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Voorwoord 
 
 
De schoolgids is bedoeld om ouders/verzorgers een beeld te geven van het onderwijs op onze school. 
Het is belangrijk dat ouders op de hoogte zijn van de manier waarop onze school het onderwijs 
organiseert, want jullie kind zal toch 8 jaar lang bijna dagelijks de school bezoeken. Een zeer 
belangrijke periode uit het leven van een kind, waarin de basis wordt gelegd voor de verdere 
ontwikkeling.  
Een keuze voor die school, die het beste bij jullie eigen opvoeding van het kind aansluit, is en blijft een 
moeilijke zaak. Deze gids kan wellicht hierbij helpen. 
 
De schoolgids geeft aan waar onze school voor staat en wat ouders van ons mogen verwachten. Aan 
ouders die al kinderen op onze school hebben, leggen we verantwoording af over onze manier van 
werken en de behaalde resultaten.  
Ouders kunnen ons aanspreken op de inhoud van de gids. Zijn jullie van mening dat wij iets niet waar 
maken; dat er iets niet goed gaat of beter kan? Laat het ons dan weten. Dan kunnen we samen met 
jullie werken aan een nog betere kwaliteit van ons onderwijs. 
 
Wij willen opmerken dat we, telkens als we over ouders praten, natuurlijk ook de verzorgers bedoelen. 
 
Na een korte schets van onze school is in deze schoolgids informatie te vinden over: 

● wat leren de kinderen op onze school; 
● de zorg voor de kinderen; 
● wat ouders en school van elkaar mogen verwachten; 
● de resultaten die onze school bereikt; 
● praktische informatie. 

 
Deze schoolgids is samengesteld door directie en team.  
De schoolgids wordt jaarlijks vastgesteld door het schoolbestuur. De MR heeft in deze 
instemmingsrecht. 
Toch is de schoolgids altijd voor verbetering vatbaar. Wanneer jullie wensen of suggesties hebben dan 
horen wij dit graag. Neem hiervoor contact op met de locatiedirecteur van de school. 
 
 
 
 
 

Team Basisschool "Op de Slek". 
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Onze School 
 
 
Basisschool "Op de Slek" is een rooms-katholieke school. BS “Op de Slek” is één van de 11 scholen 
die deel uitmaken van de stichting “Wijzers in Onderwijs”. 
 
We zijn gehuisvest in een schoolgebouw dat rust en openheid uitstraalt. De school is gelegen in een 
rustige omgeving in de kern Slek. De kinderen die hier wonen hebben alle ruimte om te spelen. De 
meeste kinderen die onze school bezoeken komen uit de directe omgeving van de school. Er zijn 
echter ook kinderen op onze school die buiten de kern wonen. Ouders kiezen om diverse redenen 
voor onze school (bijv. de kleinschaligheid, de kwaliteit van ons onderwijs, familie woonachtig in de 
kern). 
De kern Slek hoort bij de gemeente Echt-Susteren en heeft zo’n 1000 inwoners. 
Wij hebben gemiddeld ongeveer 75 leerlingen, die verdeeld zijn over 4 groepen.  
 
Op onze school zijn alle leerlingen welkom ongeacht hun geloofsovertuiging. 
 
Samenwerking vinden we een belangrijk item op onze school:  
T.E.A.M. = Together Each Achieves More (Samen bereikt ieder meer). 
 

 
 
Algemene gegevens: 
 
Basisschool “Op de Slek” 
Rutsekovenstraat 8 
6102 VM  SLEK-ECHT 
Tel. 0475-481877 
info.opdeslek@wijzersinonderwijs.eul 
www.opdeslek.nl 
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Het team 
 
 
Het team van onze school bestaat uit: 

● De directeur. Zij heeft de zorg voor de dagelijkse leiding van de school. De directeur is niet alle 
dagen aanwezig op school omdat zij ook directeur van BS Maria Goretti is. 

● De intern begeleider: zij houdt zich bezig met alles rondom de zorg voor kinderen. 
● De groepsleerkrachten: zij verzorgen het onderwijs in de combinatiegroepen.  
● De ICT-coördinator: zij coördineert de ICT-zaken op school. 

 
 
Directie: 
Liesbeth Ruyten, directeur; liesbeth.ruyten@wijzersinonderwijs.eu 
 
Intern begeleider: 
Dily Krijn; dily.krijn@wijzersinonderwijs.eu 

 
Groepsleerkrachten: 
Nicolette Derckx-Quaden (Verkeerscoördinator) ; nicolette.derckx@wijzersinonderwijs.eu 

 
Rowi DeJong (anti-pestcoördinator) ; rowi.dejong@wijzersinonderwijs.eu 
 
Hilde Heuvelmans-Vergoossen ; hilde.heuvelmans@wijzersinonderwijs.eu 

 
Marlou Killaars (ICT-coördinator) ; marlou.killaars@wijzersinonderwijs.eu  
 
Bianca Metsemakers-Duijf ; bianca.metsemakers@wijzersinonderwijs.eu 
 
 
Onderwijsondersteunend personeel:  Alex van Haasen (conciërge) 

 Jos Bok (conciërge 1 dagdeel per 2 weken) 
 
 
Er kunnen vanuit de opleidingen voor onderwijsassistenten ook enkele stagiaires op onze school 
aanwezig zijn. Hierover informeren we via BasisOnline Ouderportaal. 
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Groepsindeling 2019-2020 
 
 
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
Groep 1/2 Juf Rowi Juf  Rowi Juf  Rowi Juf Rowi  

 
Groep 3/4 Juf Hilde 

 
Juf Hilde 
 

Juf Hilde Juf Hilde 
 

Juf Rowi 
 

Groep 5/6 Juf Bianca Juf Bianca Juf Nicolette Juf Nicolette Juf Bianca 
 

Groep 7/8 Juf Marlou Juf Marlou Juf Marlou Juf Marlou Juf Marlou 
 

Directeur Juf Liesbeth 2,5 dagen aanwezig 
 

Intern begeleider Juf Dily 2 dagen aanwezig 
 

 
Op een aantal maandagen vult juf Nicolette de duurzame inzetbaarheid (BAPO) in van juf Hilde. 
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Waar staat de school voor? 
 
 
Het realiseren van goed onderwijs beschouwen we als de kerntaak van onze school.  
Belangrijk voor ons onderwijs vinden we het kunnen veranderen: hiervoor moet je flexibiliteit tonen. 
Onderwijs is immers altijd in beweging, het is nooit af. Aanpassingen aan de ontwikkelingen in onze 
maatschappij zijn essentieel om het werk efficiënt en prettig te houden. Veranderen gaat niet altijd 
gemakkelijk, daarom ondersteunen we elkaar, gaan we samen de uitdaging aan, we helpen en 
stimuleren elkaar.  
Waarden en normen spelen een belangrijke rol binnen de school. Zowel als leidraad voor ons eigen 
gedrag als voor datgene dat we de kinderen leren. Vanuit de waarden formuleren we in het team, 
maar ook samen met kinderen en ouders, concrete normen: afspraken voor gedrag waar ieder zich 
aan houdt en waar we elkaar ook op aanspreken. Enkele belangrijke waarden op onze school zijn:  

● innerlijke harmonie, gezondheid en rust als basis voor werk en ontwikkeling 
● uitdaging: daarbij is flexibiliteit nodig, verbonden met een gevoel van veiligheid 
● samen werken met plezier, enthousiasme en vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid 
● eerlijkheid en openheid: van groot belang voor samenwerking en leren van elkaar  
● creativiteit in handelen en denken 
● plezier, humor en zelfrespect. 

 
Centraal daarbij staan voor ons een goed pedagogisch klimaat en het eigen voorbeeldgedrag. Goede 
relaties en contacten met de omgeving van het kind vinden we erg belangrijk. De driehoek 
kind-ouders-school staat centraal. Met ouders streven we naar tweezijdige communicatie: ouders niet 
alleen informeren óver hun kind maar vooral ook náár wat zij vinden hoe het gaat met hun kind. Maar 
ook hun mening over de leerkrachten en de school. Hiervoor zetten we o.a. in: de individuele 
gesprekken, het omgekeerd oudergesprek, de ouder-kindgesprekken, enquêtes en het ouderpanel. 
Als we kijken naar ons onderwijs op onze school, onderscheiden we drie onderdelen van visie: 
onderwijs, leren en zorg. 
 
Visie op onderwijs. 
Goed onderwijs is voor ons in elk geval onderwijs dat afstemt op de behoeften, de belevingswereld en 
de vragen van het kind. Kinderen zijn verschillend, ze hebben specifieke vragen. Door te luisteren naar 
kinderen, gesprekken met ze te voeren, komen we als leerkrachten meer te weten over hun behoeften, 
passies, competenties.  
Onder goed onderwijs geven verstaan we o.a. een aanbod dat resulteert in bij de leerlingen passende 
resultaten, goed klassenmanagement, professionals met kwaliteit voor de groep, een veilig 
schoolklimaat en een schoolorganisatie die het mogelijk maakt om samen met ouders de visie en de 
missie die de school heeft ten uitvoer te brengen. We gaan uit van een professionele cultuur.  
We vinden het belangrijk dat we met ons aanbod voldoen aan de kerndoelen. Elk kind heeft immers 
een bepaalde basiskennis nodig om verder te komen. Dat houdt onder meer in, dat we ons in de 
kerndoelen en leerlijnen verdiepen om te checken of ons aanbod aan deze voorwaarden voldoet. We 
stellen heldere minimumdoelen op, zodat voor elke leerkracht duidelijk is welke leerstof in elk geval 
aan bod moet komen en waar zijn/haar speelruimte ligt. Methodes kunnen helpen om hieraan te 
werken, maar daarbuiten creëren we ruimte om op een evenwichtige wijze in te kunnen spelen op:  

● behoeften, interesses en passies van kinderen, talenten, ervaringen en belevingswereld 
● actualiteit  
● zaken die wij als school belangrijk vinden om kinderen te leren: dingen die ze nodig hebben in 

hun leven.  
Methodes houden we actueel gezien de snelle ontwikkelingen in onze samenleving. Ook maken we 
gebruik van informatie- en communicatiemiddelen als bron van actuele inhouden. De technologie 
willen we in ons onderwijs dus enerzijds inzetten als middel (actuele leerinhouden, differentiatie, 
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inspelen op behoeften) en anderzijds als doel: kinderen ermee leren werken. Van belang vinden we 
dat kinderen leren op een kritische wijze met de technologie om te gaan. Daar hoort ook bij: het leren 
voorkomen van misbruik.  
We streven ernaar de leerstof levensecht te laten zijn: we maken een koppeling tussen leven en leren.  
Gezien het toenemende belang van andere zaken dan alleen kennis, schenken we in onze school 
uitdrukkelijk aandacht aan vaardigheden en attitudes. We willen kinderen zo goed mogelijk toerusten 
op hun functioneren in de maatschappij van vandaag en morgen. Sociaal-emotionele ontwikkeling 
vormt hierbij één pijler. Een methode om structureel daaraan te kunnen werken is belangrijk.  
 
Visie op leren.  
Het uitgangspunt van deze visie is: “het kind komt tot leren wanneer het zich veilig voelt”.  
De visie op leren kunnen we onderverdelen in drie onderdelen:  
 

1. We gaan uit van een rijke en uitdagende leeromgeving, waardoor leerlingen geprikkeld worden 
om te leren. We beseffen terdege dat onze kinderen vooral veel leren als ze graag willen leren, 
als ze met plezier naar school komen, als ze zich veilig voelen, als er passie voor leren is. 
Essentieel voor ons onderwijs is ook de innerlijke betrokkenheid: kinderen zover krijgen dat ze 
graag iets willen leren en ontdekken. Passie voor leren leidt tot betere processen en betere 
resultaten. De leerkracht op onze school is dan ook een belangrijke inspiratiebron. Een ander 
uitgangspunt voor onze didactiek is levensechtheid: hiervoor gebruiken we een grote variatie 
aan échte materialen, concreet, visuele hulpmiddelen, digibordlessen en internet. Uitgaan van 
de belevingswereld van het kind is vooral voor het jonge kind belangrijk. Middelen en 
materialen zijn van deze tijd. Denk b.v. aan chromebooks, internet en digiborden, 
zelfcorrigerende uitdagende materialen. Het is belangrijk om op een inspirerende, prikkelende 
manier nieuwe leerstof te introduceren, zodat de leerling niets liever wil dan er meer over 
horen. De leerkracht zorgt dan ook voor voldoende variatie in aanpak en aanbod van de 
lessen. 
Het gebouw is zodanig ingericht dat dit alles mogelijk is. Het is nodig dat iedereen nieuwsgierig 
is en zich openstelt om te leren: de kinderen, de leerkrachten, de leiding en iedereen die bij de 
school betrokken is. Open stellen betekent voor ons groeien!  

 
2. Als school proberen we leerlingen verantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces: 

loslaten waar mogelijk en sturing waar nodig. Deze verantwoordelijkheid kan verdeeld worden 
in verwerven van leerstof en motivatie. Het zelfstandig verwerven van leerstof komt o.a. tot 
uiting in onze methode voor wereldoriëntatie “Topondernemers”. De leerlingen leren hierbij 
belangrijke zaken als zelf verantwoording dragen, keuzes leren maken, plannen, 
nauwkeurigheid. Dit sluit aan bij de “21e eeuwse vaardigheden”. 
De motivatie hangt nauw samen met innerlijke betrokkenheid, passie voor leren, meervoudige 
intelligentie (waardoor leerlingen zich bewust van zijn sterke en minder sterke kanten), zichzelf 
zijn, doorzettingsvermogen en creativiteit. Voor de leerkracht betekent dit een 
veranderingsproces van leiden naar loslaten. Hierdoor wordt er een groter beroep gedaan op 
het bevorderen van de zelfstandigheid van kinderen. Deze grondhouding is van belang voor de 
verdere toekomst van de kinderen. Leer mij het zelf te doen!  
Leerlingen hebben ook een rol in het digitaal portfolio (Mijn Rapportfolio). Hierin komt niet 
alleen de waarneming van de leerkracht te staan, maar het kind leert hierin op zichzelf te 
reflecteren en hoge doelen te stellen. In het kind-oudergesprek wordt het kind actief betrokken. 

 
3. In deze tijd van individualisering leggen we accenten op samenwerkend leren. Leren van en 

met elkaar of samenwerkend leren komt vooral tot uiting in maatjeswerk, groepswerk, 
bevorderen van inter-persoonlijke intelligentie, coöperatieve werkvormen. Door intensievere 
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samenwerking wordt de communicatie bij de kinderen bevorderd. Steeds meer leren zij 
zelfstandiger taken te volbrengen.  

 
Visie op zorg.  
We streven op onze school naar onderwijs op maat. Voor ons betekent dit zeker geen individueel 
onderwijs, maar het aansluiten op de pedagogische en didactische behoeften van de kinderen 
(adaptief onderwijs). Om kinderen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling willen 
we weten wat elk kind nodig heeft om verder te komen. Het kind zelf kan daarbij een bijdrage leveren. 
Daarvoor houden we kindgesprekken om samen met het kind doelen te stellen. 
In onze aanpak van de methodes gaan we uit van convergente differentiatie. Bij convergente 
differentiatie is er een minimumdoel voor de hele groep. De  klas is in drie niveaus verdeeld: een 
minimumniveau, een basisniveau en een hoger niveau. Hiervoor zetten we o.a. digitale, adaptieve 
verwerkingssoftware in.  
Er zijn verschillen tussen kinderen waar we rekening mee houden. We volgen de ontwikkeling van de 
kinderen nauwgezet aan de hand van toetsen, observaties, gesprekken met kinderen. Kinderen die 
extra ondersteuning nodig hebben, krijgen die zoveel mogelijk in de eigen groep. De leerkracht is de 
eerste verantwoordelijke voor alle kinderen in zijn groep. Daartoe is verdere professionalisering en 
leren van elkaar wenselijk. De intern begeleider ondersteunt leerkrachten in deze ontwikkeling.  
In principe werken we met heterogene groepen om kinderen ook van elkaar te laten leren. De wijze 
waarop we kinderen groeperen hangt echter ook af van de doelen en de werkvormen die we in 
specifieke lessen willen toepassen. Waar mogelijk werken we groepsdoorbrekend. 
Ook de uitgangspunten van meervoudige intelligentie geven we een plek binnen de school: onder 
meer door kinderen aan te spreken op hun sterke punten en de zwakkere punten te ontwikkelen. 
Daardoor wordt het gevoel van eigenwaarde en zelfrespect vergroot.  
Door middel van gesprekken met leerlingen en toetsen gaan we na of we onze doelen hebben bereikt. 
Aan de hand van de gegevens evalueren we niet alleen de producten (de resultaten van de kinderen), 
maar ook de processen (de kwaliteit van de lessen). De opbrengsten van toetsen bespreken we 
zorgvuldig met ouders, maar ook met de kinderen. 
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Algemene regels: 
 
 
Regels zijn nodig in een goede samenleving, dus ook op school. 
We gaan uit van de basisregel:”De school is van ons allemaal, maak er samen een fijne school van”. 
We werken vanuit deze basisregel en stellen enkele subregels centraal: 

● We leren van en met elkaar 
● Ik ben beleefd en let op mijn woorden 
● Ik kom op voor mezelf, maar houd rekening met de ander 
● Iedereen hoort erbij; samen sterk 

De regels hebben we visueel gemaakt in de `gedragsboom` in onze hal. 
 
In de groepen worden er met de leerlingen aan het begin van het schooljaar groepsregels opgesteld. 
 
M.b.t. het voorkomen van pesten hanteren we een protocol . Juf Rowi is de  Anti-pestcoördinator. Juf 
Dily is de vertrouwenspersoon van de school. 
 
Omdat het team naast het geven van onderwijs ook opvoedkundige taken heeft, is een goed contact 
met de ouders belangrijk. Wij streven ernaar vanuit wederzijds respect een open sfeer te creëren, 
zodat jullie altijd terecht kunnen met vragen of opmerkingen.  
Ook vinden we een afstemming tussen schoolsituatie en thuissituatie zeer belangrijk. 
Een leerkracht zal niet aarzelen om met ouders contact op te nemen als er problemen zijn. Wij hopen 
dat jullie niet aarzelen als de situatie omgekeerd is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Onze gedragsboom! 
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De ontwikkeling van ons onderwijs 
 
 
In het schoolplan 2015-2019 hebben we beschreven hoe we de kwaliteit van ons onderwijs willen 
verbeteren. De afgelopen schooljaren hebben we op diverse gebieden hieraan gewerkt: 

● De leerlingen worden steeds meer zelf verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. 
Hiervoor werken we met planborden en dag-/weektaken. 

● Met de leerlingen worden gesprekken gevoerd n.a.v. toetsresultaten en er worden 
samen doelen gesteld.  

● We hebben ons gericht op de kwaliteit van de instructie en het klassenmanagement. 
● Meer en hoogbegaafdheid: aanbod en instructie verdiepen 
● We werken aan het omgaan met gedragsproblemen en aan de groepsdynamiek 

middels de methodiek “De Gouden Weken”. 
● Er zijn nieuwe methodes ingevoerd: methode Engels “ Take it easy”  in de groepen 7 

en 8 en de methode aanvankelijk lezen “Veilig Leren Lezen- Kimversie” in groep 3 
● We zijn op zoek gegaan naar nog meer mogelijkheden m.b.t. het groepsdoorbrekend 

werken. Momenteel werken we groepsdoorbrekend tijdens de leesspelletjes groep 
2/3, Estafette-lezen groep 4 t/m 8, rekenen groep 3 t/m 8, techniek en tijdens 
activiteiten. 

● We hebben ons leesonderwijs een boost gegeven (groepsdoorbrekend werken 
tijdens Estafette-lezen; nieuwe methode aanvankelijk lezen; oefenen op woordniveau 
middels Woordsprinter; Lezen is Top; Bieb op School) en we zijn trots op de 
behaalde resultaten. 

● We zijn gestart met het DHH (Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid) 
● Oriëntatie en implementeren van het portfolio voor de leerlingen + de nieuwe gesprekkencyclus 

incl. de kindgesprekken 
● Werken met chromebooks in groep 5/6 waarbij de verwerkingssoftware van de methodes 

gebruikt wordt en in groep 7/8 volgens Snappet gewerkt wordt 
● Mogelijkheden onderzoeken om groepsdoorbrekend werken uit te breiden 
● Interventies onderzoeken t.b.v. de resultaten begrijpend lezen 
● Verdere oriëntatie in de 21e eeuwse vaardigheden 
● We zijn gestart met een 3-jarige cyclus Impuls Muziekonderwijs vanaf 2017-2018 

 
Het team stelt zich tot doel ieder jaar een aantal onderwerpen te vernieuwen of te ontwikkelen. Voor 
schooljaar 2019-2020 zijn dat de volgende speerpunten: 

● Oriëntatie werken met leerlijnen rekenen of volgens een nieuwe rekenmethode 
● Werken met Snappet in de groepen 5 t/m 8 
● Aanbod en instructie verder verdiepen m.b.t. meer-en hoogbegaafde leerlingen 
● Volgende stappen nemen in digitaal leerlingportfolio Mijn Rapportfolio 
● Interventies toepassen binnen begrijpend lezen 
● Impuls Muziekonderwijs laatste schooljaar 
● Professionalisering leerkrachten via Skills Towns 

 
Schoolplan 2019 -2023 
Elke 4 jaar stelt de directie het schoolplan op. Dit document bevat de gebieden waarop de school actie 
uitzet, met als doel verbetering van het onderwijskundige onderdeel. Op het einde van het schooljaar 
vindt er ook een evaluatie plaats. Deze evaluatie kan dan weer het startpunt zijn voor het nieuwe 
activiteitenplan. De MR heeft instemmingsrecht aangaande het schoolplan. Het schoolplan ligt ter 
inzage bij de directie van de school. 
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Organisatie van ons onderwijs 
 
 
Wij werken met gecombineerde groepen. De combinatie van groepen is zo samengesteld, dat de 
kinderen ongeveer een gelijke ontwikkeling hebben op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling 
en motoriek.  
Het werken met combinatiegroepen heeft als voordeel dat kinderen elkaar kunnen stimuleren 
en ondersteunen omdat ze met twee leerjaren in een groep zitten. In de klas werken de 
kinderen vaak zelfstandig of in kleine groepjes. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen, de 
zelfstandigheid en de samenwerking tussen de kinderen. De materialen die we gebruiken 
worden flexibel ingezet, zodat recht gedaan wordt aan de verschillen tussen kinderen. 
De meeste tijd van ons onderwijs gaat op aan de vakken rekenen, taal en lezen. 
Daarnaast krijgen de creatieve vakken ook veel aandacht. 
Voor een goed overzicht verwijzen wij naar de paragraaf “Benutting verplichte onderwijstijd”. 
 
Vooral op het einde van een schooldag of schoolweek proberen we de kinderen wat meer ontspanning 
te geven in de vorm van handenarbeid, muziek of tekenen. 
Wij houden ons als school zoveel mogelijk aan het lesrooster.  
Er kunnen zich omstandigheden voordoen dat van het rooster wordt afgeweken. Dit is slechts 
uitzondering. Indien we ons niet aan het rooster houden, dan is dit van tevoren gepland. Op de 
activiteitenkalender kunnen jullie terugvinden, wanneer wij van dit rooster afwijken. 
Ook handhaven wij de aanvangstijden en pauzes om onnodig lesuitval te voorkomen. 
 
Alle groepen zijn gecombineerd. Waar mogelijk worden ze gesplitst. Ook werken we 
groepsoverstijgend indien dit nodig is. 
We willen hierbij nog een extra toelichting geven over het werken in de groepen. 
  
Groep 1/2:  
Voor ons kleuteronderwijs volgen wij de thematische opzet van het ontwikkelingsgerichte onderwijs. 
Drie of vier weken lang zet de leerkracht rond een thema een leeromgeving op voor onder andere taal- 
en denkontwikkeling, spel, expressie, muziek en bewegingsonderwijs. Belangrijk is het bevorderen van 
betrokkenheid en uitdaging. De kringgesprekken, de dagelijkse werkles en allerlei expressieactiviteiten 
hangen onderling samen. Daarnaast krijgen leerlingen veel ruimte voor vrij spel binnen en buiten. Wij 
streven naar vroegtijdige signalering van hulpvragen.  
Het naar school gaan zorgt voor een hoop nieuwe uitdagingen op sociaal en emotioneel gebied. 
Tijdens het samen spelen en samen praten, leert de kleuter dat het op zijn beurt moet wachten en dat 
het problemen niet kan oplossen met een klap. Via de sociaal-emotionele kring besteden we veel 
aandacht aan het omgaan met elkaar.  
Terwijl de kleuter de realistische wereld steeds beter gaat begrijpen, speelt fantasie nog steeds een 
belangrijke rol. Aan de hand van de tussendoelen volgt de leerkracht de ontwikkeling van elk kind op 
de voet. Kinderen leren al doende, tijdens hun spel. Wij spelen daarop in door ervoor te zorgen dat er 
veel materiaal is waar ze van kunnen leren. We praten veel met de kinderen over allerlei onderwerpen, 
zodat ze veel woorden leren en goed leren spreken. Daarnaast is er veel aandacht voor samen 
spelen, zelfstandigheid en expressie. Zo merken de kinderen dat leren leuk is en wordt hun 
zelfvertrouwen door succeservaringen in sociale interactie en het bereiken van resultaat vergroot. 
De leerkracht geeft extra aandacht aan leerlingen met een vertraagde of versnelde ontwikkeling. In 
groep 1 en 2 zijn kringactiviteiten om de ontwikkeling van ‘ontluikende geletterdheid’ en ‘omgaan met 
hoeveelheden’  te stimuleren. Hiervoor gebruiken wij onder andere de methode ‘Schatkist’. De 
ontwikkeling van de leerlingen wordt genoteerd in het volgsysteem KIJK. 
Voor de leerlingen van groep 2 en 3 worden 2x per week letterspelletjes georganiseerd. 
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Groep 3 t/m 8 
In de groepen 3 t/m 8 wordt met moderne lesmethodes gewerkt, maar het blijft allereerst van 
het grootste belang dat een leerling werkt in een vertrouwde, veilige omgeving. De inrichting 
van de school en van de lokalen is zodanig dat leerlingen in een grote groep maar ook in een 
klein groepje of individueel kunnen werken. Dit is afhankelijk van het lesprogramma.  
 
Lezen, taal en rekenen 
In de onderbouw is spelenderwijs een begin gemaakt met taal en rekenen. In de midden- en 
bovenbouw ontwikkelen de kinderen zich verder aan de hand van bestaande leermethoden. 
Natuurlijk verschillen de kinderen in het tempo waarin ze zich ontwikkelen door bijvoorbeeld 
hun achtergrond, aanleg en motivatie. Zowel de leerkrachten als de methoden die we 
gebruiken spelen in op die verschillen. 
Leesonderwijs is op onze school erg belangrijk. Het leren lezen staat centraal. In groep 3 
wordt begonnen met het aanvankelijk lezen. In de groepen 4 t/m 8 wordt het lezen 
voortgezet in allerlei vormen van voortgezet lezen, zoals technisch, begrijpend en studerend 
lezen. Vanaf groep 4 wordt tijdens begrijpend lezen gewerkt met de methode “Nieuwsbegrip 
XL”. Via deze methode krijgen de leerlingen teksten aangeboden met actuele onderwerpen, 
woordenschatoefeningen en schrijfopdrachten. Het bevorderen van het leesplezier is bij dit 
alles een belangrijke doelstelling. 
Ons taalonderwijs is interactief. Dat wil zeggen dat de leerkracht situaties creëert waarin de 
kinderen zo veel mogelijk samen in reactie op elkaar met taal bezig kunnen zijn. Een 
voorbeeld hiervan is leren hoe je goed jouw eigen mening onder woorden kunt brengen.  
Bij rekenen leren de kinderen inzichtelijk rekenen door het oplossen van praktische 
probleempjes die ze in het dagelijks leven tegenkomen. 
 
Oriëntatie op mens en maatschappij 
Voor het vak wereldoriëntatie maken we gebruik van de methode Topondernemers. De kinderen leren 
vooral hoe ze zelfstandig of in kleine groepjes een taak moeten aanpakken; ze leren van en met 
elkaar. De inzet van de hedendaagse media is hierbij onontbeerlijk. 
 
Muziek, expressie en lichamelijke opvoeding 
Op onze school nemen muziek, expressie en beweging een belangrijke plaats in. Het uiten op een 
creatieve manier is een belangrijk deel van ons onderwijs, binnen projecten en tijdens speciale lessen 
komen verschillende expressie- activiteiten aan de orde. Vanwege een toegekende subsidie van de 
overheid kunnen we de komende drie schooljaren het vak muziek in alle groepen van onze school 
laten verzorgen door een vakleerkracht 
Voor de gymlessen maken we gebruik van de gymzaal in Pey en/of speelzaal. De groepen 1 en 2 
krijgen dagelijks bewegingsonderwijs in de speelzaal van de school of buiten. 
 
Zelfstandig werken: 
Door het werken in combinatieklassen wordt van de kinderen een grote mate van zelfstandigheid 
verwacht. Deze zelfstandigheid zal een hele goede basis zijn voor het latere studeren. Dit zelfstandig 
werken wordt al vanaf groep 1 aangeleerd. 
Wij hebben voor deze werkwijze gekozen om: 

● kinderen al vroeg te leren zelfstandig te werken, dus niet te snel om hulp te vragen. Leerlingen 
leren het rood-groene kaartje op de juiste wijze te hanteren en houden zich aan de afspraken 
m.b.t. het stoplicht. 

● Ze zoeken zelf naar andere oplossingen voor hun probleem o.a. zelf proberen of een 
klasgenootje om hulp vragen. 
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● kinderen kunnen altijd doorwerken in hun eigen tempo. Ze hebben hiervoor een  week- of een 
dagtaak. 

● de leerkracht heeft gelegenheid om met individuele kinderen te werken. 
 
Snappet 
In groep 5 t/m 8 werken op chromebooks en wordt het digitaal leermiddel Snappet ingezet voor 
verschillende vakgebieden. Het schrijfonderwijs en het schriftelijk verwerken wordt niet uit het oog 
verloren. 
De school heeft via Snappet toegang tot een onbeperkte hoeveelheid oefenstof. Deze oefenstof sluit 
aan bij de methodes die wij gebruiken binnen onze school. De leerkracht ziet via het dashboard op de 
pc in één oogopslag welke voortgang de kinderen maken en kan hier direct op inspelen. Snappet 
werkt adaptief. Dat wil zeggen dat iedere leerling op zijn of haar niveau werkt. 
 
Methodes 
Onze lesmethodes voldoen aan de kerndoelen die door de inspectie zijn opgesteld en steeds worden 
bijgesteld. 
 
 

Voorbereidend lezen en rekenen: Schatkis

 

Deze methode combineert taal, lezen en rekenen
pakket en wordt tevens systematisch aandacht 
geschonken aan alle tussendoelen voor kleuters o
gebied van geletterdheid en gecijferdheid.  
Schatkist is opgebouwd uit 4 blokken per  
schooljaar. Deze blokken vallen samen met de 
seizoenen.  
Per blok kan men kiezen uit diverse thema’s.  
Schatkist biedt voldoende differentiatiemogelijk- 
heden.  
Schatkist wordt gebruikt in groep 1 en 2. 

Aanvankelijk lezen: Veilig Leren Lezen 

 

Veilig leren lezen is al tientallen jaren de meest  
gebruikte én meest succesvolle taal-lees- 
methode in groep 3. Recente wetenschappelijke 
inzichten en praktijkervaringen hebben geleid tot 
Veilig leren lezen kim-versie. Daarmee krijgen  
jonge lezers de beste basis. Recent onderzoek  
toont aan:”de lees- en spellingresultaten van  
Veilig leren lezen kim-versie zijn aanzienlijk beter 
dan het landelijke”.  
Bij de start in groep 3 kennen veel kinderen al  
behoorlijk wat letters. In groep 1/2  hebben de  
kinderen ruimschoots kennis gemaakt met 
verhalen, woorden en letters. Het ene kind pikt  
die kennis sneller op dan het andere. Vandaar 
dat  in de Veilig leren lezen Kim-versie veel  
aandacht besteed wordt aan zowel risicolezers  
als vlotte lezers. Door een uitgekiende werkwijze 
en materiaalkeuze behouden alle leerlingen toch 
het gevoel samen één groep te vormen. 

Voortgezet technisch lezen: Estafette  Estafette gaat uit van leesniveaus. De diverse  
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materialen zorgen ervoor dat de leerlingen op  
een afwisselende en boeiende wijze het 
technisch lezen optimaal ontwikkelen.  
De leesboeken die bij Estafette horen zijn  
geschreven door bekende kinderboekenauteurs. 
Estafette wordt gebruikt in de groepen 4 t/m 8.  
Wij werken groepsdoorbrekend tijdens het 
Estafette-lezen. 

Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip XL 

 

Nieuwsbegrip is een methode begrijpend lezen 
met interactieve leeslessen en contextopgaven  
aan de hand van de actualiteit. Leerlingen  
maken oefeningen op papier én op de  
computer. Elke les staat er een leesstrategie 
centraal. 
De methode wordt gebruikt in groep 4 t/m 8 

Nederlandse taal : Taal Actief 

 

Taal Actief is een taalmethode voor groep 4 tot 
en met 8 van het basisonderwijs. De methode  
bestaat uit een taallijn en een aparte 
spellinglijn.  
Ook is er een woordenschatgedeelte. 
De leerstof in Taal Actief is gericht op de  
volgende vier taaldomeinen: spreken/luisteren, 
woordenschat, schrijven (stellen) en  
taalbeschouwing. 

Rekenen: Wereld in getallen 

 

Leerlingen leren goed rekenen met de methode 
“Wereld in getallen”. De methode is opgebouwd  
volgens de beproefde dakpanconstructie:  
oriëntatie, begripsvorming, oefenen en  
automatiseren. Hiermee krijgt elk kind een goede 
rekenbasis!  
Wereld in getallen wordt gebruikt in alle groepen. 

Schrijven:   Pennenstreken 

 

Door extra oefenstof aan te bieden houdt de  
methode rekening met leerlingen die meer  
gerichte oefening nodig hebben. Door het 
leerlingvolgsysteem en de observatiepunten die  
bij elke les aangegeven worden kan de  
leerkracht precies zien op welk gebied extra  
aandacht nodig is.  
In de kleutergroepen biedt Pennenstreken een  
speelse aanpak. In groep 3 is de methode  
gekoppeld aan Veilig Leren Lezen.  

Wereldorientatie: TopOndernemers; 
Top-O-Wereld; TopCanon 

Wat je zelf ontdekt onthoud je het best!  
TopOndernemers laat leerlingen op verschillende
nieuwe en verfrissende manieren werken aan 
aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en  
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techniek. 
TopOndernemers is gebaseerd op de theorie van
Meervoudige Intelligentie: leerlingen ontdekken  
de wereld via thematisch onderwijs. De methode 
wordt gebruikt in de groepen 3 t/m 8. 

Sociaal-emotionele ontwikkeling:  
Kinderen en hun sociale talenten 

 
Gedragskalender 

De methode wordt ingezet voor de groepen 1  
t/m 8. 
 
Daarnaast hanteren we de gedragskalender die 
we zelf hebben samengesteld 

Engelse Taal: Take it Easy 

 

Take it easy is een digibordmethode om Engels  
te geven. Take it easy is geen digitale afgeleide  
van een werkboek, maar heeft het digibord als 
uitgangspunt en maakt zo optimaal gebruik van  
de interactiviteit in de klas.  
De methode wordt ingezet voor de groepen 7 en 
8.  

Verkeer: VVN verkeerseducatielijn  
 
● Rondje verkeer (gr. 1 t/m 3)  
● Stap vooruit (gr. 4)  
● Op voeten en fietsen (gr. 

5+6)  
● Jeugdverkeerskrant (gr. 7 

+8)  

 
 

De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in 
sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als  
consument. Deze methode werd in  
samenwerking met Veilig verkeer Nederland  
ontwikkeld. Veel aandacht wordt ook besteed  
aan de schoolomgeving. De verkeerseducatielijn 
wordt in alle groepen ingezet.  
In groep 7/8 wordt het verkeersexamen afgelegd, 
theoretische en praktische examen.  
Dit doen we in de “even” kalenderjaren 
. 

 

Studievaardigheden: Blits 

 

Tegenwoordig is informatie overal te vinden, 
zeker op internet. Maar hoe zoek je gericht? 
Waar vind je de juiste informatie en hoe 
verwerk je deze informatie? 
Niet alleen op internet, maar ook in het 
voortgezet onderwijs krijgen leerlingen veel 
informatie te verwerken.  
Met de methode Blits leren kinderen allerlei 
informatiebronnen te lezen, verwerken en 
begrijpen. Blits bereidt ze zo voor op de 
overload aan informatie in deze tijd, én in hun 
verdere (school)carrière. 
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De toetsen van Blits sluiten naadloos aan bij de 
toetsen van het Cito. 
De methode wordt gebruikt in groep 7 en 8. 

Gymnastiekonderwijs: Basislessen 
bewegingsonderwijs 

De leerlingen leren op een verantwoorde manier 
deelnemen aan bewegingscultuur en leren de  
hoofdbeginselen van de belangrijkste beweging- e
spelvormen ervaren en uitvoeren. 
De methode wordt in alle groepen ingezet. 

Expressie: 
1-2-3 Zing 
Handvaardig 
Tekenvaardig  

 

 
 
 
Huiswerk. 
In groep 3/4 krijgen de kinderen incidenteel huiswerk mee. Dit gaat in overleg met de ouders. 
In groep 5/6 kunnen de kinderen huiswerk krijgen van rekenen/taal/spelling. Ook kunnen ze 
opdrachten van Topondernemers en topografie krijgen.  
In groep 7 en 8 wordt structureel huiswerk gegeven om de kinderen alvast te laten wennen aan het 
huiswerk. Als ze naar het voortgezet onderwijs gaan, zullen ze een juiste houding moeten krijgen voor 
het omgaan met huiswerk. 
Bovendien moeten ze leren om hun tijd goed in te delen. Ook het omgaan met een agenda is in groep 
7/8 een belangrijk onderdeel. De leerlingen krijgen via school een agenda. 
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Veiligheid  
 
 
Veiligheid op school. 
Om de veiligheid voor leerlingen en leerkrachten te waarborgen, krijgt deze veiligheid veel aandacht. 
Hiervoor hebben we ook een ontruimingsplan opgesteld dat door de brandweer goedgekeurd is. In dit 
plan wordt aangegeven hoe te handelen bij ontruiming. In elke ruimte van de school hangt een 
overzicht met de vluchtwegen die gebruikt dienen te worden in geval van ontruiming. 
Op onze school zijn enkele leerkrachten in het bezit van een diploma Bedrijfshulpverlener" (BHV).  
Zij zorgen dat snel en effectief hulp geboden wordt in voorkomende situaties. 
Deze BHV-ers volgen minstens eens in de twee jaar een herhalings/opfriscursus.  
De school organiseert 2x per jaar een ontruimingsoefening. (1x aangekondigd en 1x onaangekondigd). 
De brandweer controleert het schoolgebouw regelmatig.  
De school beschikt over een brandweerlogboek waarin alle relevante informatie voor de brandweer zit. 
 
In geval van een echte ontruiming gaan de kinderen onder begeleiding van hun leerkracht naar een 
verzamelplek .  
Op deze plek kan het kind opgehaald worden.  
Voordat het kind meegenomen wordt moet dit aan de leerkracht doorgegeven worden zodat 
deze dit kan aantekenen op de presentielijst. 
Neem dus het kind nooit mee zonder dit te melden. 
De verzamelplek is :  
- 1e Verzamelplaats, schoolplein achter het schoolgebouw 
- 2e Verzamelplaats, speelveld Haverbeekstraat. 
 
Speeltoestellen. 
Onze speeltoestellen voldoen aan de wettelijke regeling ‘Besluit veiligheid van attractie- en 
speeltoestellen’. Dat besluit stelt onder andere eisen aan het ontwerp, het fabricageproces en aan 
onderhoudswerkzaamheden. Jaarlijks worden de speeltoestellen gecontroleerd op tekortkomingen en 
verbeterpunten. 
 
Verkeersveiligheid. 
We hebben sinds april 2010 het VerkeersVeiligheidsLabel. De school voldoet aan de normen die 
hieraan gesteld werden. In 2019 heeft er een heraudit plaatsgevonden. Dit heeft ertoe geleid dat we 
ook dit keer labelproof waren. 
Twee ouders zijn op school actief als verkeersouder. Zij helpen bij het opzetten van verkeersprojecten 
en bij het signaleren van verkeersproblemen. 
Van ouders verwachten wij ook een bijdrage aan de veiligheid. Zo vragen we om de auto niet vlak bij 
de hoofdingang te parkeren, kinderen hebben zo geen veilig uitzicht. Wij adviseren de ouders hun auto 
te parkeren op de Dijkveldstraat of de Roodtstraat. Bovendien stimuleren we het gebruik van de 
zebrapaden op de Rutsekovenstraat en de Roodtstraat. In het infobulletin besteden wij regelmatig 
aandacht aan verkeersveiligheid. 
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De leerlingenzorg 
 
 
Volgen 
Om de ontwikkeling van onze leerlingen zo zorgvuldig mogelijk te bewaken, werken wij met een 
zogenaamd leerlingvolgsysteem. Dit is een systeem waarbij de leerlingen in de diverse groepen op 
vaste momenten gedurende het schooljaar getoetst worden om zo kinderen die achterblijven of ver 
vooruit zijn beter te kunnen signaleren. Vanaf het moment dat een kind op onze school komt wordt er 
een groepsadministratie bijgehouden. Hierin worden de behaalde resultaten genoteerd. Ook vinden er 
observaties plaats wat betreft de sociaal emotionele ontwikkeling, dit betekent dat er o.a. gelet wordt 
op: 

● werkhouding 
● gedrag naar medeleerling en leerkracht 
● concentratie 
● zelfstandigheid en redzaamheid.  

 
Daarnaast worden er diverse toetsen gebruikt. Via deze toetsen (binnen het leerlingvolgsysteem) 
worden de ontwikkelingen van het kind bijgehouden. We maken naast de methodegebonden toetsen 
gebruik van de Cito-toetsen. De toetsen van het CITO zijn landelijk genormeerde toetsen die tweemaal 
per jaar op vaste tijdstippen worden afgenomen. In groep 1 worden alleen de toetsen in mei/juni 
afgenomen bij de kinderen die doorstromen naar groep 2. 
We kunnen door afname van deze toetsen de ontwikkeling van elk kind op de diverse onderdelen in 
kaart brengen en vergelijken met het landelijk gemiddelde. Uiteraard ontstaat zo tevens een 
totaalbeeld van onze school, dat we ook weer met het landelijk gemiddelde kunnen vergelijken. Voor 
het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken we de SCOL (groep 3 t/m 8) en Kijk 
(groep 1/2), instrumenten om het gedrag van kinderen in kaart te brengen. Bij de sociaal-emotionele 
ontwikkeling is echter de observatie van de leerkracht belangrijk. Ook de mening van de leerling zelf 
wordt, d.m.v. een vragenlijst vanaf groep 6, gevraagd 
We vergelijken tijdens een teamvergadering onze bevindingen met elkaar. Het voordeel van de kleine 
school, waarin de leerkrachten alle leerlingen goed kennen, is hierbij een positief punt. 
 
Deze toetsen worden niet alleen gebruikt voor het volgen van de individuele leerling maar ook voor het 
evalueren van ons eigen onderwijs. Zo kunnen we ook bekijken of onze nieuwe methodes o.a. 
leesmethode, rekenmethode enz, voldoende aansluiten op de landelijke eisen. De afname van de 
toetsen worden op de toetskalender aangegeven. 

 
Door al deze activiteiten krijgen de groepsleerkracht(en) en de intern begeleider een ruim beeld van de 
ontwikkelingsvoortgang van de kinderen. Zodra een kind "opvalt of uitvalt" zal speciale zorg belangrijk 
worden. We maken dan speciale hulpprogramma's. Deze worden altijd met de ouders besproken. Dit 
hoeft niet alleen voor de zwakkere leerlingen te zijn. Het kan ook gebeuren dat de betere leerlingen 
extra oefenstof krijgen. 
Indien nodig wordt er een HGPD-plan (HGPD = handelingsgerichte procesdiagnostiek) opgesteld. De 
leerkracht houdt van zijn groep een groepsdossier en van individuele kinderen een leerlingdossier bij.  
Volgens wettelijk voorschrift moeten de dossiers na het verlaten van de basisschool nog 5 jaar 
bewaard worden. Daarna worden de leerling-gegevens vanzelfsprekend vernietigd. De gegevens uit 
het leerlingendossier worden niet zonder toestemming van de ouders aan derden doorgegeven. 
Tevens hebben de ouders/verzorgers het recht het dossier van hun kind op school in te zien. 
 
Niet alleen de groepsleerkracht besteedt veel aandacht aan de zorg voor leerlingen, maar ook de 
intern begeleider. 
De intern begeleider kan het kind nog eens extra goed observeren en toetsen. 
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Leerlingen met speciale zorg, worden binnen het hele team besproken. Deze leerlingen zijn een zorg 
voor ons allemaal, iedere leerkracht probeert mee te denken en te helpen. 
Het kan gebeuren dat de zorg, die wij als team aan bepaalde leerlingen geven, niet tot de gewenste 
resultaten leidt. In dit geval roepen wij de hulp van het ondersteuningsteam.  
 
Afstemming op het meer- en hoogbegaafde kind 
Vanaf het schooljaar 2013-2014 zijn we gestart met oriëntatie op het gebied van meer-en 
hoogbegaafde leerlingen. In het schooljaar 2016-2017 is het Digitaal Handelingsprotocol 
Hoogbegaafdheid (DHH signaleringsinstrument) ingevoerd. Alle leerkrachten volgden nascholing over 
dit thema. Jaarlijks zullen de kinderen van groep 1en 3 en 5 worden gescreend, op mogelijke 
kenmerken die passen bij de leerling die kan functioneren op dit niveau. Als school zijn we nog volop 
in ontwikkeling om steeds beter te kunnen afstemmen op deze doelgroep. 
 
Groepsdoorbreking. 
Het kan voorkomen dat kinderen enkel op een bepaald vak achterblijven. 
Zittenblijven is in dit geval dan niet de juiste oplossing. Er kan dan, in overleg met de ouders, besloten 
worden om het kind alleen voor dat specifiek vakgebied een groep terug te plaatsen. Dit kunnen we 
doen door in alle groepen gelijktijdig rekenen en taal te geven. Het omgekeerde kan ook voorkomen. 
Een kind dat in een hogere groep een vak volgt. 
 
Niveaus van zorg 
Door op een goede manier onderwijs te geven voorkom je in bepaalde situaties dat er 
handelingsverlegenheid ontstaat. Hier geldt: Voorkomen is beter dan genezen. Onder goed onderwijs 
geven verstaan we o.a.: goed klassenmanagement, professionals met kwaliteit voor de groep, een 
veilig schoolklimaat en een schoolorganisatie die het mogelijk maakt om “samen” met ouders de visie 
en de missie die de school heeft ten uitvoer te brengen. We gaan uit van een professionele cultuur. 
Binnen ons onderwijsleerproces maken we gebruik van 5 zorgniveaus. Bij het volgen van kinderen 
horen hierbij standaard de niveaus 1 en 2. 
 
Niveau 1 
Algemene preventieve zorg in de groep. Het dagelijks handelen van de leerkracht. De leerkracht geeft 
kwalitatief goed passend onderwijs aan een groep leerlingen en realiseert een positief werkklimaat 
door goed klassenmanagement en planmatig werken. 
 
Niveau 2 
Extra zorg in de groep. Specifieke aanpassingen binnen het eigen klassenverband.  
 
Niveau 3 
Specifieke aanpassingen binnen het eigen klassenverband, overleg met interne deskundigen en / of 
eventueel gebruik makend van consultatie van externe deskundigen. Alle afspraken die voortvloeien 
uit acties op de verschillende niveaus hebben de bedoeling dat het de eigen leerkracht verder helpt 
alle leerlingen in interactie met de leerling een passend onderwijsaanbod aan te bieden. 
Niveau 4  
De school geeft aan dat ze gebruik wenst te maken van externe ondersteuning  of de leerling 
wordt aangemeld met externe ondersteuning. 
 
Niveau 5  
De school en ouder(s)/verzorger(s) besluiten dat na hulp binnen de basisschool deze hulp 
onvoldoende effect heeft en de leerling binnen de basisschool niet meer tot voldoende 
ontwikkeling gebracht kan worden.  
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Op alle niveaus van zorg: 
- is goede communicatie, afstemming en samenwerking met ouders van belang. Ouders 

beschikken immers over waardevolle informatie 
- is een actieve participatie van de leerling van belang. Niet alleen praten over maar ook met de 

leerling. De leerlingen worden actief in alle stappen betrokken 
- werken we volgens de cyclus handelingsgericht werken  

 
Leerlingen kunnen ook werken vanuit een ontwikkelingsperspectief. Hierin wordt het onderwijsaanbod 
voor een leerling zodanig gepland dat een leerling zich optimaal ontwikkelt. Dit is o.a. nodig bij 
leerlingen met een verwachte uitstroom naar Praktijkonderwijs of VSO en leerlingen met een 
achterstand of voorsprong op meerdere basisvaardigheden.  
 
Speciale behoeftes 
Samen met de intern begeleider worden na elke toetsronde de resultaten bekeken. 
De leerlingen met speciale (onderwijskundige of opvoedkundige behoeftes (dit kunnen zorgleerlingen 
zijn) koppelen we dan terug in een aparte bijeenkomst met het team of een deel van het team. Samen 
wordt er dan naar oplossingen gezocht. Vanzelfsprekend worden de ouders geïnformeerd voor het 
opstellen van eventuele handelingsplannen (hulpprogramma’s). Bij grotere problemen kan bijvoorbeeld 
besloten worden om door een extern bureau een diepgaand onderzoek te laten instellen. Voor een 
dergelijk onderzoek is altijd de toestemming van de ouders noodzakelijk. Een daaruit voortvloeiend 
advies kan zijn dat er gezocht moet worden naar ondersteuning vanuit en/of plaatsing op een speciale 
school voor basisonderwijs. 
 
Het dyslexieprotocol 
Stappen 
Om binnen de school op een eenduidige manier om te gaan met de procedure t.a.v. het afnemen van 
een dyslexieonderzoek via de school, door een extern bureau of een externe orthopedagoog liggen er 
de duidelijke afspraken. Wanneer het vermoeden bestaat van dyslexie werkt de school aan een 
leerling-dossier waarin dit verder wordt onderbouwd.  
Voor verdere informatie verwijzen we naar ons Beleidsplan Leesproblemen en Dyslexie BS Op de 
Slek. 
Belangrijke sites: 

● www.balansdigitaal.nl  Het Steunpunt Dyslexie van Landelijke Oudervereniging 
Balans is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, in het kader van 
het Masterplan Dyslexie.  
Vragen? Bel de Helpdesk Dyslexie 0800 – 5010 

● www.masterplandyslexie.nl geeft verdere informatie over het leerling-dossier dyslexie. 
 
 
Schoolondersteuningsprofiel 
Met ingang van het schooljaar 2014-2015 zijn scholen verplicht om aan te geven hoe de 
basisondersteuning op school is georganiseerd. Basisondersteuning is ondersteuning die elke school 
binnen het samenwerkingsverband biedt.  
Daarbij kunnen scholen ook iets extra’s bieden of de ambitie hebben om zich te gaan specialiseren om 
leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben te kunnen helpen. Dit valt onder de noemer passend 
onderwijs. 
 
Het ondersteuningsprofiel is een uitgebreid document waarin we op diverse hulpvragen van  inspelen. 
Zo zijn alle leerkrachten geschoold om leerlingen met dyslexie te kunnen helpen. 
Bovendien heeft een leerkracht zich gespecialiseerd in omgaan met gedragsproblemen. 
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Op onze school kunnen we in principe leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften opvangen 
met externe ondersteuning totdat sprake is van een situatie dat de nodige extra ondersteuning zodanig 
intensief is dat dit de mogelijkheden van de school overstijgt. 
Deze grenzen van de ondersteuning worden duidelijk omschreven in het schoolondersteuningsprofiel. 
Denk daarbij aan de groepssamenstelling, de groepsgrootte, lichamelijke verzorging, storend agressief 
gedrag enz. 
Het hele document ligt op school ter inzage, mocht  daar behoefte aan zijn. 
 
Samenwerking met Voor- en Vroegschoolse Educatie 
Wij werken samen met de Voor- en Vroegschoolse Educatie: de peuterspeelzalen en de 
Kinderdagverblijven binnen de gemeente Echt-Susteren. Er zijn afspraken met deze ketenpartners 
m.b.t. de observatie-instrumenten. Er is afstemming hierin zodat we een doorgaande lijn hebben van 
de voor- en vroegschoolse educatie richting groep 1 en 2. 
 
Externe hulpinstanties 
Er zijn veel instanties waarmee de school geregeld overleg heeft. 
Zijn jullie zelf op zoek naar de juiste hulpverlening voor jullie kind, dan kunnen jullie ook 
terecht bij de intern begeleider. Zij kan adviseren over de juiste persoon of plek. 
Dit schooljaar kunnen we in school nog gebruik maken van het ondersteuningsteam 
Samenwerkingsverband Noord- en Midden Limburg (SWV). Zij ondersteunen scholen en 
ouders bij het zoeken naar de juiste hulp voor het kind. Het BTO (Bovenschools 
Toetsingsorgaan) van het SWV, kan  alleen een beschikking voor het SO en SBO afgeven. 
Adres: SWV Midden Limburg: In de Neerakker 2, 6093 JE Heythuysen. Tel. 0475-550449. 
N.duisters@ursula.nl. 
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Doorstroming 
 
 
In principe moeten alle leerlingen in acht jaar tijd de basisschool kunnen doorlopen.  
Leerlingen die instromen in groep 1 gedurende het schooljaar hebben niet allemaal dezelfde 
beginsituatie. Aan de hand van de ontwikkeling van een kind wordt in overleg met de ouders besloten 
om het kind nog een heel jaar in groep 1 te plaatsen of om al vroegtijdig naar groep 2 te laten 
doorstromen. 
De visie van onze school is dat de meeste kinderen het nodig hebben om minimaal 2 jaar in een 
kleuterperiode te kunnen rijpen. 
Hierbij nemen we het kind in totaliteit als uitgangspunt d.w.z. op alle fronten, zowel lichamelijk, 
cognitief, sociaal-emotioneel en taakwerkhouding. 
Hiervoor hanteren we een ontwikkelingsvolgmodel voor jonge kinderen. 
Dit registratiemodel brengt het kind dusdanig in beeld dat we kunnen bepalen hoe de 
ontwikkelingsleeftijd van het kind is. Indien het kind beneden zijn leeftijd scoort, kiezen we voor 
plaatsing in groep 1. 
Presteert een kind duidelijk boven het niveau dan kiezen we voor plaatsing in groep 2. 
Aan het eind van groep 2 zullen we de norm voor overgang groep 3 hanteren nl. 
ontwikkelingsleeftijd 6 jaar of hoger voor de afweging doorstroming of verlengd kleuterjaar. 
 
Ook in de andere groepen kan het wel voorkomen dat een leerling de einddoelen voor die groep niet 
haalt. In nauw overleg met de ouders adviseren we dan soms om een groep nog eens over te doen. 
Meestal gebeurt dit in groep 3 of 4. Wij adviseren dit ook als een kind emotioneel in de knel dreigt te 
komen. 
Wanneer het kind in de onderbouw een evenwichtige ontwikkeling doormaakt, zal verdere 
doorstroming meestal geen problemen meer opleveren. 
 
Doorstroming naar het voortgezet onderwijs  
Basisschooladvies overgang PO - VO 
 
Bij de overgang van het Primair Onderwijs naar het Voortgezet Onderwijs is het van belang dat een 
leerling op de juiste plek terechtkomt, dat het lesprogramma goed aansluit en dat de overgang verder 
soepel verloopt. 
Een belangrijke ontwikkeling hierbij is de invoering van de verplichte eindtoets voor leerlingen in groep 
8. Deze toets vervangt vanaf schooljaar 2014-2015 de huidige (niet verplichte) Cito Eindtoets en wordt 
niet langer in februari, maar in april afgenomen. 
Vanaf het schooljaar 2015-2016 kunnen scholen alleen nog de centrale eindtoets of een andere door 
de minister toegelaten eindtoets afnemen. 
De basisschool geeft vóór 1 maart alle leerlingen (schriftelijk vastgelegd) schooladvies. Dit advies 
geeft een beeld van de leerresultaten en vorderingen, het gedrag, de (sociaal-emotionele) ontwikkeling 
en de ondersteuningsbehoeften van de leerling. Het schooladvies is leidend voor de toelating in het 
voortgezet onderwijs. De score op de eindtoets is aanvullend en fungeert bij de toelating als 
onafhankelijk tweede gegeven. 
Het schooladvies omvat niet meer dan twee leerwegen of schoolsoorten. De school mag vanaf nu dus 
alleen enkel (bijvoorbeeld havo) of dubbel (bijvoorbeeld vmbo tl-havo) advies geven. Als de score van 
de eindtoets hoger uitvalt dan het schooladvies, is de school verplicht om het schooladvies te 
heroverwegen en kan zij besluiten het schooladvies aan te passen. Voor verdere informatie verwijzen 
wij u naar de site van de PO-Raad en de VO-Raad: www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl 
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Overzicht uitstroom  
 
 2018 2019 
Gymnasium    
VWO 3 lln = 25%  
HAVO 2 lln =16,66%  4 lln = 57,1% 
Theoretische leerweg/HAVO   
Theoretische leerweg  2 lln = 16,66%  
Gemengde leerweg en theoretische leerweg  1 lln = 14,3% 
Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg 2 lln = 16,66%  1 lln = 14,3% 
Basisberoepsgerichte leerweg 3 lln = 25% 1 lln = 14,3% 
Anders   
 
Met het voortgezet onderwijs hebben we regelmatig contact om de leerlingen door te spreken die naar 
het VO gaan of zijn gegaan. Hierdoor kunnen wij toetsen of ons schooladvies juist is/was en ons 
onderwijsaanbod geen hiaten vertoont. 
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Resultaten van ons onderwijs 
 
 
De ontwikkeling van ieder individueel kind wordt nauwgezet gevolgd. 
Om de vorderingen van de leerlingen te volgen en vast te leggen maken wij gebruik van een 
zogenaamd ‘leerlingvolgsysteem’. Hiervoor gebruiken we Cito-toetsen en toetsen die bij de methodes 
horen. Op vaste tijden en/of na afloop van bepaalde onderwijsonderdelen worden de leerlingen 
getoetst en/of geobserveerd. De uitkomsten daarvan worden opgenomen in het systeem. Leraren 
bekijken deze gegevens en gaan voor elk kind na of hij of zij de lesdoelen heeft bereikt.  
 
We houden zo zorgvuldig mogelijk rekening met de belangen van al onze leerlingen. We doen ons 
uiterste best om eruit te halen wat erin zit. Maar er blijven verschillen tussen de kinderen. Uit de 
resultaten van toetsen kunnen we afleiden of datgene, wat we van onze kinderen mogen verwachten 
ook wordt gehaald. 
 
Cijfers publiceren over diverse scores heeft niet onze prioriteit. Deze gebruiken wij wel voor interne 
bezinning en evaluatie en analyse. Bovendien verschillen de scores van jaar tot jaar, afhankelijk van 
de mogelijkheden van de kinderen. De kwaliteit is meer dan een optelsom van toetsgegevens. De 
kwaliteit heeft te maken met aan de ene kant de onderwijsresultaten en aan de andere kant de wijze 
waarop deze worden bereikt. 
Onze school is een school die in het CITO-systeem onder schoolcategorie 1 valt. Dit betekent dat op 
onze school weinig leerlingen zijn die een leerlinggewicht hebben. 
 
Opbrengsten: 
Onder opbrengsten wordt verstaan de prestatie die kinderen leveren bij toetsen. 
Onderstaand ziet u een schema met de Cito-Eindscores van de laatste twee jaren. Omdat het 
leerlingenaantal in groep 8 statistisch gezien te klein is, is de schoolscore niet betrouwbaar. Hiermee 
bedoelen we dat enkele hoge of lage leerlingenscores het gemiddelde sterk beïnvloeden. En daarom 
niet te vergelijken met het landelijk gemiddelde. Dus kunnen we hier geen harde conclusies uit 
trekken. 
 

Cito-eindtoets  2017 2018 

gemiddelde standaardscore 
landelijk gemiddelde 

535,1 534,9 

schoolscore  535,9 529,1 

aantal leerlingen groep 8 7 12 

 
M.i.v. schooljaar 2018-2019 zijn we overgestapt naar de DIA-Eindtoets. 
 

Dia-eindtoets 2019 

gemiddelde standaardscore 360 

schoolscore 354,9 

aantal leerlingen groep 8 7 
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De uitslag van de DIA-Eindtoets komt overeen met het gegeven schooladvies! De leerlingen hebben 
dus allemaal naar verwachting gescoord. 
 
Daarnaast maken alle kinderen gedurende het schooljaar Cito-toetsen. 
De resultaten hiervan noemen we tussenopbrengsten. Hiervoor gebruiken we de groepsgemiddelden 
van de M-toetsen (midden schooljaar), m.u.v. B.L. groep 3 (in groep 3 wordt deze toets niet 
afgenomen).  
 
Tussenopbrengsten 
 
 Groep 3  Groep 4  Groep 5  Groep 6  Groep 7 Groep 8 
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T.L. IV I I I II I+ IV I I+ IV III I+ I II II I+ I V- 
B.L.    I+ I+ IV II II II I IV I V II II I+ IV V 
Spelling I+ I+ I+ IV I+ I+ III I+ IV V II II II IV V I+ IV V- 
Rekenen I+ II II II II III IIi III III II I+ II II IV II I+ IV IV 
 
T.L.= technisch lezen  
B.L.= begrijpend lezen 
 
Niveau I: zeer goed 
Niveau II goed 
Niveau III: voldoende 
Niveau IV: zwak 
Niveau V: zeer zwak 
 
Met behulp van de resultaten van onderzoeksgegevens werken we er voortdurend aan om de 
kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren. We vinden het belangrijk dat kinderen  
(vaardigheids) groei laten zien. Bij de analyse van de toetsen kijken we hier ook naar. Ook 
wordt er gekeken naar leerlingkenmerken (wat zijn bevorderende en belemmerende factoren), 
het aanbod en de instructie. 
Voortdurend werken we aan de kwaliteitsverbetering van ons onderwijs. In het hoofdstuk “De 
ontwikkeling van het onderwijs” staat waaraan we de afgelopen schooljaren hebben gewerkt en waar 
we dit schooljaar aan gaan werken. 
 
Kwaliteitsbewaking heeft op bestuursniveau ook veel aandacht. Hiervoor gebruiken alle scholen onder 
dit bestuur de Managementrapportage (MARAP) en de Diepte-analyse CITO. Zo wordt de organisatie 
van de school in kaart gebracht. Voor onze school betekent dit dat we een duidelijk beeld krijgen van 
onze sterke kanten en tevens ook van onze zwakke kanten. 
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De lestijden 
 
 
Wettelijk is er verschil in lestijd tussen groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8. 
De jongere kinderen hoeven niet zoveel uren onderwijs te genieten als de andere kinderen. Daarom 
komen de leerlingen van groep 1 en 2 op vrijdag niet naar school. 
We hebben er niet voor gekozen om de lestijd van de kinderen per dag korter te maken. 
Wij hebben dit gedaan om de ouders zoveel mogelijk tegemoet te komen in het brengen en ophalen 
van de kinderen. 
Wel hebben we een inlooptijd ingevoerd. Er wordt ‘s morgens en 's middags 5 minuten eerder gebeld. 
De lessen kunnen op die manier op tijd beginnen. 
Bij de wisseling van de les wordt er door de leerkrachten op toegezien dat er geen verloren tijd is. Zo 
hebben de kinderen ieder een taak. Het uitdelen van boekjes of schriften kan al beginnen als het 
ophalen nog bezig is. 
Er is voor aanvang van de lessen ’s morgens en ’s middags toezicht op de speelplaats door 
leerkrachten. Stuur uw kind niet te vroeg naar school want het mag pas vanaf 8.20 uur en 12.45 uur op 
de speelplaats. Vanaf dat tijdstip is er toezicht. 
 
De lestijden zien er als volgt uit voor alle groepen:  
Maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag:  
Ochtend: 08.30 - 12.00 uur 
Middag: 13.00 - 15.00 uur 
(groep 1 en 2 heeft op vrijdag geen school) 
 
Woensdag:  
 8.30 - 12.30 uur en 's middags hebben de kinderen vrij. 
 
Let op: 
Tijdens enkele dagen per jaar zijn de schooltijden gewijzigd: 8.30-13.30 uur i.v.m. activiteiten. 
Dit geldt voor de volgende dagen in schooljaar 2019-2020: 

● Vrijdag 20 december Kerstviering 
● Vrijdag 21 februari carnaval 
● Vrijdag 10 april Paas-sportdag 

 
 
Op dinsdag 30 juni is het jaarlijkse schoolreisje. De schooltijden kunnen dan ook afwijken (dit is 
afhankelijk van de bestemming van het schoolreisje.) 
  
Teamvergadering: 
Op dinsdag, woensdag of donderdagmiddag na schooltijd, zal het team een vergadering houden om 
alle zaken te bespreken, welke de school betreffen. Wij verzoeken bij het maken van afspraken met 
een van de teamleden hiermee rekening te houden. 
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Vakantierooster 2019-2020 
 
 
Vakanties/vrije dagen  
Studiedag Wijzers  

in Onderwijs 12-09  
Herfstvakantie 14-10 t/m 18-10 
Studiedag school 18-11  
Kerstvakantie 23-12-2019 t/m 03-01-2020 
Studiemiddag 23-01 
Studiedag school 03-02 
Carnaval 24-02 t/m 28-02 
2e Paasdag 13-04  
Meivakantie 27-04 t/m 08-05 
Hemelvaart 21-05 + 22-05  
Pinksteren 01-06  
Studiedag school 15-06 
Laatste schooldag 10-07 ‘s middags 
Zomervakantie 13-07 t/m 21-08  
 
Groep 3/4 heeft nog 4 extra vrijdagen VRIJ: 27-09; 06-12; 14-02; 20-03 
 
Voor de groepen 1 en 2 geldt een wijziging van schooldagen i.v.m. activiteiten die door de hele school 
worden uitgevoerd. We willen toch de kinderen van groep 1 en 2 mee laten doen. Dit houdt het 
volgende in: 
Maandag 16 december VRIJ; vrijdag 20 december Kerstviering 
Maandag 17 februari VRIJ; vrijdag 21 februari Carnavalsviering 
Maandag 6 april VRIJ; vrijdag 10 april Paas-sportdag 
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Ouders en school. 
 
 
Ouderhulp in de klas. 
Aan het begin van ieder schooljaar krijgen jullie een lijstje met daarop verschillende activiteiten waarbij 
we als school jullie hulp en ondersteuning bijzonder op prijs stellen. Dit doen we omdat ouderhulp al 
jaren een wezenlijk onderdeel vormt binnen het onderwijs. En niet voor niets. In het jonge leventje van 
de kinderen spelen de ouders natuurlijk de belangrijkste rol. Ouders wijzen als eersten het kind de 
lange weg naar de zelfstandigheid. Dan komt (evt.) de kinderopvang, de peuterspeelzaal en op een 
gegeven moment gaat jullie kind naar de basisschool. En ook daar proberen leerkrachten de 
kind(eren) zo goed mogelijk te begeleiden. Een goed contact tussen school en ouders is belangrijk: je 
bezoekt ouderavonden, leest de informatie op het Ouderportaal, volgt je kind middels Mijn Rapportfolio 
enz. Maar hoe het er werkelijk in de praktijk aan toe gaat leer je het beste door je op te geven voor 
ouderhulp. Daardoor raak je meer betrokken bij de school, heb je meer het gevoel samen met school 
bezig te zijn met de ontwikkeling van je kind(eren). Misschien weet je niet wat de ouderhulp inhoudt, 
hoeveel tijd het kost, wat er van je wordt verwacht. Zeker als je kind pas onze school bezoekt. Daarom 
zetten we alle vormen van ouderhulp op een rijtje in “Doen jullie mee?” en kunnen ouders zich middels 
het formulier “Ouderhulp 2019-2020” opgeven.  
Voor ouders die willen helpen, hebben we ook enkele regels opgesteld: 
- Probeer regelmatig te komen. 
- Indien verhinderd dan hadden we graag vooraf bericht. 
- Probeer het kind te helpen, niet door alles voor te doen. 
- Informatie die je krijgt dien je vertrouwelijk te behandelen. 
De ouders die in de groep meehelpen, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden. De groepsleerkracht 
is altijd verantwoordelijk. 
 
Oudercontact. 
Een regelmatig en goed contact tussen ouders en school vinden wij zeer belangrijk.  
Wij houden jullie dan ook zo goed mogelijk op de hoogte van de vorderingen van jullie kind. 
Aan het begin van het schooljaar zijn de zogenaamde omgekeerde oudergesprekken. Tijdens die 
gesprekken staan niet de resultaten van je kind centraal – dat kan ook niet, want je kind is nog maar 
een paar weken bezig – maar het welbevinden van je kind. Welk karakter je kind heeft, waar hij of zij 
warm voor loopt, wie zijn vrienden zijn. Welke verwachtingen jullie hebben voor het nieuwe schooljaar? 
Alles, kortom, wat je kind nodig heeft en wat de leerkracht moet weten om het schooljaar tot een 
succes te maken.  
Na de CITO-toetsen in januari is het kind-oudergesprek n.a.v. het portfolio.  
Aan het einde van het schooljaar is er nog een kind-oudergesprek n.a.v. het portfolio om het 
schooljaar samen met de leerkracht af te ronden. 
  
Voor groep 8 is de gesprekkencyclus anders: zij hebben in oktober nog een gesprek waarin een 
voorlopig schooladvies gegeven wordt. In februari zijn de adviesgesprekken Voortgezet Onderwijs. 
  
De groepsleerkracht met de eindverantwoordelijkheid voor de groep zal deze gesprekken voeren. De 
locatiedirecteur of intern begeleider is slechts in uitzonderingssituaties bij deze gesprekken aanwezig 
Verder zijn er altijd gesprekken mogelijk als er tussentijds speciale redenen zijn. Het initiatief kan 
zowel van de ouders als van de leerkracht uitgaan. 
Wanneer jullie vragen hebben, dan horen wij ze graag. Vragen kunnen ook per mail gesteld worden. 
Wij beoordelen dan per vraag of wij deze via de mail beantwoorden of dat wij deze liever in een 
gesprek willen beantwoorden. Hierbij moeten we ook rekening houden met de nieuwe wet op de 
privacy de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). 
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Vrijwillige ouderbijdrage. 
 

ALLE KINDEREN MOGEN MEEDOEN!  
 

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage? Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen.  
Het gaat hierbij om kosten die scholen maken voor extra activiteiten, die meestal geen deel 
uitmaken van het verplichte lesprogramma. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en 
de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De vrijwillige bijdrage wordt 
besteed aan extra (luxe) materialen voor de creatieve vakken, het kerstdiner, carnaval, 
Sinterklaas. De school sluit geen leerlingen van deze activiteiten uit wanneer ouders de 
vrijwillige bijdrage niet betalen. 
Onze school vraagt een vrijwillige ouderbijdrage van € 10,00 per kind. Hiermee heeft de 
Medezeggenschapsraad ingestemd. 
 
Het bedrag kan overgemaakt worden (o.v.v. naam + groep) op bankrekeningnummer: 
NL79 RABO 0142 0932 54 
 
Hieronder staat, afhankelijk van de maand waarin uw kind ingestroomd is, het verschuldigde bedrag. 
 
Maand van instroom Bedrag 
September € 10,00 
Oktober €  9,00 
November €  8,00 
December €  7,00 
Januari €  6,00 
Februari €  5,00 
Maart €  4,00 
April €  3,00 
Mei €  2,00 
Juni €  1,00 
 
De bijdrage voor het schoolreisje hebben we nog niet vastgesteld voor dit schooljaar.  
Deze is afhankelijk van de bestemming van het schoolreisje en wordt later geïnd. 
 
Ook de bijdrage voor het schoolverlaterskamp is nog niet vastgesteld. Deze is afhankelijk van de 
bestemming en het aantal schoolverlaters. 
 
 
De Oudervereniging. 
De oudervereniging stelt zich als doel om samen met het schoolteam en de Medezeggenschapsraad 
op te komen voor de belangen van alle kinderen. Ze probeert dat te bereiken door gezamenlijke 
vergaderingen. 
Verder tracht de oudervereniging alle ouders te betrekken bij het schoolgebeuren. 
Door middel van het "t Slekske", het gezamenlijke infobulletin van team en oudervereniging, krijgt u 
informatie over de activiteiten van de oudervereniging. 
Ook ondersteunt de oudervereniging het team bij buitenschoolse activiteiten, feesten e.d.  
Financieel springt de oudervereniging bij waar dit mogelijk is, om zodoende hoognodige zaken te 
kunnen aanschaffen welke niet direct in het onderwijspakket zitten. 
Een keer per jaar wordt er een jaarvergadering gehouden, ouders kunnen zich dan beschikbaar stellen 
voor een bestuursfunctie. 
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Het dagelijks bestuur van de Oudervereniging:  
Hiervoor verwijzen we naar onze website: www.opdeslek.nl 
Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat: corina19652016@gmail.com of tel. 
0475-482788 
 
De oudervereniging vraagt aan de ouders van elke leerling om lid te worden van de oudervereniging. 
Hiervoor betalen de ouders een jaarlijkse contributie. Van dit geld worden o.a. de Kerstmiddag, 
Sinterklaasmiddag, Paaslunch, Avondvierdaagse en nog een aantal andere activiteiten voor de 
kinderen bekostigd.  
Tevens springt de oudervereniging financieel bij waar dit mogelijk is, zodat hoognodige zaken 
aangeschaft kunnen worden die niet in het onderwijspakket zitten.  
 
De contributie van de oudervereniging is vrijwillig dus niet verplicht. De school sluit geen leerlingen 
van activiteiten onder schooltijd uit, waaraan de oudervereniging een financiële bijdrage levert 
wanneer ouders deze vrijwillige contributie niet betalen. 
 
In de jaarvergadering van 2010 is de contributie van de oudervereniging per kind vastgesteld op 
€ 15,00 per jaar. Indien een kind gedurende het schooljaar is ingestroomd, is het bedrag van de 
vrijwillige bijdrage aangepast aan de maand van instroom. 
 
Maand van instroom Bedrag 
September € 13,64 
Oktober € 12,27 
November € 10,91 
December €   9,55 
Januari €   8,18 
Februari €   6,82 
Maart €   5,45 
April €   4,09 
Mei €   2,73 
Juni €   1,36 
 
Mochten er nog vragen zijn met betrekking tot deze contributie, neem dan contact op met de 
oudervereniging (tel. 0475-482788). Door betaling van de contributie bent u lid van de 
oudervereniging. 
Het bedrag van de oudervereniging kan betaald worden door overschrijving op rekeningnummer 
NL73RABO 014.20.21.679  t.n.v. Oudervereniging Op de Slek o.v.v. naam kind en groep. 
 
Evt. kunnen ouders contact opnemen met Stichting Leergeld. Stichting leergeld is een 
organisatie die gelden werft ten behoeve van de in dit gebied woonachtige personen, die zelf 
niet alle noodzakelijke kosten van educatieve ontwikkeling, recreatie, sociale en sportieve 
ontplooiing van hun kinderen in de leeftijd van in principe vier tot achttien jaar, kunnen 
opbrengen en waarvoor de mogelijkheden van een voorliggende (wettelijke) voorziening zijn 
uitgeput of niet toereikend zijn.  
 

 
De medezeggenschapsraad.  
Wat doet de Medezeggenschapsraad? 
Ouders en personeel kunnen via de Medezeggenschapsraad(MR) invloed uitoefenen op het beleid 
van de school. Elke school heeft verplicht een MR. 
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Wat zijn de taken van de MR? 
De MR praat mee over alles wat met de school te maken heeft. De directie moet ieder belangrijk 
besluit voorleggen aan de raad. De MR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan de 
directie. Alle rechten van de MR staan in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) . 
Instemmingsrecht: Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het 
personeel hebben instemmingsrecht over die zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn. Ouders en 
personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het 
schoolreglement. 
 
Adviesrecht: In een aantal gevallen moeten het schoolbestuur en de directie advies vragen aan de MR 
over hun plannen met de school. 
 
Hoe vaak komt de MR bij elkaar? 
Ongeveer vier keer per schooljaar komt de MR bij elkaar. Tijdens deze vergaderingen wordt 
bijvoorbeeld gesproken over het schoolplan, de schoolbegroting of tussenschoolse opvang (TSO). Het 
is mogelijk om een vergadering van de MR als toehoorder bij te wonen. 
 
Een MR-lid heeft een zitting voor een periode van 3 jaar en wordt gekozen uit ouders en personeel. Na 
deze periode kan met zich weer herkiesbaar stellen. Ook kan er tussentijds een vacature ontstaan. 
Alle betrokkenen zullen hier tijdig over geïnformeerd worden. 
Binnen onze stichting is er ook de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De info 
vanuit de GMR wordt naar de MR van de school doorgegeven. 
  
Samenstelling MR: 
Hiervoor verwijzen we naar onze website: www.opdeslek.nl  
 
Contact opnemen met MR-oudergeleding: oudersmr.opdeslek@wijzersinonderwijs.eu 
 
 
Ouderpanel 
Het ouderpanel is een open gesprek tussen locatiedirecteur, intern begeleider en een groep ouders 
over het onderwijs op school. Hierbij kan men denken aan: de wijze waarop de school communiceert 
met ouders; veiligheid op school; ouderhulp etc. Ook kan het gesprek gaan over een veelheid van 
vragen waarop ouders graag antwoord willen hebben. 
Op deze manier proberen we de betrokkenheid van ouders bij de school en het onderwijs te vergroten; 
waar mogelijk te komen tot verbeteringen; het verhelderen van keuzes die de school heeft gemaakt of 
wil maken; het peilen van wat onder ouders leeft, hoe gedacht wordt over … (klankbord). De 
bevoegdheden van het ouderpanel: 
· Het ouderpanel biedt de gelegenheid om vragen te stellen 
· Het ouderpanel biedt de gelegenheid om mee te denken over ontwikkelingen op school 
· Het ouderpanel is een klankbord voor het team 
· Het ouderpanel heeft geen beslissingsbevoegdheid 
Er zijn een aantal bijeenkomsten per jaar van het ouderpanel.  
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Overige informatie van A tot Z 
 
 
Aanmelden en instromen in de kleutergroep 
- U vult het aanmeldformulier in en levert het in bij de directie. Het aanmeldformulier kunt u afhalen bij 
de directie of kunt u downloaden van onze website.  
- Ouders ontvangen brief met bevestiging van aanmelding. 
- School bepaalt plaatsing in groep op grond van: groepsgrootte /aantal jongens en meisjes/ zorg 
leerling.  
- Ouders krijgen een uitnodiging voor het intakegesprek in de periode van 2 maanden voor schoolstart. 
Het intakegesprek is een gesprek over de ontwikkeling van de eerste 4 jaren van uw kind. Dat gesprek 
is met ouders en de locatiedirecteur. Het is fijn als uw kind mee komt. 
-Tijdens het intakegesprek worden afspraken gemaakt over 5 gewenningsdagdelen/dagen. Tijdens het 
intakegesprek bespreken we ook of uw kind extra zorg/aandacht nodig heeft. Eventueel samen met de 
intern begeleider bespreken we dan hoe we dat gaan doen. Er kan dus ook nog een extra gesprek 
plaatsvinden met de intern begeleider. Dit is afhankelijk van de zorgbehoefte van uw kind.  
Het aannamebeleid van onze stichting Wijzers in Onderwijs staat op de website 
www.wijzersinonderwijs.nl. 
 
Activiteiten 
Tijdens het schooljaar zijn er diverse activiteiten: schoolbreed of groepsspecifiek. Op de website is 
hierover meer informatie te vinden. 
 
Afspraken schoolplein.  
Aan het begin van het schooljaar worden met de leerlingen de afspraken doorgesproken. 
 
Bewegingsonderwijs: 
De kleuters krijgen bijna elke dag vrij of geleid spel in de gymzaal. Het is de bedoeling dat de kinderen 
gymschoentjes dragen, zonder veters en voorzien van naam, 
De kinderen vanaf groep 3 krijgen twee gymlessen in de gymzaal te Pey. 
Wilt u er s.v.p. op toezien dat zij hun sportkleding meenemen op de dag dat zij gymnastiek hebben. 
Ook deze lessen zijn uiteraard verplicht. Om regelmatig niet aan de lessen te hoeven deelnemen 
wordt een bericht van de ouders verwacht, liefst vergezeld van een doktersadvies. 
 
De groepen 3 t/m 8 gaan dit schooljaar 2x per week met de bus naar de gymzaal. Vanwege de 
leerlingenaantallen hebben we de gymlessen als volgt ingedeeld: 
Groep 3, 4 : Woensdagmorgen + vrijdagmorgen  
Groep 5, 6, 7 en 8: Woensdagmorgen + vrijdagmorgen  
 
Bieb op School (BoS): 
Op onze school hebben we een bieb. Kinderen kunnen  
gratis biebboeken lenen voor 3 weken. Regelmatig  
kunnen we nieuwe boeken aanschaffen. 
De BoS  wordt gesubsidieerd vanuit gemeente en  
provincie. Meerdere vrijwilligers runnen de BoS.  
Wij vinden (voor)lezen en leesbeleving belangrijk  
en stimuleren dan ook de kinderen om boeken te lenen. 
De BoS is geopend op maandag- en donderdagmiddag.  
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De leerlingen van groep 7/8 kunnen op maandag van 12.45 tot 13.00 uur boeken lenen. De leerlingen 
van groep 5/6 kunnen op donderdag van 12.45 tot 13.00 uur in de bieb terecht. De andere groepen 
gaan op maandag en/of donderdag vanaf 13.15 uur naar de bieb. 
Conflicten buiten schooltijd 
Het kan voorkomen dat kinderen buiten schooltijd onderling conflicten hebben. De kinderen proberen 
natuurlijk eerst zelf deze conflicten op te lossen. Lukt dit niet, dan heeft u, als ouders hierin een taak. 
In veel gevallen zult u dit conflict zelf op kunnen lossen. Wanneer u denkt, dat er een grote kans is dat 
een conflict verder zal gaan binnen de school, meld dit dan aan de groepsleerkracht. Deze kan dan 
extra oplettend zijn en eventueel dit conflict met de betrokken kinderen kort bespreken. Hiermee geeft 
de leerkracht het signaal af op de hoogte te zijn van het gebeuren buiten schooltijd. Het is niet  de 
bedoeling dat conflicten die buiten schooltijd spelen, op school opgelost worden. 
 
Eten op school tijdens de korte pauze: 
U kunt uw kind ’s morgens fruit en/of groente meegeven om onder de pauze op te eten. Andere 
tussendoortjes zijn NIET toegestaan. Voor de kleuters graag voorzien van naam.  
Pakjes drinken mogen de kinderen niet meenemen, ze kunnen altijd water drinken.  
Tijdens de gymles mogen de kinderen geen drinken of eten meenemen. 
Wilt u er ook voor zorgen dat uw kind geen snoep mee naar school neemt. 
 
Gewenningsdagen instroom 4-jarigen 
Voorafgaande aan de definitieve toelatingsdatum (de dag dat het kind vier jaar wordt) worden er met 
de ouders/verzorgers 5 gewenningsmomenten afgesproken tijdens het intake-gesprek. De 
ouders/verzorgers ontvangen tijdens dit gesprek de schoolgids en het startboekje met specifiek 
informatie m.b.t. groep 1. 
 
Hoofdluisbestrijding op school: 
Een aantal ouders controleert de kinderen na een vakantieperiode, op luizen. 
We hanteren hierbij de volgende regels: 

− Bij constatering van luizen ontvangt de ouders een brief. 
− Er wordt van de ouders verwacht dat ze de kinderen direct behandelen. 
− Bij herhaalde constatering van hetzelfde kind, neemt de locatiedirecteur contact op met de 

verpleegkundige van de GGD, die een huisbezoek komt afleggen om ouders te ondersteunen 
bij dit probleem. 

− De hoofdluiscontrole is geen garantie dat uw kind geen hoofdluis kan krijgen. De 
eindverantwoording ligt bij de ouders en niet bij de hoofdluisouders en/of de school. 

 
Inloopdagen 
Jaarlijks worden er enkele inloopdagen georganiseerd om ouders/verzorgers de gelegenheid te geven 
om de school te bezoeken tijdens lestijd. Een keuze voor die school, die het beste bij uw eigen 
opvoeding van het kind aansluit, is en blijft een moeilijke zaak. Inloopdagen kunnen deze keuze 
wellicht vereenvoudigen.  
 
Klachtenregeling  
Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden en worden er af en toe fouten gemaakt. U 
bent altijd welkom om dergelijke punten te bespreken of om een klacht in te dienen. Samen streven we 
naar een goede oplossing. Komen we er niet uit, dan bespreken we wie er ingeschakeld moet worden 
om het probleem wel op te lossen. Als het nodig mocht zijn wordt een klacht doorverwezen naar de 
vertrouwenspersoon/klachtencommissie.  
Ons bestuur heeft het landelijke model klachtenregeling ondertekend.  
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Als u een formele klacht heeft dan dient u die zo mogelijk schriftelijk in te dienen bij de 
klachtencommissie. Voor verdere informatie verwijzen we naar de klachtenregeling zoals die op school 
ter inzage ligt.  
 
Relevante adressen voor de klachtenregeling:  
Stichting Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs 
Postbus 82324 
2508 EH Den Haag 
070-3861697 
info@gcbo.nl 
 
Externe vertrouwenspersoon 
GGD Limburg Noord, JGZ secretariaat 
088-1191200 
 
Bij overige aspecten uit de kwaliteitswet onderwijsinstelling  
Vertrouwenspersoon Wijzers in Onderwijs dhr. R. Teurlings 
ronald.teurlings@planet.nl 
 
Meldpunt vertrouwensinspecteurs 
0900-111 31 11 
 
Leerlingenraad 
De leerlingenraad bestaat uit een aantal enthousiaste en actieve leerlingen uit groep 5 t/m 8. Zij zetten 
zich in voor diverse zaken en activiteiten rondom BS Op de Slek. Hierbij kan men o.a. denken aan: 
· Ideeën van leerlingen uit de klas 
· Belangrijke thema’s en activiteiten op school 
· Invulling van vieringen 
· Bespreken van de sfeer op school 
· Het gebruik en inrichting van de speelplaats 
Ze vergaderen een aantal keren per jaar o.l.v. een leerkracht die terugkoppelt naar het team. 
 
Met de fiets naar school. 
Dat kan voor sommige kinderen noodzakelijk en dus zinvol zijn, vanwege de afstand. Kinderen die op 
5 minuten-loopafstand van school wonen, mogen niet met de fiets komen. Het stallen van fietsen kost 
namelijk nogal wat speelruimte van de leerlingen en maakt het ook weer extra druk voor school. 
 
Ouderportaal/BasisOnline 
De communicatie met de ouders verloopt digitaal via Ouderportaal van BasisOnline. Hiervoor heeft 
elke ouder een inlogcode. Met deze software, beschikbaar middels een browser en mobiele App, 
willen we de communicatie versterken en de ouderbetrokkenheid vergroten. 
 
 
Overblijven: 
Algemene regelingen tussentijdse opvang (overblijven). 
Algemene afspraken voor alle Wijzers in Onderwijs-scholen: 

1. Per school wordt het overblijven opgedragen aan een overblijfwerkgroep,  
      waarin ook ouders vertegenwoordigd zijn. 
2. Door de overblijfwerkgroep worden regelingen en afspraken voor het overblijven opgesteld.  
3. Deze afspraken worden voorgelegd aan de MR ter instemming. 
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4. Deze afspraken worden aan ouders bekend gemaakt en opgenomen in de schoolgids van de 
betreffende school. 

5. De opvang zelf kan door de werkgroep worden overgedragen aan (een) overblijfkracht(en), 
welke daarvoor een vastgestelde vrijwilligersvergoeding kan/kunnen ontvangen. Ook 
noodzakelijk te maken kosten worden vergoed. 

6. Overblijfkrachten dienen aan door het bestuur te stellen voorwaarden te voldoen 
(intakegesprek; verklaring gedrag; scholing betreffende overblijven etc.) 

7. Alle kosten van het overblijven worden doorberekend in de vergoeding die ouders, die er 
gebruik van maken voor het overblijven betalen. Hiertoe kunnen ook extra schoonmaakkosten 
en kosten verwarming behoren, afhankelijk van de situatie. 
Indien en zodra scholen geld van het rijk hiervoor ontvangen, zullen deze hierop in  
mindering worden gebracht. 

8. De overblijfwerkgroep legt jaarlijks aan het bestuur verantwoording af van inkomsten en 
uitgaven. 

9. Onderdeel van deze afspraken op bestuursniveau vormen de per school opgestelde afspraken 
en regelingen, welke als aanhangsel worden toegevoegd. 

 
De kinderen kunnen overblijven van 12.00 - tot 12.45 uur. 
Om het overblijven goed te laten verlopen, is er een overblijfreglement van kracht, waar de kinderen, 
maar ook de overblijfouders, zich aan moeten houden. Regelmatig is er overleg tussen de 
overblijfouders en de locatiedirecteur. 
Ouders vinden het prettig wanneer ze erop kunnen vertrouwen dat hun kind veilig opgevangen wordt 
tussen de middag. Overblijven kan leuk en gezellig zijn en meestal is het dat ook wel. 
Het komt ook wel eens voor dat kinderen de regels aan hun laars lappen en brutaal zijn. De 
overblijfouders zullen dan maatregelen nemen en noteren bijzonderheden. Tijdens het overblijven 
gelden ook regels. Deze regels worden aan het begin van het schooljaar met de leerlingen besproken. 
 
Onkosten verbonden aan het overblijven 
De kinderen die overblijven kopen bij de overblijfmoeder een kaart. Een kaart van 10 beurten kost  
€ 15,00 en een kaart voor 20 beurten € 30,00. De overblijfkaarten blijven op school. Zodra de kaart vol 
is, krijgt uw kind een briefje mee naar huis. Overblijfkaarten blijven geldig tot uw kind van school af 
gaat. Indien de kaart dan niet vol is, krijgt uw kind het resterende geld terug. 
De overblijfmoeders zorgen voor melk, ranja en thee voor de middagpauze.  
De overblijfouders ontvangen een geringe vergoeding voor hun vrijwilligerswerk. 
 
Verzekering 
Overblijfmoeders vallen tijdens de middagpauze onder de WA-verzekering van het schoolbestuur. 
Voor alle kinderen (waaronder ook de overblijvende kinderen) is door het schoolbestuur een 
scholierenongevallenverzekering afgesloten. Mocht er een ongelukje gebeuren tijdens de 
middagpauze dan kan men hiervoor de overblijfmoeders niet aansprakelijk stellen. Dit is overmacht.  
 
Met vragen omtrent het overblijven kunt u terecht bij de directeur Liesbeth Ruyten 
(liesbeth.ruyten@wijzersinonderwijs.eu ) / tel. 481877) 
 
Schoolfotograaf: 
Jaarlijks worden er foto’s gemaakt, zowel portret-, broertjes-zusjes- als groepsfoto’s. De datum wordt 
via het Ouderportaal bekend gemaakt aan ouders. 
 
Schoolreis/schoolkamp: 
Jaarlijks gaan de kinderen van groep 1 t/m 8 op schoolreis. Een werkgroep bestaande uit ouders en 
leerkrachten kiezen de bestemmingen en zorgen voor de nodige voorbereidingen. Het kan zijn dat er 
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geloot moet worden voor de begeleiding van de schoolreis. Het is bovendien niet toegestaan dat 
ouders die uitgeloot zijn of andere ouders zich aansluiten bij de groepjes tijdens de schoolreis.  
Groep 8 gaat een aantal dagen op schoolverlaterskamp. De info m.b.t. schoolreisje en kamp wordt 
tijdig bekend gemaakt. 
 
Social media en mobiele telefoons 
Social media is in deze tijd niet meer weg te denken. Thuis maar ook op school besteden wij aandacht 
aan het juist gebruik van social media. Wanneer we signalen krijgen dat er op een of andere manier er 
misbruik gemaakt wordt van de social media door de leerlingen, dan zullen we met ouders in gesprek 
gaan. 
M.b.t. het gebruik van mobiele telefoons hebben we de afspraak dat een leerling een mobiele telefoon 
alleen mag meenemen wanneer dit met de groepsleerkracht besproken is. De mobiele telefoon wordt 
tijdens de schooltijd in het bureau van de leerkracht (afgesloten) bewaard.  
Wanneer ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten dan mogen deze niet gedeeld worden via 
social media i.v.m. de wet op de privacy. 
 
Toezicht op de speelplaats. 
Vanaf 8.20 uur en om 12.45 uur is er toezicht op de speelplaats door een van de leerkrachten. De bel 
gaat 5 minuten voor aanvang van de school. Als er dan iets gebeurt, valt dit  onder de verzekering van 
de school. Indien uw kind eerder naar school komt, valt dit onder de verantwoordelijkheid van de 
ouders.  
De ouders van de leerlingen van groep 1 en 2 mogen hun kind tot op de speelplaats brengen. Vanaf 
groep 3 komen de kinderen alleen de speelplaats op zonder hun ouders. 
 
Verjaardagen 
De verjaardag van een kind is een speciale gebeurtenis. Er wordt niet meer getrakteerd op school. In 
alle groepen wordt er aandacht besteed aan de jarige job. Er wordt o.a. gezongen en het jarige kind 
jarig mag uit de verjaardagston een klein cadeautje grabbelen. Dit geldt voor alle leerlingen. De ouders 
van de leerlingen in groep 1 en 2 mogen nog bij het vieren van de verjaardag zijn. Bij voorkeur om 
8.30 uur.  
 
Verlof 
Indien u verlof wilt aanvragen voor uw kind dan moet hiervoor een schriftelijke aanvraag worden 
ingediend. Formulieren hiervoor kunt u krijgen op school. Op de website van WIJZERS IN 
ONDERWIJS (www.wijzersinonderwijs.nl) vindt u de wettelijke regels omtrent het verlenen van verlof. 
 
Vertrouwenspersoon 
Dily Krijn is de vertrouwenspersoon van onze school.  
dily.krijn@wijzersinonderwijs.eu 
 
Verzuim 
Wanneer uw kind door ziekte of om andere redenen de school niet kan bezoeken, wordt u verzocht de 
leerkrachten tijdig te waarschuwen. Dit om misverstanden te voorkomen. Indien uw kind om 9.15 uur 
nog niet op school is, wordt er telefonisch contact met u opgenomen.  
Te laat komen wordt ook als verzuim genoteerd. 
Ook vragen wij u vriendelijk eventuele controlebezoeken van dokter, specialist of tandarts, indien 
mogelijk, na schooltijd of tijdens vrije dagen te plannen. 
 
Website: 
Op onze website, www.opdeslek.nl,  vindt u actuele informatie..  
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Benutting verplichte onderwijstijd 
 
 
 
Volgens de wet moeten de kinderen in de acht leerjaren 7520 uur les volgen, dat wil zeggen 
gemiddeld 940 uur per jaar.  
 
Lessentabel 
In de lessentabel wordt globaal weergegeven hoeveel tijd we per week aan de verschillende vakken 
besteden. Het gaat hier om gemiddelden die enigszins per leerjaar kunnen verschillen. 
 
Vormingsgebied / groep 1 2 3 4 5 6 7 8 
Zintuiglijke en lichamelijke oefening
en beweging 

4.25 4.25 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

Schatkist activiteit (taal/rekenen) 2.20 2.20       
Aanvankelijk lezen incl. 
taal/spelling/woordenschat 

  8.35      

Taalontwikkeling (incl woordenscha2.20 3.20  4.45 4.30 4.30 3.25 3.25 
Lezen (incl. LIST)    2.25 2.30 2.30 1.50 1.50 
Schrijven   2.25 1.30 0.15 0.15 0.30 0.30 
Begrijpend lezen    0.45 1.15 1.15 1.15 1.15 
Spelling    2.00 2.00 2.00 1.30 1.30 
Rekenen / Wiskunde 0.50 0.50 4.30 4.30 4.30 4.30 4.45 4.45 
Engels       0.45 0.45 
Bevorderen  sociale Redzaamheid 0.30 0.30 0.45 0.45 0.30 0.30 0.30 0.30 
Verkeer/ wereldoriëntatie / 
levensbeschouwing 

0.15 0.15       

Verkeer    0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 
Wereldoriëntatie/Topondernemers   0.45 0.45 1.10 1.10 1.30 1.30 
Expressie 0.50 0.50 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 
Studievaardigheden       0.45 0.45 
Werken met ontwikkelings- 
materiaal incl. expressie 

8.00 7.00       

Zelfstandig werken   2.15 2.15 2.20 2.20 2.00 2.00 
Huiswerk en multimedia     0.15 0.15 0.30 0.30 
Levensbeschouwing   0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 
Pauze 1.00 1.00 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 
Weektotaal 20.30 20.30 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 
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Informatie van andere instellingen 
 
 
Informatie over het onderwijs 
Ondanks alle informatie in deze schoolgids kan het voorkomen dat u nog vragen heeft. Vragen over de 
school kunt u stellen aan één van de teamleden, de locatiedirecteur of aan de clusterdirecteur. 
  
Vragen over onderwijs in het algemeen en vragen die u liever eerst met een onafhankelijk iemand wilt 
doorspreken, kunt u voorleggen bij ‘Ouders van waarde’.  
“Ouders van waarde” is de vraagbaak voor ouders over onderwijs. 
 
Te bereiken op telefoonnummer  0343 – 513434 / 0343 - 51 55 56 of via info@ouders.net 
 
Op de website www.ouders.net vindt u veel vragen en antwoorden en heeft u de gelegenheid om zelf 
een vraag te stellen. 
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Bijlage 1: www.wijzers in onderwijs.nl 
 
 
In deze schoolgids vindt u niet alle informatie. De Wijzers in Onderwijs-scholen hebben besloten om 
informatie die voor alle scholen geldt op de website van Wijzers in Onderwijs te plaatsen. 
 
Algemene informatie op website Wijzers in onderwijs  
 
Het schoolbestuur 
www.wijzersinonderwijs.nl  
Organisatie 
 
Actief burgerschap en sociale integratie 
www.wijzersinonderwijs.nl  
Documenten 
Schoolgids 2019-2020 (wettelijk deel) 
 
Cultuureducatie 
www.wijzersinonderwijs.nl  
Documenten 
Schoolgids 2019-2020 (wettelijk deel) 
 
Wetenschap en Technologie 
www.wijzersinonderwijs.nl  
Documenten 
Schoolgids 2019-2020 (wettelijk deel) 
 
Time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen 
www.wijzersinonderwijs.nl  
Documenten 
Schoolgids 2019-2020 (wettelijk deel) 
Beleid (aanmelden/schorsen/verwijderen) 
 
Onderwijs aan zieke kinderen 
www.wijzersinonderwijs.nl  
Documenten 
Schoolgids 2019-2020 (wettelijk deel) 
 
Passend onderwijs en ondersteuningsstructuur in het samenwerkingsverband  
www.wijzersinonderwijs.nl  
Documenten 
Schoolgids 2019-2020 (wettelijk deel) 
Bestuursrapportage schoolondersteuningprofielen 
 
Vervanging van leerkrachten 
www.wijzersinonderwijs.nl  
Documenten 
Schoolgids 2019-2020 (wettelijk deel) 
Vervangingsbeleid schoolbesturen Midden Limburg 
 
Informatievoorziening aan gescheiden ouders 
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www.wijzersinonderwijs.nl  
Documenten 
Schoolgids 2019-2020 (wettelijk deel) 
Veiligheidsplan 
 
Kledingvoorschriften 
www.wijzersinonderwijs.nl  
Documenten 
Schoolgids 2019-2020 (wettelijk deel) 
 
Schoolverzuim 
www.wijzersinonderwijs.nl  
Documenten 
Schoolgids 2019-2020 (wettelijk deel) 
 
Buitenschoolse opvang 
www.wijzersinonderwijs.nl  
Documenten 
Schoolgids 2019-2020 (wettelijk deel) 
 
Verzekering 
www.wijzersinonderwijs.nl  
Documenten 
Schoolgids 2019-2020 (wettelijk deel) 
 
Wegwijzer jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar 
www.wijzersinonderwijs.nl  
Documenten 
Schoolgids 2019-2020 (wettelijk deel) 
 
Veiligheid  
www.wijzersinonderwijs.nl  
Documenten 
Schoolgids 2019-2020 (wettelijk deel) 
Veiligheidsplan 
 
Klachtenregeling 
www.wijzersinonderwijs.nl  
Documenten 
Schoolgids 2019-2020 (wettelijk deel) 
Reglement geschillencommissie 
 
Sponsoring 
www.wijzersinonderwijs.nl  
Documenten 
Schoolgids 2019-2020 (wettelijk deel) 
 
Adressenlijst 
www.wijzersinonderwijs.nl  
Documenten 
Schoolgids 2019-2020 (wettelijk deel) 
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Instemming met de schoolgids 
www.wijzersinonderwijs.nl  
Documenten 
Schoolgids 2019-2020 (wettelijk deel) 
 
Vaststelling van de schoolgids 
www.wijzersinonderwijs.nl  
Documenten 
Schoolgids 2019-2020 (wettelijk deel) 
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Lijst met afkortingen 
AMW algemeen maatschappelijk werk 
AMK advies en meldpunt kindermishandeling 
BJZ bureau jeugdzorg 
CITO centraal instituut toetsontwikkeling 
CJG Centrum Jeugd en Gezin 
GGD gemeenschappelijke geneeskundige dienst 
GMR gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
ICT informatie- en communicatietechnologie 
ICC intern cultuur coördinator 
JGZ jeugdgezondheidszorg 
LOVS leerling-  en onderwijsvolgsysteem  
MR medezeggenschapsraad 
MKD medisch kleuterdagverblijf 
OR/OV ouderraad/oudervereniging 
PKO periodiek kwaliteitsonderzoek 
PO primair onderwijs 
PLD protocol voor leesproblemen en dyslexie 
RIAGG regionale instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg 
SBO speciaal basisonderwijs 
Wijzers in onderwijs stichting Wijzers in onderwijs 
VO voortgezet onderwijs 
WBP wet bescherming persoonsgegevens 
WEC wet op de expertisecentra 
WPO wet primair onderwijs 
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