische Kleuterdagverblijven (MKDs) en het Medisch
Kindertehuis (MKT) of dat nadere diagnostiek nodig is door deskundigen van het Centrum voor Kinder- en
Jeugdpsychiatrie i.o.
Samenvattend vervult Bureau Jeugdzorg de volgende taken:
 toegang tot de jeugdzorg door middel van aanmelding, screening, diagnostiek, indicatiestelling en
zorgtoewijzing;
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 informatie en advies, consultatie en deskundigheidsbevordering;
 licht ambulante hulpverlening;
 ondersteunen en begeleiden van cliënten tijdens de zorg (case-management);
 jeugdbescherming (gezinsvoogdij en voogdij);
 jeugdreclassering;
 Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.
Zie voor adresgegevens de Informatiegids.
Jeugd Gezondheidzorg
In het kader van de Jeugdwet hebben gemeenten de verantwoordelijkheid om aan alle jeugdigen van 0-18
jaar jeugdgezondheidszorg aan te bieden.
Door intensivering van preventie en ambulante jeugdhulp wordt complexere (en duurdere hulp)
voorkomen.
In Noord- en Miden-Limburg wordt de JGZ aangeboden door de GGD Limburg-Noord. Alle ouders van
jeugdigen van 0-18 jaar en jongeren kunnen bij de JGZ terecht voor informatie en ondersteuning op het
gebied van een gezond en veilig opgroeien. Om de groei en ontwikkeling van uw kind te kunnen volgen, is
de JGZ regelmatig op school om uw kind te onderzoeken/screenen. Daarnaast wordt uw kind in deze
periode op bepaalde leeftijden indien gewenst gevaccineerd. Voor verdere informatie over werkwijze en
samenwerkingspartners van de JGZ zie de “Wegwijzer Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar” in de bijlage.
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RECHTEN EN PLICHTEN

ALGEMENE REGELS EN AFSPRAKEN
Schoolregels en afspraken
Op onze school gelden een aantal schoolregels om de orde en rust in het gebouw te waarborgen:
–
we hebben respect voor elkaar;
–
we zorgen voor rust in de school;
–
we zorgen goed voor onze eigen en voor andermans spullen;
–
we helpen elkaar waar het kan.
In elke groep bespreken we de noodzaak van deze regels met de kinderen.
Regels aanvang en einde schooltijd
De kinderen mogen tijdens de schooltijden het gebouw c.q. de speelplaats niet verlaten. De poort van de
speelplaats gaat een kwartier voor schooltijd open. Vanaf dan is er toezicht door leerkrachten.
Alleen de ouders van leerlingen welke een uitnodiging hebben voor een kijkmorgen en ouders van ‘nieuwe’
leerlingen mogen (de eerste week/of volgens afspraak) de leerlingen mee naar binnen brengen.
De kleuters worden aan het einde van de dag door de leerkracht naar de poort gebracht vanwaar de ouders
hun kind kunnen meenemen.
Schooltijden en pauzes
In het belang van het onderwijs aan uw kind is het noodzakelijk dat iedereen zich houdt aan de aangegeven
schooltijden. We rekenen op de medewerking van alle ouders. Vanaf 1 augustus 2006 is de nieuwe wet op
de schooltijden van toepassing waarin beschreven staat dat kinderen gemiddeld minimaal 940 uur les per
schooljaar moeten krijgen. In overleg met de medezeggenschapsraad (MR) is besloten om vanaf schooljaar
2011-2012 het Hoorns model te hanteren. Dit betekent dat de kinderen op woensdag- en vrijdagmiddag
vrij hebben.
De duur van de pauze is voor alle groepen hetzelfde; de pauzetijden voor de kleine pauze zijn verschillend.
Voor de veiligheid van de kinderen vinden wij het namelijk belangrijk dat er niet te veel kinderen tegelijk op
de speelplaats spelen.
Overblijven
Leerlingen kunnen óf overblijven óf tussen de middag naar huis gaan. Leerlingen die tussen de middag
overblijven, eten in een hiervoor aangewezen lokaal. Het overblijven op school is door het bestuur
uitbesteed aan Stichting Kinderopvang Roerstreek.
Bij slecht weer blijven de kinderen binnen; ook dan is er uiteraard toezicht. Tijdens de pauzes zijn de
kinderen verzekerd via de collectieve ongevallenverzekering.
Spreekuren:
In het belang van de goede samenwerking en de juiste begeleiding van uw kind is het van belang dat ouders
tijdig met klachten en/of wensen terechtkunnen bij de groepsleerkracht.
De organisatie houdt hiermee rekening door dagelijks een aanspreektijd te plannen. Zo kunt u op
maandag, dinsdag en vrijdag van 15.30 - 16.00 uur en op woensdag en vrijdag van 12:30 – 13:30 uur de
groepsleerkracht aanspreken en in overleg een afspraak maken om uw zaken rustig te bespreken. Alleen
voor belangrijke zaken betreffende uw kind kunt u de leerkracht voor school aanspreken.
Ontruimingsplan
Indien er zich een calamiteit voordoet, welke een ontruiming noodzaakt, dan vindt deze ontruiming plaats
conform de richtlijnen welke zijn opgenomen in het ontruimingsplan (Dit plan ligt op school ter inzage).

37

Jaarlijks vinden er minimaal twee aangemelde en twee onaangemelde oefeningen plaats.
Verjaardagen
Aan de verjaardagen van de kinderen wordt aandacht geschonken, maar het is niet de bedoeling, dat de
jarige de overige klasgenootjes trakteert. De ouders van de kinderen van groep 1 en 2 mogen bij de viering
van de verjaardag mee feesten en eventueel foto's maken (geen video opname).
Schrijfonderwijs / Vulpengebruik
De kinderen van groep 4 schrijven met de schoolvulpen; voor de kinderen vanaf groep 5 is gebruik van
eigen vulpen toegestaan. We gebruiken alleen blauwe inkt.
School-TV
Iedere groep kan, als de groepsleerkracht dit wenst, een programma (-reeks) van de schooltelevisie volgen.
AVG
Eind mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ingegaan. Deze nieuwe
privacywetgeving biedt u meer zeggenschap over uw persoonsgegevens en die van uw kind(eren) tot 16
jaar.
Alle Swalm en Roer-scholen werken volgens de nieuwe wet. Een externe privacy-expert ondersteunt ons
hierbij. We hebben o.a. een privacybeleid opgesteld, een meldpunt voor datalekken geopend, een training
voor directies opgezet en er wordt binnen de Stichting een privacy-contactpersoon benoemd.
We gaan zorgvuldig met de privacy van leerlingen om. Het vastleggen en gebruik van persoonsgegevens
beperken we tot de informatie die noodzakelijk is voor goed (passend) onderwijs en de juiste begeleiding
van leerlingen. In de administratie van de school slaan we gegevens beveiligd op, alleen toegankelijk voor
de directbetrokkenen.
De school maakt gebruik van digitaal leermateriaal. Onze leveranciers ontvangen maar een beperkt aantal
leerlinggegevens en we hebben strikte afspraken gemaakt over het gebruik hiervan, zodat misbruik wordt
voorkomen.
Informatie over leerlingen delen we alleen met andere organisaties als ouders daar toestemming voor
geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. Ook vragen we intern ieder jaar opnieuw
toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal.
Heeft u (specifieke) vragen over de privacy van uw kind(eren), dan kunt u die stellen aan de directeur van
de school. In bijlage 4 beschrijven we hoe we op school omgaan met de AVG.
Sponsoring
Het basisonderwijs is drempelloos en dus volledig overheidsgefinancierd.
Sponsoring is alleen toegestaan indien het er niet toe leidt dat de school tegenprestaties dient te leveren
ten gunste van de schenkers.
Mobiele telefoons en kostbare spullen
Een aantal leerlingen komt met de fiets naar school. Om veiligheidsredenen kan het noodzakelijk zijn dat
deze kinderen een mobiele telefoon ter beschikking hebben. Onder schooltijd staan ze uit. De school kan
niet aansprakelijk gesteld worden bij diefstal of verlies van mobiele telefoons. Ook willen wij u vragen erop
toe te zien dat de leerlingen geen geld, kostbare MP3-spelers of gevaarlijke spullen mee naar school
nemen. In voorkomende gevallen zullen we dergelijke spullen innemen en op het einde van de schooldag
mee naar huis geven (gevaarlijke spullen zult u zelf moeten komen ophalen). Ook hiervoor geldt dat de
school niet verantwoordelijk is bij diefstal en/of schade.
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Met de fiets naar school
Leerlingen die met de fiets naar school komen, kunnen de fiets in de fietsenstalling plaatsen. De fiets moet
wel door de leerlingen worden afgesloten (liefst met een hangslot). Het is aan te raden om de fietsroute
naar school samen met uw kind te oefenen en daarbij aandacht te hebben voor gevaarlijke
verkeerspunten.

Weglopen van school
Het komt wel eens voor dat een kind van school wegloopt. U wordt hierover dan zo spoedig mogelijk
geïnformeerd. Personeel van onze school gaat meteen zoeken (indien mogelijk met behulp van politie). Zou
uw kind naar huis gelopen zijn dan verzoeken wij u meteen de school te bellen. In overleg met ouders
bekijken we vervolgens welke maatregelen er moeten worden genomen om herhaling te voorkomen.
Afval
Om de afvalberg enigszins te beperken, vragen wij u zo min mogelijk verpakt eten mee te geven. Afval dat
op de speelplaats terechtkomt, wordt door de kinderen zelf opgeruimd.
Vervoer bij excursies
Regelmatig zal de leerkracht een beroep op u doen om leerlingen te vervoeren. De wettelijke voorwaarden
voor vervoer van leerlingen per auto bij excursies en uitstapjes zijn als volgt:
 de chauffeur is in het bezit van een geldig rijbewijs;
 de auto heeft een APK-keuring;
 een inzittendenverzekering is niet verplicht, maar wij vinden het meer dan wenselijk;
 kinderen mogen, ongeacht hun leeftijd, gebruik maken van de voorste zitting als ze een minimale
lengte van 1.50 meter hebben;
 gebruik van de autogordel is verplicht, zowel op voorste zitting als op de achterbank.
In het belang van u, uw kinderen en de school willen wij deze voorwaarden strikt naleven. Hiermee kunnen
eventuele problemen worden voorkomen en kunnen we op een prettige manier met u blijven
samenwerken.

Hoofdluiscontrole
Hoofdluizen zijn betrekkelijk onschadelijke beestjes die veel jeuk veroorzaken. Kinderen kunnen er zo’n last
van hebben dat zij hun hoofdhuid openkrabben en daardoor soms vervelende infecties oplopen. Reden
genoeg om van hoofdluis af te komen, liefst zo snel mogelijk om onnodige verspreiding te voorkomen.
Iedereen kan hoofdluis krijgen. Hoofdluis kan alleen worden overgebracht via direct contact. Dit verklaart
waarom kinderen vaker hoofdluis hebben dan volwassenen. Het is belangrijk dat u de school zo snel
mogelijk waarschuwt als u bij uw kind hoofdluis constateert. In overleg met het kriebelteam is dat zij in de
week na elke vakantieperiode (of zo spoedig mogelijk erna) alle leerlingen van de school zullen controleren
op hoofdluis. Het is vanzelfsprekend dat de ouders die de hoofdluiscontroles verrichten (het kriebelteam)
de nodige discretie in acht zullen nemen. Het Protocol hoofdluisbestrijding ligt op school ter inzage.
Bovendien kunt u desgewenst contact opnemen met de jeugdarts of verpleegkundige van de GGD.
Binnen onze school is er een kriebelteam dat op de woensdag na elke schoolvakantie de leerlingen
controleert. Via Isy-schoolinfo worden de data van de controles onder uw aandacht gebracht.
Mochten er bij uw kinderen luizen en/of neten worden geconstateerd dan wordt hierover door de
groepsleerkracht contact met u opgenomen.

GEDRAGSCODE
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Stichting Swalm & Roer kent een gedragscode die in werking treedt wanneer leerlingen, medewerkers en
ouders zich bedreigd voelen, verbaal of non-verbaal.
In de gedragscode zijn gedragsregels opgesteld op de terreinen:
- seksuele intimidatie en seksueel misbruik
- racisme en discriminatie
- lichamelijk en verbaal geweld
- pesten
- kleding
- gebruik internet en social media
De gedragscode is te vinden op de website van Stichting Swalm & Roer.

KLACHTENREGELING
Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden. Af en toe worden er zelfs fouten gemaakt. Het is
belangrijk deze zaken in eerste instantie te bespreken met de direct betrokkene/de groepsleraar. U en uw
kind zullen hierbij altijd serieus genomen worden en er zal naar de best mogelijke oplossing gezocht
worden.
Mocht u het gevoel hebben dat er geen gezamenlijk goede oplossing gezocht wordt, dan is het altijd
mogelijk de directeur hierover aan te spreken.
Wanneer u niet tot een oplossing van het probleem kunt komen in overleg met de groepsleraar en/of de
directie van de school, is het mogelijk gebruik te maken van de contactpersoon van de school.
De contactpersoon zal bekijken of de eerste stappen voor het oplossen van het probleem zorgvuldig zijn
uitgevoerd. Het is niet de bedoeling dat de contactpersoon zelf oplossingen gaat zoeken. Wel wordt
bekeken wie verder ingeschakeld moet worden om tot een oplossing te komen. Als het nodig is kan de
contactpersoon u doorverwijzen naar het bestuur en/of naar een externe vertrouwenspersoon. De
contactpersoon beschikt over de contactgegevens van de externe vertrouwenspersoon.
Deze externe vertrouwenspersoon zal u begeleiden bij het realiseren van een oplossing, dan wel
begeleiden bij het indienen van een klacht bij het bestuur. Ook kan de vertrouwenspersoon u informeren
over en begeleiden bij het indienen van een klacht bij de Landelijke Klachten Commissie.
Onze school heeft een klachtenregeling waarin precies staat beschreven hoe er met een klacht wordt
omgegaan. Deze regeling ligt op school ter inzage. Stichting Swalm en Roer waar onze school onder valt is
aangesloten bij de Landelijke Klachten Commissie (LKC). Op deze plaats zal uw klacht uiteindelijk behandeld
worden.
Samengevat:
Altijd eerst overleg met de groepsleraar
Overleg met de directie
Overleg met contactpersoon
Overleg met bestuur en/of inschakelen
vertrouwenspersoon
Indienen van een klacht bij de LKC

bij onvoldoende resultaat:
bij onvoldoende resultaat:
bij onvoldoende resultaat:
bij onvoldoende resultaat:

Gegevens over contactpersonen , de landelijke klachtencommissie en de vertrouwensinspecteur vindt u in
de jaarlijkse Informatiegids.

40

Heeft u algemene vragen over de klachtenregeling, neem dan contact op met de directeur van de school.
Binnen de Inspectie van het Onderwijs is een aantal inspecteurs aangewezen als vertrouwensinspecteur.
Deze vertrouwensinspecteurs hebben een adviserende en ondersteunende taak bij klachten rond seksueel
misbruik en seksuele intimidatie.
Ieder bevoegd gezag van een school is wettelijk verplicht bij een vermoeden van seksueel misbruik contact
op te nemen met de vertrouwensinspecteur. De vertrouwensinspecteur heeft geheimhoudingsplicht bij
klachten over seksueel misbruik. Vertrouwensinspecteurs zijn op werkdagen altijd bereikbaar om in
ernstige gevallen onmiddellijk advies te kunnen geven.

MELDCODE ‘VERMOEDENS VAN HUISELIJK GEWELD EN
KINDERMISHANDELING’ STICHTING SWALM EN ROER
Het werken met een meldcode is een wettelijke verplichting voor iedereen die werkt met kinderen.
Landelijk gezien is een groot aantal kinderen jaarlijks slachtoffer van kindermishandeling. Beroepskrachten
die met kinderen werken kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen en doen stoppen
van kindermishandeling bij deze kinderen. Door alert te zijn op signalen die kunnen wijzen op inadequate
zorg aan deze kinderen door hun opvoeders kunnen beroepskrachten tijdig actie ondernemen.
Stichting Swalm en Roer heeft een meldcode opgesteld in samenwerking met diverse instanties uit de regio
op basis van landelijke criteria.
Deze meldcode is een stappenplan waarin staat hoe een professional moet omgaan met het signaleren en
melden van vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Als de school een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld heeft, dan worden volgens deze
meldcode de volgende stappen gezet:
• Stap 1: Het in kaart brengen van de verschillende signalen.
• Stap 2: Overleg met de Intern Begeleider /directeur en zo nodig raadplegen van het ZAT
van de school.
• Stap 3: Gesprek met de ouders.
• Stap 4: Wegen van de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling.
• Stap 5: De school neemt een besluit: Hulp organiseren in overleg met de ouders of
melden bij de geëigende instantie.
• Stap 6 Nazorg en evaluatie.
Voor een volledige beschrijving van de meldcode verwijzen we U naar de website van de school.

VEILIGE EN GEZONDE SCHOOL
De scholen uit Roerdalen van Swalm & Roer stellen momenteel met de gemeente Roerdalen een convenant
op. Het doel van dit convenant is dat zowel leerlingen, personeel als bezoekers van de school veilig zijn en
zich veilig voelen binnen de school- en leeromgeving. Veiligheid op scholen staat niet los van veiligheid in
de wijk, op straat of in publieke gebouwen. Het heeft ook nauwe raakvlakken met veiligheid en
geborgenheid in de privésfeer en in het gezin. Veiligheid wordt steeds meer als een collectieve
verantwoordelijkheid beschouwd; iedereen draagt er verantwoordelijkheid voor.
Met dit convenant spreken de partners af zich gezamenlijk in te zetten voor de veiligheid in en om de
basisschool. Hiertoe worden samenwerkingsafspraken gemaakt. Het voorliggende convenant beschrijft de
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intentie tot samenwerking en biedt handvatten om te komen tot een concrete en heldere invulling van
verantwoordelijkheden, en heldere taakverdeling en afspraken tussen de school en de andere partners.
Bovenschools ontwikkelt de werkgroep veiligheid in samenwerking met de Stichting School & Veiligheid en
in nauw overleg met alle betrokken directeuren een bestuurlijk kader veiligheid dat met name gericht is op
sociale veiligheid.
Pestprotocol. (Ligt ter inzage op school)
Pesten komt op iedere school voor. Het is een probleem dat we als school onder ogen zien en serieus willen
aanpakken. We realiseren ons dat pesten daarmee niet tot het verleden zal horen. We willen echter alle
betrokkenen: pester, slachtoffer en de zwijgende groep aanspreken op hun gedrag en
verantwoordelijkheid. Doel daarbij is een gedragsverandering bij alle betrokkenen, zodat de school voor
iedereen een veilige omgeving is. Bovendien doet zich de laatste jaren een nieuw fenomeen voor, dat
mogelijk nog moeilijker aan te pakken is op school alleen en dat is cyberpesten (= pesten via het internet).
Pesten heeft veel te maken met de verhouding binnen een groep. Daarom is het niet eenvoudig om er een
eind aan te maken. Aanpakken van het pesten betekent meer dan verbieden alleen. Kinderen moeten leren
met elkaar om te gaan zonder de ander wezenlijk te kwetsen.
Het pestprotocol is door het team en de medezeggenschapsraad vastgesteld.
Omgaan met leerling-gegevens
Basisschool St. Martinus verzamelt informatie van alle leerlingen die bij ons op school zijn ingeschreven in
de leerlingenadministratie. Dit doen wij allereerst om leerlingen passend onderwijs te geven. We hebben
de informatie ook nodig om ervoor te zorgen dat we de leerlingen zo goed mogelijk kunnen begeleiden bij
het doorlopen van de school en waar nodig extra zorg te kunnen bieden.
De algemene informatie over leerlingen staat in het leerling-dossier (naam, adres, cijfers, absentie en
verzuim, etc). De informatie die nodig is voor begeleiding staat ook in het leerling-dossier (bijvoorbeeld:
testresultaten, observaties, afspraken uit leerling-besprekingen en zorgoverleg, resultaten van specifieke
begeleiding).
Omdat wij deze gegevens over leerlingen verzamelen vallen we onder de Wet Bescherming
Persoonsgegevens. Deze wet is bedoeld om ervoor te zorgen dat de gegevens over personen zorgvuldig
worden gebruikt en om misbruik ervan tegen te gaan. Het zorgdossier is daarom alleen toegankelijk voor
de begeleiders van een leerling ín de school. We zorgen er dus voor dat gegevens over leerlingen uit het
leerling-dossier alleen binnen de school worden gebruikt.
In de school wordt er regelmatig over leerlingen gesproken, bijvoorbeeld in de groepsbespreking, de
leerling-bespreking en het interne zorgoverleg. Dit overleg is nodig om de vorderingen van de leerlingen te
volgen, problemen te signaleren en met de leerkrachten afspraken te maken over leerlingbegeleiding. Voor
leerlingen die extra begeleiding of zorg nodig hebben, wordt samengewerkt met externe deskundigen in
het ondersteuningsteam of met het Centrum Jeugd en Gezin. Als we een leerling willen bespreken met
deze externen wordt er daarvoor eerst aan ouders/verzorgers toestemming gevraagd.
Volgens de wet Bescherming Persoonsgegevens heeft u als ouder/verzorger recht op inzage, recht op
correctie en recht op verzet. Wilt u meer weten over deze wet kijk dan op http://www.cbpweb.nl.
Heeft u vragen over het leerling-dossier of over het zorgoverleg in de school, neem dan contact op met de
interne begeleider.

SCHORSING EN VERWIJDERING

42

Er is voor de basisscholen ressorterende onder de Stichting Swalm & Roer een procedure-regeling
"schorsing en verwijdering van leerlingen". In de hieronder volgende stappen wordt aangegeven hoe de
school in voorkomende gevallen zal handelen:
Beleid t.a.v. gedragsproblemen
Het schoolteam wil graag kwaliteit leveren. Daarvoor willen wij zelf hard werken en verwachten wij ook een
positieve betrokkenheid van leerlingen en ouders. Wanneer er problemen zijn met de leerstof, is er een
duidelijke zorgstructuur binnen de school. Gedragsproblemen zijn van een andere orde, maar het is
uitermate belangrijk voor alle betrokkenen dat men weet waar men aan toe is en hoe hiermee omgegaan
zal worden. Incidenten worden altijd geregistreerd in de incidentenregistratie van school.
Begripsomschrijving / probleemstelling
Onder leerlingen met gedragsproblemen verstaan wij:
Leerlingen met ernstige vormen van wangedrag, zoals bijvoorbeeld opvallend vaak ruzie, herhaalde
driftbuien of mishandeling, vandalisme en/of vernieling van andermans eigendommen.
Leerlingen die door hun gedrag en opstelling in de klas regelmatig de lessen verstoren, de leef- en
werksfeer in de groep dusdanig verzieken, dat dit ten koste gaat van de arbeidsvreugde van de overige
leerlingen en de leerkracht.
Verder is sprake van een probleem, wanneer de relatie tussen de school en de leerling onherstelbaar
verstoord is.
Er doet zich eveneens een probleem voor, wanneer de relatie tussen de school en de ouders van een
leerling onherstelbaar is verstoord. Ook wangedrag van ouders ten opzichte van een leerkracht en/of
school kan aanleiding geven tot het in werking stellen van onderstaande procedure, waarbij uiteraard
stappen, welke uitsluitend tot doel hebben om het leerlinggedrag te verbeteren, worden overgeslagen of
gecombineerd om het ongewenste oudergedrag bespreekbaar te maken.
Wanneer zich een van de bovenstaande problemen voordoet, zal de navolgende procedure worden
gehanteerd:
Stap 1: De leerkracht zal allereerst in een gesprek met de leerling en/of de hele groep het afwijkende,
negatieve gedrag proberen te corrigeren om zo het probleem op te lossen. Hiervan wordt aantekening
gemaakt in het persoonsjournaal van de betreffende leerling.
Stap 2: Wanneer dit niet het gewenste resultaat heeft, nodigt de leerkracht de ouders uit voor een gesprek
over het gedrag van de leerling. Met elkaar worden afspraken gemaakt over een aanpak met het doel, het
negatieve gedrag van de leerling te corrigeren. Zowel ouders als school zullen hierin een aandeel moeten
leveren. Consequente aanpak van zowel school als thuis is uitermate belangrijk.
Ouders dienen daadwerkelijk achter de school te staan. Te denken valt aan afspraken over b.v. nablijven,
apart plaatsen binnen de groep, strafwerk, consequente aanpak, thuiscontrole en een vervolggesprek.
Stap 3: Wanneer binnen de afgesproken termijn geen verbetering is opgetreden, vindt er een gesprek
plaats tussen ouders, leerkracht en IB-er/directie, waarin de problemen nogmaals van alle kanten worden
belicht. Vaak is het uitermate belangrijk, dat aan de ouders meer helderheid wordt verschaft, zodat zij
kunnen inzien, dat het probleem niet alleen een probleem van de school is, maar ook van hen als
eerstverantwoordelijke opvoeders. Er worden nieuwe bindende afspraken gemaakt en schriftelijk
vastgelegd door de directie. Indien noodzakelijk voert een directielid een observatie uit in de groep,
bespreekt deze na met de groepsleerkracht. Eventueel volgt een gesprek met de leerling.
Stap 4: Bij onverminderde problemen zal de leerling een dag tot maximaal een week buiten de groep
worden geplaatst in een andere ruimte van het schoolgebouw met werk, dat de leerkracht hem/haar
opdraagt en corrigeert. De ouders worden hiervan zo mogelijk vooraf, doch uiterlijk op dezelfde dag bij
invoering van de maatregel, in kennis gesteld. Indien dit wenselijk wordt geacht, wordt in dit stadium de
schoolbegeleider van het ondersteuningsteam geraadpleegd.
Stap 5: Wanneer plaatsing buiten de groep niet het gewenste resultaat oplevert, wordt de leerling een dag
tot maximaal een week geschorst. De leerling krijgt opdrachten mee naar huis. Ouders worden zo mogelijk
vooraf, dan wel bij de invoering van de maatregel schriftelijk van de schorsing op de hoogte gebracht.
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Stap 6: Wanneer de toestand onhoudbaar blijft, besluit de school een leerling van school te gaan
verwijderen.
Dit voorgenomen besluit tot verwijdering wordt terstond schriftelijk kenbaar gemaakt aan de ouders, het
bevoegd gezag, de leerplichtambtenaar, de onderwijsinspectie en de schoolbegeleider van het
ondersteuningsteam, indien deze in een voorgaande fase reeds was ingeschakeld.
Zo mogelijk in overleg met de ouders, zoekt de school dan wel de ouders naar een andere school, die
bereid is de leerling op te vangen. De leerling werkt intussen buiten de groep aan de normale
groepsopdrachten om zo een achterstand in leerstof zoveel mogelijk te voorkomen.
Binnen 6 weken kunnen ouders schriftelijk bezwaar maken tegen de voorgenomen beslissing tot
verwijdering. Na ontvangst van het bezwaarschrift beslist het bevoegd gezag binnen 4 weken. Volgens het
vigerend directiestatuut is plaatsing en verwijdering van leerlingen gemandateerd aan de directie van de
school.
De stappen 3 t/m 5 vinden plaats na overleg met de ouders. Wanneer er echter sprake is van een
onherstelbare vertrouwensbreuk tussen de school en de ouders, valt te overwegen om meteen stap 6 in
werking te doen treden, zulks ter beoordeling van de directie.

TOELATING NIEUWE KINDEREN
De meeste nieuwe leerlingen komen als vierjarige kleuter de school binnen. Veel ouders vinden het prettig
om vooraf met de school te kunnen kennismaken en ook de school stelt een kennismaking vooraf zeer op
prijs. Na afspraak hebben de ouders vervolgens eerst een gesprek met de directeur, of de interne
begeleider, waarin van beide kanten eventuele vragen kunnen worden beantwoord, waarna er meestal een
korte rondleiding door de school wordt verzorgd. Tijdens de eerste kennismaking krijgt de ouder een
aanmeldformulier uitgereikt. Door ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaart de ouder, dat de
daarop vermelde gegevens juist zijn en akkoord te gaan met de in de schoolgids vermelde regelingen,
afspraken en verwachtingen.
Bij in- (en uitschrijving) van het kind op school is de handtekening van beide ouders nodig. Heeft een van de
ouders officieel het gezag, dan is de handtekening van de ouder met gezag voldoende.
Elke aanmelding van een nieuwe leerling, ook de vierjarige, wordt besproken in de aannamecommissie,
bestaande uit de directeur, IB-er en een leerkracht, van onze school. Ouders krijgen zo spoedig mogelijk
bericht of een aangemelde leerling wel of niet geplaatst kan worden.
Voorwaarde voor plaatsing is in ieder geval het gegeven dat de kleuter bij plaatsing zindelijk moet zijn.
Vierjarige kleuters worden in de regel geplaatst op de schooldag, volgend op hun vierde verjaardag. Een tot
twee weken daaraan voorafgaand krijgen ouders een uitnodiging voor een kennismaking met de kleuter in
de nieuwe groep.
Na een korte “wen” periode ontvangen de ouders een uitnodiging voor een zgn. intakegesprek. Daarin
proberen wij zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de voor- schoolse periode.
Over kinderen, die worden aangemeld voor groep 2 t/m 8, vindt ook altijd eerst een gesprek plaats tussen
de ouders en de directeur. Ook dan wordt een aanmeldformulier uitgereikt. Komt het bij vierjarigen steeds
vaker voor, dat we al een stuk voorinformatie krijgen van de peuterspeelzaal, bij aanmeldingen voor 2 t/m
8 wordt altijd eerst informatie ingewonnen bij de vorige school. Op grond van deze verkregen informatie
gecombineerd met de eigen mogelijkheden van de school beslist de aannamecommissie of de aangemelde
leerling wel of niet op deze school geplaatst kan worden. Ouders worden van dit besluit in kennis gesteld.
Bij de aanmelding van een mindervalide leerling, al of niet met indicatie voor leerling-gebonden
financiering (het rugzakje), vindt na aanmelding overleg plaats met de ouders om allereerst de hulpvraag
van het kind volledig in beeld te kunnen krijgen. Adviezen van deskundigen kunnen door de ouders worden
overlegd. De school kan zich ook nader laten informeren door derden en als er in dat geval privacygevoelige
informatie op tafel moet komen, is er toestemming van de ouders nodig.
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Plaatsing c.q. verlenging van plaatsing wordt per schooljaar afhankelijk gesteld van de mogelijkheden dan
wel onmogelijkheden die de school heeft; dit wordt schriftelijk gemeld en mondeling met de ouders
doorgenomen. Daarbij zal de totale schoolorganisatie, het gebouw, de personele en materiële faciliteiten,
waaronder zo nodig vervoer en verzorging, betrokken worden.
Ouders die zich met de uitslag van het overleg niet kunnen dan wel willen verenigen, kunnen bezwaar
aantekenen bij het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag meldt vervolgens binnen 6 weken aan de ouders de
uitslag van de heroverweging.

OVERPLAATSING VAN LEERLINGEN BINNEN
STICHTING SWALM & ROER
Om de overplaatsing van leerlingen binnen de scholen van Swalm & Roer zo goed mogelijk te laten
verlopen is onderstaand protocol opgesteld, dat duidelijkheid geeft voor zowel de scholen als de ouders.
1. Ouders/verzorgers nemen contact op met de school en vragen om informatie betreffende de
school. Hierbij gaat het om plaatsing van een leerling.
2. De directeur vraagt naar reden. Dit kan verhuizing zijn of tussentijdse overplaatsing.
3. Als het gaat om overplaatsing van een andere school vraagt de directeur of de directeur van de
huidige school op de hoogte is van de zoekactie van de ouders/verzorgers.
Wanneer het verzoek wordt gedaan door een van de ouders, zal de directeur vragen of de andere
met het gezag belaste ouder hiervan op de hoogte is en ermee instemt.
4. Is de directeur van de huidige school niet op de hoogte dan deelt de directeur mede dat er binnen
Swalm & Roer de afspraak is om eerst melding te maken bij de huidige school. Er bestaat een
‘gentleman agreement’, dat wil zeggen dat er onderling informatie wordt uitgewisseld.
5. De ouders/verzorgers krijgen de tijd om dit te melden en nemen vervolgens contact op met de
‘nieuwe school’.
6. De directeur neemt daarna contact op met de directeur waar het kind staat ingeschreven.
7. Willen de ouders/verzorgers niet dat de huidige directeur op de hoogte gesteld wordt dan vindt er
geen verder gesprek plaats.
8. De informatieverstrekking aan de ouders/verzorgers kan plaatsvinden na afspraak. Hierbij is het
belangrijk te luisteren naar het verhaal van de ouders/verzorgers, maar ook duidelijk te maken dat
er een collegiale samenwerking bestaat tussen de scholen onderling. DE directeur nodigt de
ouders/verzorgers uit voor een oriënterend gesprek. Tijdens dit gesprek geeft de directeur
informatie m.b.t. de school en vindt er een rondleiding plaats. De directeur licht de procedure
m.b.t. aanname toe. Elke aanmelding vaneen nieuwe leerling wordt besproken in de
aannamecommissie, bestaande uit de directeur, IB-er en een leerkracht van de school. De
commissie betrekt in haar beoordeling over de al dan niet aanname van een leerling in elk geval de
volgende criteria: de groepsgrootte, de samenstelling van de bestaande groep (o.a. het aantal
aanwezige “zorgkinderen”), de groepsdynamiek, de kwaliteit van het onderwijs en de grenzen
m.b.t. de zorg. Op basis van één dan wel een combinatie van deze criteria kan de aanname van een
leerling worden geweigerd.
9. De directeur informeert en beargumenteert het besluit van de aannamecommissie met de
ouders/verzorgers.
10. Ouders/verzorgers informeren de directeur waar de leerling staat ingeschreven. Indien de leerling
geplaatst kan worden op de nieuwe school dan (zie stap 12 t/m 16).
11. De nieuwe school vraagt gegevens op van de leerling bij de oude school (zie aanname beleid).
12. Directeuren overleggen met elkaar en maken afspraken over de verdere afwikkeling waarbij het
belang van het kind altijd voorop staat.
13. Plaatsing kan alleen gedurende het schooljaar als dit in het belang is van het kind.
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14. De nieuwe school schrijft de leerling in en stuurt de gegevens door. Wanneer (gescheiden) ouders
niet op goede voet met elkaar staan maar wel beiden het ouderlijk gezag hebben, zal de school bij
inschrijving een handtekening van beide ouders vragen.
15. De oude school schrijft uit. Het onderwijskundig rapport wordt meegestuurd en indien nodig volgt
er een warme overdracht.

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
Het Nederlandse basisonderwijs, voor zover bekostigd door de overheid, is gratis.
Scholen bieden onderwijs aan dat moet voldoen aan bepaalde wet- en regelgeving, maar deze laten de
richting en de inrichting vrij. Dat is onze vrijheid van onderwijs: ouders kiezen zelf de school voor hun
kinderen, zodat zij onderwijs krijgen dat tegemoet komt aan de wensen en overtuigingen van hun ouders.
Dat neemt niet weg dat scholen een – vrijwillige – ouderbijdrage mogen vragen voor aanvullende
activiteiten. Het moet daarbij altijd gaan om dingen die ofwel niet essentieel zijn voor het onderwijs, zoals
schoolreisjes, ofwel openstaan voor alle leerlingen, ongeacht of de ouders de bijdrage betalen of niet. De
vrijwillige ouderbijdrage is dus een bijdrage van, voor en door de ouders zelf.
Activiteiten van de ouderraad/oudervereniging, betaald uit de bijdrage van ouders, kunnen ook onder
schooltijd vallen. Denk aan schoolreisjes, Sinterklaas, Kerst en dergelijke.
Het innen van deze bijdrage gebeurt door de oudervereniging.
Wijzigingen ten aanzien van de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage worden eerst afgestemd met de
directie en de medezeggenschapsraad waarna het wijzigingsvoorstel aan de Algemene ledenvergadering
van de oudervereniging wordt voorgelegd.
Stichting leergeld, Roerdalen e.o.
Website: http://www.leergreld.nl/roermondeo
Email: info@leergeldroermondeo.nl
Adres: Prins Bernhardstraat 36
6043 BH Roermond
Tel.
0475 - 475268

AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN
Het schoolbestuur heeft voor alle leerlingen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten onder de
volgende voorwaarden:
- Tijdens officiële schooltijden, ouderavonden/gesprekken en schoolfeestjes, het verblijf op de
speelplaats, in het schoolgebouw, sportveld, gymnastieklokaal, zwembad, excursieplaatsen,
schoolverlaterkamp onder verantwoordelijkheid en onder toezicht van bevoegde leraren.
- Gedurende de directe route op weg van huis naar school en van school naar huis.
- Er is geen vergoeding mogelijk voor materiële schade zoals aan brillen, kleding, fietsen, etc.
Tevens heeft het schoolbestuur een schadeverzekering afgesloten voor in- en opzittenden van
motorrijtuigen en niet gemotoriseerde vervoersmiddelen. Deze verzekering dekt ook de schade als ouders
of andere vrijwilligers hun vervoersmiddel gebruiken voor schoolactiviteiten.
Binnen de door stichting Swalm & Roer afgesloten verzekeringen zijn er geen persoonlijke eigendommen
van uw kind verzekerd.
Het staat u natuurlijk vrij om daarvoor zelf een eigendommenverzekering voor leerlingen af te sluiten.
Entiteiten (o.a. ouderraad en medezeggenschapsraad) gelieerd aan school vallen binnen de dekking van de
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bestuurdersaansprakelijkheidspolis van Stichting Swalm & Roer mits de activiteiten passen binnen de
schoolorganisatie.

INFORMATIE AAN GESCHEIDEN OUDERS
Ouders hebben het recht om door de school geïnformeerd te worden over de vorderingen van hun kind. Na
een scheiding zijn in principe beide ouders belast met het gezag over het kind en hebben beide ouders
gelijke rechten en plichten wat de informatievoorziening betreft. Heeft maar één ouder het gezag, dan
wordt volgens de wet verlangd dat deze ouder de andere ouder op de hoogte houdt over de vorderingen
van het kind en gesprekken en bijeenkomsten op school. Mocht de ouder zonder gezag rechtstreeks
geïnformeerd willen worden door de school, dan kan hij/zij daartoe een verzoek indienen bij de school. In
geval van onenigheid tussen ouders zal de school zich in het belang van het kind onpartijdig opstellen en de
regels volgen. De school kan in uitzonderlijke gevallen een afweging maken of het geven van informatie aan
de ouder zonder gezag, in het belang van het kind is.

DE LEERPLICHTWET IN HET KORT
De gemeente Roermond voert de leerplichtwet uit voor de gemeenten Roermond, Roerdalen,
Echt-Susteren en vanaf 16 jaar voor de gemeente Maasgouw.
Vanaf het moment dat een kind 4 jaar wordt mag het naar de basisschool. Het kind moet echter naar
school op de eerste dag van de maand nadat een kind 5 jaar wordt, vanaf dat moment is hij/zij ook
leerplichtig. De leerplicht eindigt na het schooljaar waarin uw kind 16 jaar is geworden. Daarna is uw kind
kwalificatie plichtig totdat hij/zij 18 jaar wordt of een startkwalificatie heeft behaald ( diploma havo/vwo of
mbo niveau 2 ).
Bij ziekte dienen ouder(s) / verzorger(s) de leerling ziek te melden voor aanvang van de lestijd.
Er is sprake van ongeoorloofd schoolverzuim, als de leerling zonder toestemming van de directeur afwezig
is. De directeur is dan verplicht ongeoorloofd schoolverzuim aan de leerplichtambtenaar door te geven.
Deze zal dan onderzoek doen naar de reden van het ongeoorloofd schoolverzuim.
Welk schoolverzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar?
• Relatief verzuim (spijbelen)
• Luxeverzuim (vakantieverlof)
• Absoluut verzuim (een kind staat op geen enkele school ingeschreven)
• Veelvuldig te laat komen (preventief)
• Twijfelachtig ziekteverzuim (preventief)
Extra verlof:
Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen kinderen extra vrij krijgen van school. Hiervoor dient u
een officiële aanvraag te doen bij de directeur. Aanvraagformulieren zijn hiervoor verkrijgbaar op de
school. De directeur beslist over een verlofaanvraag van maximaal 10 schooldagen. Als de verlofaanvraag
meer dan 10 schooldagen betreft, beslist de leerplichtambtenaar.
Een overzicht van omstandigheden waarin extra verlof is toegestaan is opgenomen in bijlage 1
De complete wettekst kunt u vinden op het internet www.minocw.n
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DE ORGANISATIE BIJ VERVANGING VAN DE
GROEPSLEERKRACHT
Als een groepsleerkracht ziek wordt, of om een andere reden afwezig is en vervangen moet worden, zal de
school er alles aan doen om het onderwijs te waarborgen.
Om zoveel mogelijk continuïteit en kwaliteit te waarborgen heeft Swalm & Roer een “flexpool” ingericht. In
deze pool zijn leerkrachten benoemd, die als vervanger op de scholen van Swalm & Roer functioneren.
Hierin wordt samengewerkt met vijf andere besturen in de regio Midden-Limburg voor het organiseren van
vervangingen. Indien geen vervanging kan worden gevonden, kan er een beroep worden gedaan op de
“flexpool” van de andere besturen. Helaas kunnen hiermee niet alle vervangingen (piekmomenten) worden
opgelost.
Als het aantrekken van vervanging problemen oplevert, bestaat er een stappenplan, waarin precies
omschreven is, welke stappen een school kan en moet zetten om alsnog vervanging voor de zieke te
kunnen regelen.

Afspraken:
1. Bij ontvangst van melding van afwezigheid van een leraar wordt vervanging gemeld bij
vervangersmanager. Binnen het bestuur wordt gewerkt met een vervangerspool.
2. Als dit niet tot resultaat leidt wordt contact gezocht met de pool van de samenwerkingsbesturen in
Midden-Limburg.
3. Mocht dit niet lukken dan wordt bekeken welke mogelijkheden er intern zijn: opsplitsen groep; inzet
extra uren parttimers; inzet stagiaires(1)
4. Indien bovenstaande niet realiseerbaar is zal gezocht moeten worden naar een alternatief
programma, waarin ook vrijwilligers, ouders en evt. kinderopvang samen met directie en
medewerkers een alternatief programma aanbieden. Uiteraard is dit van korte duur (1 dag). Dit zal
afwijken van het direct gericht zijn op de leerstof van het onderwijs.(2)
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5. Wanneer al deze stappen doorlopen zijn en het niet mogelijk is om de kinderen op school te houden,
dan wordt door de school verzocht de kinderen thuis te houden.(3) Dit is wel de laatste noodgreep,
omdat het dan gewoon niet meer anders kan. We doen dit dan als volgt:
 De leerlingen van de groep van de afwezige leraar worden betreffende eerste dag binnen
school opgevangen.
 Indien in de loop van de dag blijkt, dat er nog geen oplossing is voor vervanging worden de
ouders/verzorgers via Isy/Ouderportaal in kennis gesteld, dat de betreffende leerlingen tot
nader order thuis moeten blijven. De directie zal blijven proberen vervanging te krijgen.
 Voor ouders/verzorgers die beslist geen opvang kunnen regelen, biedt de school de
mogelijkheid tot opvang op school.
 Mocht blijken dat de vervanging alsnog geregeld kan worden, dan worden de betreffende
ouders/verzorgers hiervan telefonisch op de hoogte gesteld en komen die leerlingen de
daarop volgende dag ook weer naar school.

DE BEGELEIDING VAN STAGIAIRES
Iedere school binnen de stichting Swalm & Roer heeft de verplichting stagiaires te begeleiden. De toedeling
van de stagiaires wordt geregeld door de bovenschoolse stagecoördinator.
Dit betekent tevens voor onze organisatie "Voeding blijven houden met vernieuwingen". Immers studenten
gaan aan de slag met nieuwe werkvormen en/of onderwijsinhouden. Onze leerkrachten maken van deze
kennis en vaardigheden gebruik om de eigen doceerstijlen te verruimen.
Onze school staat open voor gemotiveerde stagiaires om hen de gelegenheid te geven, ervaring op te doen
in het kader van hun studie.
Gemotiveerde stagiaires kunnen bij ons hun opleidingsopdrachten uitvoeren en waardevolle ervaringen
opdoen en tegelijk zijn het vaak voor de kinderen en voor ons extra helpende handen in de klas. De
groepsleerkracht is tevens de coach van de stagiaire, bespreekt het werk na en onderhoudt contacten met
de stagebegeleiding vanuit de opleiding.

DIVERSEN
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AFKORTINGENLIJST
- A.V.I.- leessysteem

: Analyse van Individualiseringsnormen voor
het technisch lezen.

- CJG

: Centrum Jeugd en Gezin

- CvB

: College van Bestuur

- CvI

: Commissie van Indicatiestelling

- EHBO

: Eerste Hulp Bij Ongelukken

- G.G.D.

: Gemeentelijke Gezondheids Dienst

- G.M.R.

: Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

- I.B.-er

: Intern Begeleider

- I.C.T.

: Informatie en Communicatie Technologie

- M.R.

: Medezeggenschapsraad

- OKR

: Onderwijskundig Rapport

- OP

: Onderwijs Personeel

- OOP

: Onderwijs Ondersteunend Personeel

- OT

: Ondersteuningsteam

- O.V.

: Oudervereniging

- PDCA

: Plan Do Check Act

- SBO

: Speciaal BasisOnderwijs

- SMART

: Systematisch Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdsgebonden

- SWV

: Samenwerkingsverband

- V.B.K.O.

: Vereniging Besturenorganisaties Katholiek
Onderwijs

- V.O.

: Voortgezet Onderwijs

- W.S.N.S. traject

: Weer Samen Naar School

BIJLAGEN
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BIJLAGE 1: REGELGEVING OMTRENT DE LEERPLICHT
Onder welke omstandigheden is extra verlof mogelijk?
- bij een wettelijke verplichting, voor zover dat niet buiten de lesuren kan geschieden;
- bij verhuizing (1 schooldag);
- bij het huwelijk in Nederland van een bloed- of aanverwant t/m 3e graad (1-2 schooldagen);
- bij het huwelijk in het buitenland van een bloed- of aanverwant t/m 3e graad (max. 5 schooldagen);
- bij een ernstige ziekte van een bloed- of aanverwant t/m de 3e graad (duur in overleg met de directeur);
- bij het overlijden van bloed- en aanverwant in de 1e graad (max. 5 schooldagen);
- bij het overlijden van bloed- en aanverwant in de 2e graad (max. 2 schooldagen);
- bij het overlijden van bloed- en aanverwant in de 3e en 4e graad (max. 1 schooldag);
- bij het overlijden van bloed- en aanverwant t/m de 4de graad in het buitenland (max. 5 schooldagen);
- bij 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van (groot)ouder(s)/verzorger(s) (max. 1 schooldag);
- bij 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van (groot)ouder(s)/verzorger(s) (max. 1 schooldag);
- bij andere naar het oordeel van de directeur gewichtige omstandigheden.
- Vakantie is nooit een gewichtige omstandigheid!
Wanneer wordt zeker géén toestemming gegeven voor extra verlof?
- familiebezoek in het buitenland;
- vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
- uitnodiging van familie of vrienden om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;
- eerder vertrekken of later terugkomen in verband met verkeersdrukte;
- verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;
- bij een voor de ouder ongunstige verdeling van vakantieweken door de werkgever die buiten de
reguliere schoolvakantie vallen .
Vakantie onder schooltijd vanwege specifieke aard van het beroep van ouders (art. 11f)
De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is.
Alleen als voldaan wordt aan àlle drie de volgende voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek extra
vakantie toestaan:
1. Als tenminste één van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden.
(Sommige beroepen in de horeca en aanverwante bedrijven en sommige agrariërs.) Hiervan dient
bewijs overlegd te worden, namelijk een accountantsverklaring waarin wordt aangegeven dat het
merendeel van de jaarlijkse inkomsten in de vakantieperiode(s) wordt omgezet.
2. Als het gezin in geen van de schoolvakanties (dus zowel niet in de zomer-, herfst-,
kerstvakantie als tijdens een van de andere vakantieperiodes) in één schooljaar 2 weken
aansluitend met vakantie kan.
3. De extra vakantie valt niet in de eerste twee weken van het schooljaar.
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N.B.
Alle verlofaanvragen dienen, indien mogelijk, minimaal 8 weken van te voren schriftelijk te worden
aangevraagd. De verlofaanvragen dienen voor zover redelijkerwijze mogelijk te worden vergezeld van
bewijsmiddelen.
Religieuze feestdagen
Er zijn een aantal religieuze feestdagen waarop verlof mogelijk is. Deze dagen zijn bekend bij de directeur
van de school. Verlof is enkel mogelijk op de religieuze feestdagen behorende bij de eigen religie /
geloofsovertuiging.
Vragen?
Voor verdere informatie of ondersteuning bij leerplichtzaken kunt u terecht bij het team Leerplicht van de
gemeente Roermond op het nummer 0475- 359 999.
Notitie onderwijs en toptalenten met betrekking tot het verlenen van verlof
1. Rol leerplichtambtenaar
De leerplichtambtenaar kan op grond van de leerplichtwet geen vrijstelling verlenen voor toptalenten.
2. Sporttalenten
Wanneer is er sprake van een sporttalent?
Aan de hand van een status kan bepaald worden of Iemand een bijzonder sporttalent heeft. Er moet sprake
zijn van:
- een landelijke status A (beste 8 van de wereld), B (beste 16 van de wereld) of HP (High Potential, jonge
sporter die doorstroomt naar wereldtop);
- een internationaal talent, nationaal talent of belofte;
- bij te jonge leeftijd voor een belofte: een erkenning door de sportbond als talent en ondersteuning door
het Olympisch Netwerk.
De sportbonden en/of NOC*NSF bepalen of de sporter voor de onder 1 en 2 genoemde statussen in
aanmerking komt. Voor voetballers stelt de betaald voetbalorganisatie (SVO) vast of een sporter een status
heeft.
Procedure en voorwaarden bij vrijstelling toptalent op het gebied van sport
- De ouder/verzorger van de leerling dient een schriftelijk verzoek in bij de directie van de school waar de
leerling staat ingeschreven,
- De ouder/verzorger levert bewijsstukken van NOC*NSF/Olympisch Netwerk of de sportbond waaruit
status 1, 2 of 3 blijkt alsmede een overzicht van wedstrijden, toernooien of trainingen.
- De data van afwezigheid dienen in principe aan het begin van het schooljaar c.q. kalenderjaar door de
ouders aan de school te worden doorgegeven.
- De school maakt een plan van aanpak voor het aangepaste onderwijsprogramma.
- De school sluit een overeenkomst met de ouders/leerling en de trainer van de leerling over de gemaakte
afspraken.
- Indien de leerling zich niet aan de afspraken houdt of onvoldoende presteert op school kan de
overeenkomst door ouders, school of trainer worden opgezegd.
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- School informeert de leerplichtambtenaar.
- School stemt af met de inspectie hoe zij hier over geïnformeerd wil worden.
3. Kunst/cultuur talenten
Wanneer is er sprake van een kunst/cultuur talent?
Een landelijke normering voor cultuurtalenten is er niet. Dat betekent niet dat er geen initiatieven zijn. In
Den Haag is er bijvoorbeeld een school voor jong talent die samenwerkt met het Koninklijk
Conservatorium, jongeren van groep 7/8 BAO, het VMBO TL, de HAVO of het VWO, met een bijzonder
talent voor muziek, kunnen daar terecht.
Procedure en voorwaarden bij vrijstelling toptalent op het gebied van kunst/cultuur
- De ouder/verzorger van de leerling dient een schriftelijk verzoek in bij de directie van de school waar de
leerling staat ingeschreven.
- De data van afwezigheid dienen in principe aan het begin van het schooljaar c.q. kalenderjaar door de
ouders aan de school te worden doorgegeven.
- De school maakt een plan van aanpak voor het aangepaste onderwijsprogramma.
- De school sluit een overeenkomst met de ouders/leerling en de begeleider van de leerling over de
gemaakte afspraken.
- De ouders leveren een bewijs waaruit blijkt dat er toestemming is van de arbeidsinspectie (indien van
toepassing).
- Indien de leerling zich niet aan de afspraken houdt of onvoldoende presteert op school kan de
overeenkomst door ouders, school of begeleider worden opgezegd.
- School informeert de leerplichtambtenaar.
- School stemt af met de inspectie hoe zij hier over geïnformeerd wil worden.
De volgende evenementen komen in aanmerking voor een vrijstelling aan het vastgestelde
onderwijsprogramma:
- deelname aan muziekconcoursen met een nationaal of internationaal karakter;
- deelname aan film gemaakt voor de Nederlandse bioscoop;
- deelname aan televisiedrama, televisieseries, eindrondes talentenjachten of daarmee vergelijkbare
programma's die op riet landelijk net worden uitgezonden;
- optreden in musicals en theaterproducties met een nationaal karakter.
Niet in aanmerking komen:
- deelname aan reclamespotjes;
- deelname voorrondes talentenjachten, zoals The Voice of Holland en Idols.

Nadere regeling kinderarbeid
Indien er sprake is van meedoen aan televisieprogramma's, theatershows en dergelijke waarbij een
financieel voordeel is te behalen voor het kind of de ouders, zijn er regels betreffende kunstkinderen
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opgenomen in de “Nadere regeling Kinderarbeid". Kinderen tot 7 jaar kunnen per schooljaar een
vergunning voor één optreden krijgen van de Arbeidsinspectie. Kinderen tussen 7 tot 12 jaar mogen met
een vergunning van de Arbeidsinspectie 12 keer per jaar optreden. De rol van het kind moet wel beperkt
zijn. Jongeren vanaf 12 jaar krijgen in de "Nadere regeling Kinderarbeid" meer ruimte om werkzaamheden
te verrichten.

BIJLAGE 2: NAMEN EN ADRESSEN
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- Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730
3500 GS Utrecht
T 088-669 60 00
E tilburg@owinsp.nl
I www.onderwijsinpectie.nl
De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op 0900-1113111

- Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 31-02 Midden-Limburg
In de Neerakker
Postbus 3043, 6093 ZG Heythuysen
Bezoekadres:
In de Neerakker 2
6093 JE Heythuysen
T 0475-550449
E info@swvpo3102ml.nl I www.swvpo3102ml.nl

- Leerplichtambtenaar
T 0475 - 359 999 of e-mail verzuimloket@roermond.nl

- GGD Limburg-Noord, afdeling Midden
Postbus 1150
5900 BD Venlo
Oranjelaan 21
6042 BA Roermond
tel. 088- 119 12 00
e-mail: info.ggd@vrln.nl

- Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg.
Volgelsbleek 10
6001 BE Weert
Locatie Roermond: Bredeweg 239d, Roermond
Locatie Roerdalen: Koebroekweg 3, Vlodrop
T 088-0072990
Einfo@cjgml.nl
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I www.cjgml.nl

- VEILIG THUIS: advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling
T 0800-2000
I www.vooreenveiligthuis.nl

- Bureau Jeugdzorg Midden-Limburg
Mariagardestraat 64, 6041 HM, Roermond
T 088-0072950
E midden-limburg@bjzlimburg.nl

I www.bjzlimburg.nl

BIJLAG
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BIJLAGE 3: WEGWIJZER JEUGDGEZONDHEIDSZORG
0 - 18 JAAR
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2: NAMEN EN ADRESSEN
BIJLAGE 2: NAMEN EN ADRESSE

WEGWIJZER
JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-18 JAAR
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) biedt basiszorg aan alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Zo ook in de
regio Noord- en Midden-Limburg, waar de JGZ door de GGD Limburg-Noord, wordt aangeboden.

WAARVOOR KUNT U BIJ ONS TERECHT?
Alle ouders van jeugdigen van 0-18 jaar en jongeren kunnen bij de JGZ terecht voor informatie en
ondersteuning op het gebied van een gezond en veilig opgroeien
Jeugdgezondheidszorg voor kinderen in het reguliere en speciale basis- en voortgezet onderwijs
Om de groei en ontwikkeling van uw kind goed te kunnen volgen, is de JGZ regelmatig op school om uw
kind te onderzoeken/screenen. Daarnaast wordt uw kind in deze periode op bepaalde leeftijden
gevaccineerd.

HOE GAAN WE TE WERK?
Contactmomenten
We volgen samen met u het gezond en veilig opgroeien van uw kind.
Op de basisschool en op het vervolgonderwijs zijn er nog onderzoeken op de leeftijd van 5/6 jaar, 10/11 jaar
en klas 2 van het voortgezet onderwijs. Bij het speciaal onderwijs wordt uw kind ook regelmatig onderzocht.
Spreekuren en andere contacten
Ook buiten de contactmomenten kunnen er vragen of problemen zijn op het gebied van gezond en veilig
opgroeien. Ouders of jongeren kunnen zelf een gesprek of onderzoek vragen op het spreekuur bij het team
JGZ.
Logopedie
Als er vragen zijn over de spraaktaalontwikkeling van uw kind, kan de logopediste van de GGD onderzoek
doen bij kinderen en advies geven. Dit kan vanaf 2 jaar, op het consultatiebureau of de basisschool.

MET WIE WERKEN WE SAMEN?
Wij werken samen met andere organisaties om de zorg voor uw kind goed te regelen. Bijvoorbeeld
kinderartsen, kinderfysiotherapie, scholen en hulpverlening
Als uit gesprekken of onderzoeken blijkt dat uw kind hulp of zorg nodig heeft, dan zoeken wij samen met u
naar een oplossing. Soms kunnen wij die zorg of hulp zelf bieden, maar het kan ook zijn dat we u voor
verder onderzoek, advies of hulp verwijzen.

WAT DOEN WIJ NOG MEER?
De Gezonde School
Ook achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de gezondheid van uw kind. Door de school te
stimuleren de schoolomgeving gezonder en veiliger te maken helpt de GGD mee aan een gezonder
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leefklimaat voor uw kind. De meeste scholen besteden al aandacht aan gezondheid, welzijn en veiligheid
door lessen te geven over thema’s als gezonde voeding, maar ook door te praten over bijvoorbeeld een
pestprotocol. De Gezonde School-methodiek is dé praktische werkwijze om scholen daarbij te ondersteunen.
Externe vertrouwenspersoon
De externe vertrouwenspersoon begeleidt en ondersteunt ouders, leerlingen en medewerkers van scholen
bij de behandeling van klachten waar sprake is van machtsmisbruik. Onder machtsmisbruik wordt verstaan:
seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten.
De externe vertrouwenspersoon is er alleen voor klachten tussen ouders/leerlingen medewerkers van een
school en tussen leerlingen onderling. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk.
Wilt u een gesprek met de externe vertrouwenspersoon dan kunt u contact opnemen met het secretariaat
van de GGD Limburg-Noord.

Uw privacy, onze zorg
De GGD Limburg-Noord verwerkt
persoonsgegevens om u van dienst te
kunnen zijn. Hierbij wordt de Wet
Bescherming Persoonsgegevens in acht
genomen. Gegevens worden bewaard in
het digitaal dossier JGZ en alleen
gebruikt voor JGZ. De toegang tot
gegevens is beveiligd en beperkt tot
daartoe aangewezen medewerkers die
een geheimhoudingsplicht hebben.
Zonder uw toestemming worden
gegevens niet aan derden verstrekt. De
GGD Limburg-Noord heeft de regels
vastgelegd in een Privacy Reglement.

Digitaal dossier
De GGD Limburg-Noord is
wettelijk verplicht om van elk kind
een digitaal dossier aan te leggen.
Onze medewerkers noteren hierin
belangrijke zaken over uw kind. U
kunt deze gegevens in het dossier
inzien. Gaat u verhuizen, dan stuurt
de GGD Limburg-Noord het
dossier, met uw toestemming, door
naar de JGZ-instelling van uw
nieuwe woonplaats.

Signaleringssysteem
De GGD Limburg-Noord, afdeling
JGZ is aangesloten op het
signaleringssysteem: Verwijsindex
Noord- en Midden-Limburg. Een
elektronisch systeem, waarin
hulpverleners kunnen aangeven als
zij zich zorgen maken over een
kind of jongere. De verwijsindex
zorgt ervoor dat de betrokken
hulpverleners eerder met elkaar in
contact komen om de hulp beter op
elkaar af te stemmen. Het gebruik
ervan gebeurt met kennisgeving
aan de ouders en/of de jongere.

HOE ZIJN WIJ TE BEREIKEN?
Voor uitgebreide informatie, (inhoudelijke) vragen en het maken en/of verzetten van een afspraak kunt u op
verschillende manieren contact met ons opnemen.
Adresgegevens, hoofdkantoor
GGD Limburg-Noord, onderdeel van de Veiligheidsregio
Bezoekadres:
Drie Decembersingel 50
5921 AC VENLO-BLERICK

Postadres:
Postbus 1150
5900 BD VENLO
Telefoon
Voor ouders en/of kinderen/jongeren in de leeftijd van 0-18 jaar: 088 - 11 91 111.
Op maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 14.00 uur.
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Klachtenreglement
De medewerkers van de
GGD Limburg-Noord
proberen iedereen zo
goed mogelijk van dienst
te zijn. Toch kan het
gebeuren dat u vindt dat
u niet correct bent
behandeld of dat u niet
tevreden bent met de
geleverde zorg. Neemt u
dan contact op met de
GGD Limburg-Noord.

Website
www.ggdlimburgnoord.nl

BIJLAGE 4: AVG op school
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BIJLAGE 4: AVG op school
BIJLAGE 5:
DE INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS
Ieder jaar kijkt de inspectie of een school voldoende kwaliteit levert. De inspectie reageert op
nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs door veranderingen in het toezicht waarmee een cultuur
van permanente kwaliteitsverbetering wordt ondersteund. In de kern komt het erop neer dat de
waarborg en stimulans voor scholen onder het basisniveau wordt aangevuld met stimulerend
toezicht voor scholen die daarboven presteren. Uitgangspunt van het sinds augustus 2017
vernieuwde toezicht is de eigen verantwoordelijkheid van besturen en scholen voor
onderwijskwaliteit en hun ambities. Het vierjaarlijks onderzoek wordt gedaan op het niveau van
het bestuur (kwaliteitszorg en financieel beheer) en op het niveau van de scholen. Dit betekent
een vierjaarlijks verificatieonderzoek/schoolbezoek, kwaliteitsonderzoek bij risicoscholen en op
verzoek van het bestuur of een school een onderzoek naar goede scholen. De inspectie betrekt in
de tussenliggende jaren, naast de vierjaarsonderzoeken de overige scholen in bredere
onderzoeken.
Naast de jaarlijkse risicoanalyse doet de inspectie onderzoek in het kader van het
Onderwijsverslag, themaonderzoek, een vierjaarlijks bezoek en/of een onderzoek naar de kwaliteit
van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE).
De bevindingen van de inspectie over de kwaliteit alsmede de toezichthistorie worden
gepubliceerd op de website van de inspectie www.onderwijsinspectie.nl (zoek scholen).
Verder controleert de inspectie of voor elke school de schoolgids, het schoolplan en het zorgplan
bij de inspectie aanwezig zijn.
Momenteel hebben alle scholen van Swalm & Roer een basisarrangement, dat wil zeggen dat de
inspectie geen aanwijzingen heeft dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het
onderwijs. In het najaar stelt de inspectie het nieuwe arrangement vast.

De contactgegevens van de inspectie zijn:
- Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730
3500 GS Utrecht
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T 088-669 60 00
E mailto:tilburg@owinsp.nl
I www.onderwijsinpectie.nl
De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op 0900-1113111
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