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Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een 
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze 
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en 
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben 
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We 
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de 
andere manieren waarop we u informeren.

Naast deze schoolgids vindt u op onze website en op de website van 'Scholen op de Kaart' de centrale 
schoolgids van Swalm & Roer voor verdere informatie.  

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 
(MR).We wensen u veel leesplezier.

Team van de St. Martinusschool

Voorwoord
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Contactgegevens

Basisschool Sint Martinus
Schoolstraat 1
6063BW Vlodrop

 0475407052
 http://www.stmartinusschool.nl
 info@stmartinusschool.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Margo Coenen margocoenen@swalmenroer.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2020-2021 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

105

2020-2021

Het leerlingenaantal van onze school is dit schooljaar onverwacht gegroeid. We startten in schooljaar 
2020-2021 met 105 leerlingen en sloten het jaar af met 130 leerlingen. Naast de instroom van groep 1 
leerlingen kregen we ook te maken met zij-instroom. We constateren nu dus een lichte groei in 
leerlingenaantal.

Schoolbestuur

Stichting Swalm en Roer voor Onderwijs en Opvoeding
Aantal scholen: 23
Aantal leerlingen: 5.359
 http://www.swalmenroer.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij SWV PO 31-02 Midden Limburg.

1.2 Missie en visie
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Kenmerken van de school

Ervaren

DoenLeren

Missie en visie

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 hiervoor 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 te 
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 staan 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. 

Identiteit

We zijn een katholieke school. In een omgeving waarin vertrouwen, respect, verdraagzaamheid en 
samenwerking centraal staan kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen. De kinderen op onze school 
zijn overwegend katholiek, maar ook kinderen met een andere geloofs- en/of levensovertuiging maken 
deel uit van onze school en zijn van harte welkom. De school houdt rekening met verschillende visies 
die er bij ouders bestaan rondom geloofsovertuiging. De communie- en vormselviering worden door de 
school ondersteund. Het is echter de keuze van de ouders/kind om hieraan deel te nemen. 
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Binnen onze school verzorgen de leerkrachten in principe alle vakgebieden. Een uitzondering hierop is 
de wekelijkse muziekles en één van de twee gymlessen per week. De groepsleerkracht is aanwezig bij 
deze lessen en blijft de eindverantwoordelijke voor de les.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 

groep 3/4

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Binnen de kleutergroepen werken we rondom thema's. Per jaar staan een aantal thema's centraal. Door 
thematisch te werken maken we de verbinding tussen alle vakgebieden en zorgen we voor een 
integrale aanpak van het totale leerproces: motorische ontwikkeling, taalontwikkeling, oriëntatie in de 
ruimte, enzovoorts.

Alle onderwerpen/gebieden komen steeds gezamenlijk aan bod tijdens het werken binnen één van de 
thema's.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
7 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Taal
8 u 10 min 7 u 10 min 7 u 10 min 7 u 10 min 6 u 10 min 6 u 10 min

Rekenen/wiskunde
6 uur 6 uur 6 uur 6 uur 6 uur 6 uur 

Wereldoriëntatie
3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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We gymmen twee keer per week in de sporthal. Eén keer wordt de les door de eigen leerkracht 
verzorgd, de andere keer door een vakleerkracht i.c.m. sportverenigingen uit de regio.

Bewegingsonderwijs
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Levensbeschouwing
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Engelse taal
1 uur 1 uur 

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• BSO Wee-Play

Extra faciliteiten

2.2 Het team
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Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Kinderopvang en Voor- en vroegschoolse educatie 
(VVE) / peuteropvang. We werken samen met een kinderopvangorganisatie in het gebouw van de 
school. Met Wee-Play.

Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken hierin samen met de 
peuterspeelzaal/het kinderdagverblijf in het gebouw van de school, Wee-Play. Er wordt samengewerkt 

2.3 Aanbod voor het jonge kind

Verlof personeel

Vervanging bij ziekteverlof is als volgt geregeld: allereerst wordt getracht het verlof op te vangen met 
parttimers, die dan mogelijk extra komen werken of die met de betreffende persoon een dag ruilen. Als 
het voorgaande niet mogelijk is, wordt met behulp van de vervangersspool van de stichting (flexpool) 
geprobeerd vervanging te regelen. Lukt ook het voorgaande niet, dan bestaat de kans dat de 
betreffende groep over meerdere groepen verdeeld wordt. Het kan voor komen, dat er helaas geen 
andere mogelijkheid is dan een groep naar huis te sturen of een groep vooraf te informeren dat er voor 
hen die dag geen onderwijs mogelijk is. Het protocol vanuit de Stichting Swalm en Roer is leidend bij 
vervangersproblematiek.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Muziek Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

Op onze school werken 7 leerkrachten verdeeld over de 6 groepen. Verder vindt u in ons team een 
intern begeleider. De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft 
coördinerende en begeleidende taken. Zij helpt leerkrachten en ouders met hulpvragen over 
kinderen. Hij/zij voert ook gesprekken met ouders en leerkracht over het kind. 

Onze gedragswetenschapper is 1 dag per week aanwezig en ondersteunt leerkrachten, leerlingen en 
ouders met vragen rondom gedrag. 

De directeur geeft leiding aan de school rondom onderwijskundige, organisatorische en huishoudelijke 
zaken. 

Ondersteuning wordt geboden door de werkzaamheden van de conciërge en de administratief 
medewerkster. Beiden werken 1 dag per week.
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tussen de pedagogisch medewerkers en de kleuterleerkachten. Dit gebeurt veelal op inhoudelijk vlak 
op het gebied van VVE. Zowel de voorschoolse opvang als de school werken doelgericht vanuit de Kijk!-
lijnen. Met het programma Kijk! (0 t/m 7 jaar) observeren de pedagogisch medewerkers en school waar 
een leerling zit in zijn/haar ontwikkeling. Wanneer leerlingen vanuit Wee-Play de overstap maken naar 
groep 1 vindt er een warme overdracht plaats met de pedagogisch medewerker, de leerkracht en 
ouders (VVE).

Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma's extra aandacht voor hun 
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed starten op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt aangeboden 
op de peuterspeelzaal. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in de groepen 1 en 2 van de basisschool. 
Schoolbesturen werken hiervoor samen met de kinderopvang en de gemeente. 

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

In ons schoolplan 2021-2022 zijn de volgende onderwerpen opgenomen:

1. Populatie positief in beeld (vanuit sterkte) 

2. Vertrouwen en verantwoordelijkheid 

3. Commitment (hangt als paraplu boven: transparantie, gelijkwaardigheid en educatief partnerschap; 
professionele gedragscultuur; relatie intern en extern) 

4. Taal (=communicatie) 

5. Implementeren nieuwe rekenmethode 

6. Sociaal Welbevinden leerlingen in de groep (ook in samenwerking met Wee-Play)

7. Uniforme inzet van groepsplannen/didactisch handelen (kwaliteitszorg) 

8. Met en van elkaar leren (klassenmanagement: klassenbezoeken) 

9. Opstarten kinderbuurtraad i.s.m. Kies & Co

Doelen in het schoolplan 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

De doelen staan uitgewerkt in ons schooljaarplan. Onderwerpen worden behandeld tijdens 
studiedagen en teambijeenkomsten.

Hoe bereiken we deze doelen?
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke 
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke 
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de 
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het 
schoolondersteuningsprofiel op.

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 (Kijk!) 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 sociaal-emotionele ontwikkeling.  In groep 2 nemen we 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, DMT, AVI, studievaardigheden en 
rekenen/wiskunde. 

9



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. 

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.

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 twee keer per jaar deel aan het 
VEBO-overleg (Verkeersoverleg Basisonderwijs) waarbij alles omtrent verkeer besproken wordt met de 
6 basisscholen binnen Roerdalen, de gemeente, en het 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.
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Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Gedragsspecialist 2

Intern begeleider 4

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

Naast de dagelijkse observaties en gesprekken wordt er gewerkt middels het programma PBS. PBS 
(Positive Behavior Support) is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en 
gedragsproblemen voorkomt. Kijk voor meer informatie op: www.swpbs.nl

Hiernaast gaan we ook preventief te werk. We zetten in op de zogenaamde Gouden Weken. Een goed 
begin is het halve werk. Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het begin van het schooljaar. Het 
proces van groepsvorming begint na een vakantie weer helemaal opnieuw: de leerlingen verkennen 
elkaar, de leraar en de regels. Daarom is dit een belangrijke tijd om een goed pedagogisch klimaat in de 
klas te creëren. Daar heb je de rest van het jaar plezier van. 

Verder begeleiden de intern begeleider en de gedragswetenschapper het gedrag van kinderen 
(individueel en/of per groep).

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Enquêtetool van Vensters.

Aan de hand van de uitkomsten van de vragenlijsten van Vensters, die ingevuld worden door de 
leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 trekken wij conclusies en worden waar nodig acties op gezet. Deze 
acties worden dan beschreven in het jaarplan. 

Wij vinden het belangrijk dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de leerlingen en de 
medewerkers. Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig 
samenwerken is. Op onze school wordt veel aandacht besteed aan het pedagogisch klimaat. Belangrijk 
is dat ieder zich veilig en prettig voelt op onze school. Vanuit een positieve benadering in open 
communicatie met wederzijds respect willen we een voorbeeld zijn voor onze kinderen en een 
ontwikkeling gaande houden van zelfverantwoordelijkheid. Op stichtingsniveau is een gedragscode 
vastgesteld. De school waarborgt de sociale veiligheid van leerlingen en leraren. Op schoolniveau 
wordt, naast de gedragscode van de stichting, het 'convenant veilige school' gehanteerd, waar de 
samenwerkingsafspraken met betrekking tot veiligheid in en rond de school staan vermeld

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
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Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator F. Wackers femkewackers@swalmenroer.nl

vertrouwenspersoon F. Wackers femkewackers@swalmenroer.nl
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Klachtenregeling

De school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Belangentegenstellingen en 
meningsverschillen zijn dan ook niet bijzonder en worden meestal in onderling overleg bijgelegd. 

Het is in ieders belang dat klachten, van welke aard dan ook, op een bevredigende manier worden 
opgelost. Uw ongenoegen kan betrekking hebben op het handelen van leerkrachten, directie, 
ondersteunend personeel, leerlingen en ouders. Ook kan het zijn dat er klachten ontstaan over de 
kwaliteit van de dienstverlening, het onderwijs of de schoolorganisatie. Alvorens u ervoor kiest om een 
klacht in te dienen, willen wij u adviseren om eerst het gesprek aan te gaan met degene die de klacht 
direct aangaat.

In de praktijk van alledag blijkt dat meestal te leiden tot een bevredigende oplossing voor alle 
betrokkenen. Als een gesprek met de leerkracht van uw kind niet leidt tot een oplossing, dan kunt u in 
overleg met de directie van de basisschool naar een oplossing zoeken. 

Soms is een onderwerp van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid 
bestaat. In de Centrale Schoolgids van S&R leest u hier meer informatie over.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

* Gesprekkencyclus: drie keer per jaar (2 keer op uitnodiging en 1 keer facultatief) voeren wij 
voortgangsgesprekken.

* Algemene informatie wordt via Isy (digitaal ouderportaal) verspreid, het gaat hier om het 
aankondigen/belichten van lopende schoolzaken.

* Bij het formuleren van o.a. beleid kunnen ouders via de oudergeleding van de MR aangeven wat ze 
belangrijk vinden.

Ieder kind, iedere leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders. 
Ouderbetrokkenheid is voor ons dan ook een gelijkwaardige en niet-vrijblijvende samenwerking tussen 
ouders en school waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de 
(school)ontwikkeling van het kind. Ouderbetrokkenheid beoogt slechts één ding: een betere wereld 
voor het kind, de ouders en de school.

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 7,50

Daarvan bekostigen we:

• Kerst

• Schoolreis

• Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig 
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• 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 en 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 adviezen/instemming altijd het belang van zowel de ouders en personeelsleden als de 
schoolorganisatie in het oog te houden. Op schoolniveau worden de school specifieke 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. 

Ouders zijn verder op heel veel manieren actief binnen onze school. 

Enkele voorbeelden: oudervereniging, medezeggenschapsraad, ouderavonden, ondersteuning/hulp in 
de groepen, voorlezen, spelletjes binnen en buiten, knutselen/ handvaardigheid, luizenbrigade, 
begeleiding excursies en uitstapjes, gastspreker (hobby of werk bijvoorbeeld)
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De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage is per 1 augustus 2021 aangescherpt. Scholen mogen 
geen kinderen uitsluiten van extra activiteiten die de school aanbiedt als ouders de vrijwillige 
ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.

De ouderbijdrage is dus altijd vrijwillig. Vrijwillig betekent dat ouders mogen kiezen of zij de 
ouderbijdrage betalen. Dit heeft niets met het inkomen te maken. Waarom een ouderbijdrage? Scholen 
ontvangen subsidie van het rijk voor het onderwijs, maar niet voor alle activiteiten. Scholen vragen 
vaak een bijdrage voor extra activiteiten, zoals hierboven genoemd.

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Wanneer uw kind ziek is, is dit natuurlijk heel erg vervelend. Voor de leerkrachten is het fijn dat wanneer 
uw kind ziek is u dit even telefonisch doorgeeft.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de 
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.
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U kunt verlof aanvragen door een aanvraagformulier bijzonder verlof te halen bij de directie, het 
formulier kunt u ook downloaden vanaf de website. Uw aanvraag zal getoetst worden aan het wettelijk 
kader leerplichtwet.

De meeste nieuwe leerlingen komen als vierjarige 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 telefonische afspraak hebben de ouders vervolgens eerst een gesprek met de directeur of de 
intern begeleider, waarin van beide kanten eventuele vragen kunnen worden beantwoord. Daarna volgt 
er meestal een korte rondleiding door de school. Tijdens de eerste kennismaking krijgt de ouder een 
aanmeldingsformulier uitgereikt.

Door ondertekening van het aanmeldingsformulier, verklaart de ouder dat de daarop vermelde 
gegevens juist zijn en verklaart de ouder eveneens akkoord te gaan met de in de schoolgids vermelde 
regelingen, afspraken en verwachtingen. Bij de in- en uitschrijving van het kind op school is de 
handtekening van beide ouders nodig. Heeft één van de ouders officieel het gezag, dan is de 
handtekening van de ouder met gezag voldoende. Ouders krijgen zo spoedig mogelijk bericht of een 
aangemelde leerling wel of niet geplaatst kan worden. Voor meer informatie verwijzen we naar de 
Centrale Schoolgids van S&R.

4.4 Toelatingsbeleid

4.5 Overplaatsing van leerlingen binnen S&R

Om de overplaatsing van leerlingen binnen de scholen van stichting Swalm & Roer zo goed mogelijk te 
laten verlopen is een protocol opgesteld. Dit voor alle scholen van stichting Swalm & Roer geldende 
protocol geeft duidelijkheid aan zowel de scholen als de ouders. U vindt dit protocol in de Centrale 
Schoolgids van S&R.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Tussentijdse opbrengsten staan altijd op de agenda in groepsbesprekingen en voorgangsgesprekken. 
Vanaf groep 3 werken we met de methode-onafhankelijke toetsen van het CITO-LOVS 
(leerlingvolgsysteem). Zo kunnen we de schoolresultaten vergelijken met een landelijk gemiddelde en 
zien we welke onderdelen aandacht nodig hebben. 

Afname van deze toetsen heeft als doel om de groei te meten en om hierna de juiste aanpak te kiezen 
en uit te voeren. Het is dan onze opdracht om eventuele hiaten weg te werken maar ook om de 
kinderen in kaart te brengen die meer uitdaging nodig hebben omdat ze makkelijk hoge scores halen. 
De tussentijdse en de eindresultaten worden ieder jaar beschreven in een kwaliteitsrapportage. Jaarlijks 
vindt er een zogenaamd kwaliteitsgesprek plaats tussen het stafbureau en het MT van de school 
(directeur en intern begeleider). We bespreken dan resultaten, analyses, conclusies en vervolgacties. 

Ouders hebben altijd inzage in de resultaten (dus ook in het CITO LOVS van hun kind), die inzage geven 
we tijdens een voortgangsgesprek.

5.2 Resultaten eindtoets

Wat is de eindtoets? 
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 

5 Ontwikkeling en resultaten

17



eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De 
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus 
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende 
presteert.

Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt 
ook wel het fundamentele niveau genoemd).

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een 
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.

Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de 
‘referentieniveaus’ genoemd.  Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald 
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft 
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.

Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze 
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder 
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets 
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd. 

Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het 
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar 
voldoende.

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet 
mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de 
coronacrisis. 
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Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?

School % 1F behaald (over drie schooljaren)

Basisschool Sint Martinus
93,7%

94,6%

Legenda % 1F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (85,0%)

Vergelijkbare scholen

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?

School % 1S/2F behaald (over drie schooljaren)

Basisschool Sint Martinus
55,2%

57,1%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (45,5%)

Vergelijkbare scholen

Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?

Eindtoetsscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen 
eindtoets afgenomen in groep 8.

5.3 Schooladviezen
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Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-k 19,0%

vmbo-(g)t 19,0%

havo 33,3%

havo / vwo 4,8%

vwo 23,8%

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met 
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals 
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig 
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de 
maatschappij.

samen

respectveilig

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Kinderen leren en ontwikkelen thuis en op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op 
een goede en respectvolle manier om te gaan met anderen om zo een bijdrage te gaan leveren aan de 
hele samenleving. We hebben het over vaardigheden als samenwerken, zelfredzaamheid en conflicten 
kunnen oplossen. Goede sociale competenties dragen bij aan een positief prettig en veilig klimaat op 
het school, binnen zulk klimaat verbeteren de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.

Wij vinden het heel erg belangrijk dat kinderen, ouders en leerkrachten zich veilig voelen op de 
Martinusschool!

Dat gevoel van veiligheid willen we realiseren door kinderen te leren op een goede manier met elkaar 
en met elkaars spullen om te gaan. We beseffen ons goed dat 'school' de plek is waar je als kind 
verplicht bent om samen met andere kinderen te leren, te delen en te spelen. Dat zal de ene keer soepel 
verlopen en een andere keer zal dat wat lastiger kunnen zijn.
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We vinden het belangrijk dat kinderen weerbaar zijn en blijven en met tegenslagen leren omgaan. Waar 
het nodig is lossen we samen met het kind het probleem op en daar waar het mogelijk is leren we 
kinderen om zelfstandig problemen aan te pakken en op te lossen.

We werken er hard aan om van elke groep een 'positieve' groep te maken. Daar starten we op dag één 
van het nieuwe schooljaar mee. Regelmatig bespreken we de regels die ons helpen om de school een 
veilige en fijne plek te maken. Daarnaast hanteren we afspraken binnen de groepen en met kinderen 
afzonderlijk. Een afspraak maken we samen en komen we na. 

Om een positief klimaat te scheppen werken we volgens de afspraken van het programma PBS 
(Positive Behavior Support). Goed gedrag wordt besproken en beloond.

Werkwijze Sociale opbrengsten
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Wee-Play, in het schoolgebouw. Hier zijn 
kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, in het 
schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Wee-Play, in het schoolgebouw. Hier zijn 
kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Kinderen kunnen voor en na school gebruik maken 
van de BSO Wee-Play. Wee-Play is gevestigd in het schoolgebouw. Meer informatie vindt u op de 
website: www.wee-play.nl

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag 06:30 - 08:30 08:30 - 14:00  - 14:00 14:00 - 19:00

Dinsdag 06:30 - 08:30 08:30 - 14:00  - 14:00 14:00 - 19:00

Woensdag 06:30 - 08:30 08:30 - 14:00  - 14:00 14:00 - 19:00

Donderdag 06:30 - 08:30 08:30 - 14:00  - 14:00 14:00 - 19:00

Vrijdag 06:30 - 08:30 08:30 - 14:00  - 14:00 14:00 - 19:00
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6.3 Vakantierooster

Studiedagen en vrije dagen:

Studiedag: 1 oktober 2021

Studiedag: 6 december 2021

Studiedag: 18 februari 2021

Studiedag: 11 maart 2021

Tweede paasdag: 18 april 2022

Hemelvaart: 26-27 mei 2022

Tweede pinksterdag: 6 juni

Vakanties 2021-2022

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 23 oktober 2021 31 oktober 2021

Kerstvakantie 25 december 2021 09 januari 2022

Voorjaarsvakantie 26 februari 2022 06 maart 2022

Meivakantie 23 april 2022 08 mei 2022

Zomervakantie 23 juli 2022 04 september 2022
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Studiedag: 7 juni
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