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1 Een woord vooraf
1.1

Voor wie en waarom

In deze schoolgids van Basisschool St. Paulus zullen wij u, ouders, een beschrijving geven van datgene wat onze
school u te bieden heeft. Wij proberen u duidelijk te maken wat onze school belangrijk vindt en wat typerend is
voor Basisschool St. Paulus. De tijd die uw kind op de basisschool zal doorbrengen is een belangrijk deel van
zijn/haar leven en wij denken dat u dus zorgvuldig uw keuze wilt maken. Deze schoolgids is in de
Medezeggenschapsraad van St. Paulus (MR) behandeld en heeft tevens de goedkeuring gekregen van de MR.

1.2

Informatievoorziening

De informatievoorziening bestaat uit vijf delen:
• De schoolkalender:
Deze schoolkalender zal jaarlijks worden uitgegeven. Hierin staan gegevens welke jaarlijks kunnen
veranderen, zoals data, adressen, namen van leerkrachten e.d., maar ook de belangrijkste regels en
afspraken, welke wij op onze school hanteren.
• De schoolgids:
Deze schoolgids is bedoeld voor ouders, die nu hun kind(eren) op onze school hebben en voor ouders van
toekomstige leerlingen. Aan wie al kinderen op onze school heeft, leggen wij verantwoording af over onze
manier van werken, het sociale klimaat en de gehanteerde procedures om de resultaten van uw kind(eren)
te volgen. Aan de andere ouders leggen wij uit wat zij mogen verwachten van de school. Deze schoolgids
wordt aan het begin van het nieuwe schooljaar gepubliceerd op onze website: www.paulus-bs.nl.
• Nieuwsbrieven:
In de loop van het schooljaar zult u middels een aantal nieuwsbrieven, het zgn. “Paulusnieuws” op de
hoogte gehouden worden van recente ontwikkelingen of nieuwe planningen.
• Websites:
De website van basisschool St. Paulus: www.paulus-bs.nl
De website van ‘Scholen op de kaart’: www.scholenopdekaart.nl/basisscholen/6473/Rooms-KatholiekeBasisschool-St-Paulus
De website van INNOVO: www.innovo.nl (klik op SCHOLEN of OUDERS in de menubalk)
De website van het nieuwe Samenwerkingsverband (SWV) Passend Onderwijs Heerlen e.o.
http://www.swvpassendonderwijsheerlen.nl
De website over passend onderwijs: www.passendonderwijs.nl
De verwijzingen naar de uitgebreidere informatie rondom een bepaald onderwerp kunt u vinden via de
schoolwebsite, of rechtstreeks via www.innovo.nl. Natuurlijk kunt u alle, in de schoolgids benoemde
onderwerpen, rechtstreeks met uw school bespreken.
Aanvulling schoolgids: https://www.innovo.nl/aanvulling-schoolgids.html
• Isy
Vanaf dit schooljaar gaat ook alle informatie van uw kind, de groep en van de school via Isy.
Ouders/verzorgers van nu zijn met Isy altijd op tijd en volledig op de hoogte van wat er in de klas en in en
rond de school gebeurt. Ouders/verzorgers informeren is nog nooit zo gemakkelijk geweest, want Isy
informeert digitaal. Isy bespaart daardoor veel tijd- en materiaalkosten. Eigenlijk worden de vele brieven
dan overbodig.
Isy bevat de volgende communicatietools:
• schoolnieuws
• nieuws van de groep
• huiswerk
• oudergesprekkenplanner
• schoolagenda en nog veel meer
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2 De school
2.1

Algemeen

Naam:
Adres:

R.K. Basisschool Sint Paulus
Laurierstraat 72
6413 RR Heerlen (Passart-Zuid/de Wieër)
Telefoon:
045 – 5212068
E-mailadres: info@paulus-bs.nl
Internet:
www.paulus-bs.nl
Directie:
Christian van den Brekel, directeur
Monique Reversma, adjunct-directeur

2.2

Bestuurlijke zaken

INNOVO is de koepelorganisatie van ruim 45 scholen voor primair onderwijs in Zuid- en Midden-Limburg. Bijna
9.500 leerlingen bezoeken onze scholen. INNOVO heeft 700 leerkrachten in dienst en ruim 200 medewerkers
met ondersteunende taken. INNOVO bouwt voort op een onderwijstraditie van 100 jaar goed basisonderwijs in
Heerlen en wijde omgeving.
Het bevoegd gezag van de stichting wordt gevormd door het College van Bestuur: dhr. Bert Nelissen, voorzitter
en mw. Joan van Zomeren, lid. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, die
een controlerende taak heeft ten aanzien van de vastgestelde doelen. Het College van Bestuur houdt kantoor
aan de Ruys de Beerenbroucklaan 29A te Heerlen. Hier is ook het servicebureau gevestigd dat ondersteuning
biedt aan de scholen en het college. Op het servicebureau zijn deskundigen werkzaam in de disciplines
financiën, huisvesting, ICT, administratie, personele, juridische en onderwijskundige zaken.
Postadres
Postbus 2602
6401 DC Heerlen
Bezoekadres
Ruys de Beerenbroucklaan 29a
6417 CC Heerlen
Tel: 045 5447144
E-mail: mail@innovo.nl
Website: www.innovo.nl
De directeur van de school is integraal schoolleider. Dat betekent dat de directeur verantwoordelijk is voor de
onderwijskundige inhoud en vormgeving van het onderwijs, de verdeling van de beschikbare middelen, de
inzet en de ontwikkeling van het personeel, het beheer van het schoolgebouw en de communicatie met alle bij
de school betrokken geledingen.

2.3

Historie

Basisschool Sint Paulus is ontstaan uit het samengaan van de Anna-school (kleuterschool) en de Paulusschool
(lagere school). De Annaschool is gestart in 1963. De Paulusschool startte in 1965 met drie klassen. In 1970
werden de eerste leerlingen voor het vervolgonderwijs “afgeleverd”.
In 1965 waren de kleuterschool en de lagere school samen gehuisvest in het huidige schoolgebouw. Door de
sterke groei was het al in 1966 noodzakelijk dat de kleuterschool een apart (houten) noodgebouw betrok; het
tegenwoordige gemeenschapshuis “De Laurier”. Zelfs de hoognodige uitbreiding van het hoofdgebouw in 1973
bleek nog niet voldoende om de sterke groei van het aantal leerlingen op te vangen. Zo moesten, om de meer
dan 400 leerlingen (1973) te plaatsen, ook nog houten noodlokalen worden bijgeplaatst. Na 1973 liep het
leerlingenaantal gestadig terug. In 1981 waren op de lagere school nog ongeveer 190 leerlingen en op de
kleuterschool nog 50 kleuters. Het schoolbestuur en de gemeente Heerlen zagen deze ontwikkelingen
aankomen en middels een verbouwing van het hoofdgebouw kwamen de lagere school en de kleuterschool
weer terug in hun oorspronkelijke “startgebouw.”
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In 1985 fuseerden de beide scholen (wet op het basisonderwijs!) en gingen verder onder de naam: basisschool
Sint Paulus. Later wordt Peuterspeelzaal Pino in het gebouw gevestigd.
In 2004 kregen Pino en St. Paulus als eerste Limburgs koppel het Piramidecertificaat uitgereikt door wethouder
Riet de Wit. Lees voor meer informatie hoofdstuk 4.4 en de website van de Nieuwsbank:
http://www.nieuwsbank.nl/inp/2004/03/29/R031.htm

2.4

Richting van de school

Onze school is een rooms-katholieke basisschool en wil een bijdetijdse school zijn. Hierbij hoort ons inziens dat
wij Christelijke normen en waarden op onze leerlingen willen overbrengen. De identiteit pogen wij gestalte te
geven door godsdienstlessen, maar zeker ook door de wijze van omgaan met de leerlingen. Gezien de
samenstelling van onze schoolbevolking geven wij aan het begrip identiteit met name invulling aan het begrip
verdraagzaamheid. Niet alleen aan de manier waarop mensen (dus ook leerlingen!) met elkaar dienen om te
gaan, maar tevens ook open te staan voor mensen met een andere geloofsovertuiging. In dat verband zijn wij
een “open” school voor leerlingen van alle geloofsrichtingen.

2.5

Grootte van de school

Het aantal leerlingen schommelde de laatste jaren rond de 85, maar het afgelopen jaar is dit aantal gestegen
naar 110 (inclusief de kinderen van de taalklas). Het team omvat 7 leerkrachten, bestaande uit fulltimers en
parttimers, een directeur en een IB-er/ adjunct- directeur. Tevens heeft ons team ondersteuning van een
conciërge en een administratieve medewerkster.

2.6

Beschrijving schoolgebouw

Onze huidige school beschikt over groepslokalen, een kleuterspeelzaal, een gemeenschapsruimte, een
directieruimte, een kantoor voor de Interne begeleidster, een docentenkamer, een tutorruimte, een
administratieruimte en een keuken. Sinds enige jaren is ook Peuterspeelzaal Pino in ons gebouw gevestigd. In
de aula vinden vaak gezamenlijke activiteiten plaats zoals de modeshow, verschillende vieringen en de
gezamenlijke afsluiting van een aantal Piramide projecten.
Momenteel hebben we als team een intensief visietraject doorlopen, waarbij alle bevindingen en conclusies
beschreven staan in een specifiek koersdocument. in principe is het de bedoeling om in augustus 2020 te
verhuizen naar een nieuw schoolgebouw, dichtbij het bestaande, huidige schoolgebouw.

2.7

Sponsoring

Sponsoring is in het maatschappelijk verkeer een bekend verschijnsel. Ook op onze school komt sponsoring
voor. Er is uitsluitend sprake van sponsoring als de sponsor een tegenprestatie verlangt van de school, het
personeel of de leerlingen waarmee de leerlingen in schoolverband worden geconfronteerd of als het bestuur,
het personeel of leerlingen uit eigen beweging overgaan tot het leveren van een tegenprestatie. Schenkingen,
ouderbijdragen en gelden van het ministerie en de gemeente vallen niet het begrip sponsoring.
Voor meer informatie inclusief een link naar het convenant scholen voor po en vo en sponsoring 2015-2018:
ga naar https://www.innovo.nl/sponsoring.html

2.8

Verzekeringen

Door INNOVO zijn de volgende collectieve verzekeringen afgesloten bij Wijshoff & Partners (www.wijshoffpartners.nl) te Brunssum:
• Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
• Ongevallenverzekering
• Reisverzekering
• Werkgeversaansprakelijkheid motorvoertuigen (WEGAS XL)
• Overige verzekeringen
Uitgebreide informatie over de schoolverzekering kunt u via de website van Innovo vinden. Ga naar
https://www.innovo.nl/schoolverzekering.html
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (doorgaans genoemd WA-verzekering)
Deze verzekering heeft tot doel toegebrachte schade (personen- en zaakschade, en de hiermee gepaard
gaande gevolgschade) te vergoeden, voor zover die het gevolg is van handelen of nalatigheid van verzekerden,
die daarvoor aangesproken dienen te worden.
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De dekking is van kracht voor bestuur, leerkrachten, overig personeel, ouders, leerlingen, vrijwilligers en
stagiairs*, voor zover zij optreden in onderwijs- respectievelijk schoolverband, zowel in de school als
daarbuiten.
Ongevallenverzekering
Deze verzekering heeft tot doel een uitkering te verstrekken in geval van overlijden of blijvende invaliditeit van
personen, die deelnemen aan of betrokken zijn bij het onderwijs of daarmee samenhangende activiteiten. De
dekking is van kracht voor bestuur, leerkrachten, overig personeel, leerlingen, vrijwilligers en stagiairs* en is
van kracht op school en een uur voor en na schooltijd, en ook tijdens alle door de school georganiseerde
activiteiten.
Reisverzekering
Deze verzekering is van kracht tijdens reizen, verblijven, kampen en excursies welke door of onder toezicht van
INNOVO plaatsvinden. Er is onder andere dekking voor verlies/diefstal van eigendommen, geneeskundige
kosten en extra gemaakte kosten.
De dekking is van kracht voor bestuur, leerkrachten, overig personeel, vrijwilligers, leerlingen en
stagiairs*. Voor deze verzekering geldt een leeftijdsgrens tot 75 jaar.
Werkgeversaansprakelijkheid Motorvoertuigen (WEGAM XL)
Deze verzekering dekt de schadevergoedingsverplichting van INNOVO (op grond van artikel 7:611 BW en 7:658
BW) voor niet elders verzekerde schade als gevolg van een ongeval die de verzekerden kunnen lijden tijdens
verkeersdeelname doordat zij in het kader van hun werkzaamheden bij een ongeval betrokken raken.
Hieronder valt eveneens personen- en zaakschade, waarvoor INNOVO (op grond van artikel 7.611 BW)
gehouden is zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering.
Dekking is voor werknemers, uitzendkrachten, gedetacheerden, payrollers, oproepkrachten, stagiairs*,
vakantiekrachten, vrijwilligers met een overeenkomst of gelijkwaardig, zzp/ers en freelancers, echter géén
dekking voor handelen in privétijd.
*Betreft de op een INNOVO school werkzame stagiaires. Het gaat hierbij niet om leerlingen van een INNOVO
school die stage gaan lopen.
Overige verzekeringen
Evenementen
Voor schoolevenementen waarbij van derden materialen / middelen worden gehuurd (bijv. huren feesttent,
audio/licht, stellages, etc.), is een aanvullende evenementenverzekering aan te bevelen. Deze dient de school
zelf af te sluiten, bijvoorbeeld via Wijshoff & Partners. Let wel, de gebruikelijke aansprakelijkheid - en
ongevallenverzekering is wel gewoon van toepassing op deze school gerelateerde evenementen.
Schademelding
Wanneer u te maken krijgt met een schadegeval dan dient u contact op te nemen met de directeur van de
school. Afhankelijk van de soort schade en/of de hoogte van het schadebedrag zal Wijshoff & Partners
(www.wijshoff-partners.nl) voor schadeafhandeling zorg dragen.
Aan bovenstaande tekst kunnen géén rechten worden ontleend.

2.9

Rookverbod

Op school geldt een algemeen rookverbod, dat betekent:
•
dat er nergens in het schoolgebouw gerookt mag worden;
•
dat roken op het schoolplein, tijdens de lesuren en in het zicht van de kinderen, ook niet toegestaan is.
•
dat de stagiaires die tijdens de pauze of na schooltijd roken een plek aangewezen krijgen (buiten het zicht
van de kinderen) door de directie.
Dit geldt dus ook voor ouders of andere personen die op school helpen.
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2.10 Verkeersveiligheid
Verkeersonderwijs is in de huidige samenleving niet meer weg te denken. Leerlingen gaan na het volgen van
basisonderwijs verder naar de middelbare school. Deze scholen liggen vaak net wat verder van huis. Om ervoor
te zorgen dat leerlingen zijn voorbereid op het gebruik van hun fiets of wellicht het openbaar vervoer, geven
wij vanaf groep 3 eenmaal per week verkeersonderwijs. In groep 1/2 wordt thematisch gewerkt en komt dit
thema jaarlijks terug.
Wij zorgen voor een mix tussen praktijk en theorie, door het gebruik van verschillende methodes:
•
De kleutergroep maakt gebruik van de methode Piramide, waarin het thematisch wordt aangeboden.
•
Groep 3/4 maakt gebruik van de methode “Wijzer door het Verkeer” en daarnaast gebruikt het de
methode “Stap Vooruit” van VVN.
•
Groep 5/6 gebruikt de methode “Wijzer door het Verkeer” en daarnaast de methode “Op Voeten en
Fietsen” van VVN.
•
Groep 7/8 gebruikt de methode “Wijzer door het Verkeer” en daarnaast de methode
“JeugdVerkeersKrant” van VVN.
Door het gebruik van deze methodes hebben we een goede dekking van de kerndoelen en zullen de kinderen
‘verkeerswijs’ van school gaan.
Op onze school zijn een leerkracht en een ouder actief voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van de
kinderen. De leerkracht coördineert op school de verkeersveiligheid
De veiligheid op het gebied van inrichting van de straten wordt in nauwe samenwerking met de gemeente en
andere belanghebbenden zo goed mogelijk gerealiseerd. De school heeft hiervoor een overeenkomst met de
gemeente in het kader van de VEBO, Verkeer Educatie Basis Onderwijs.
Door o.a. scholing en bewustmaking proberen we de verkeersveiligheid voor de leerlingen en de ouders te
vergroten. Voor elk schooljaar wordt een plan van activiteiten opgesteld.
In groep 7 nemen de leerlingen jaarlijks deel aan het Verkeersexamen van VNN. De kinderen doen een
theoretisch examen en een praktijkexamen.
In 2010 zijn we in het bezit gekomen van het Limburgs Verkeersveiligheidslabel, waarmee we ons een
‘Verkeersveilige school’ mogen noemen. Een ‘verkeersveilige school’ is een school die actief bezig is met
verkeerseducatie voor groep 1 tot en met 8, een veilige schoolomgeving en een veilige school-thuisroutes.
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3 Waar de school voor staat
3.1

Inleiding

In deze schoolgids willen wij aangeven waar onze school voor staat, welke doelen onze school nastreeft, de
activiteiten die de school ontwikkelt en de resultaten die bereikt worden.

3.2

Missie

Onze missie luidt: “Basisschool St. Paulus … een sterk fundament voor jouw toekomst!” (in de toekomst zal er
gerefereerd worden aan de ‘Brede school Passart’ i.v.m. nieuwbouw). Deze missie sluit goed aan bij de missie
van INNOVO: het bieden van een degelijke basis aan kinderen en jongeren om een leven lang te leren, zodat zij
zich voortdurend kunnen ontwikkelen, een aansluiting verwerven met het voortgezet onderwijs en uiteindelijk
als actief burger in onze samenleving kunnen functioneren.
We bereiken/ werken aan onze missie door ons profiel centraal te stellen, waarin de volgende kernwaarden
centraal staan:
•
Een veilig schoolklimaat;
•
Basisvaardigheden op maat;
•
Oriëntatie op jezelf en de wereld;
•
Zelfverantwoordelijkheid.
Hiervoor leggen wij de basis van waaruit leerlingen en medewerkers zich goed en veilig kunnen ontwikkelen,
met oog voor de belangen van het individu en met behulp van kansrijk, uitdagend en activerend onderwijs.
Onderwijs dat uit gaat van eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken maar daarbij ook
rekening houdt met de specifieke behoeften op sociaal en emotioneel gebied van deze doelgroep.

3.3

Visie

De school staat aan de vooravond van grote veranderingen. Deze veranderingen worden ingegeven door
de behoefte vanuit het team/school op basis van veranderende inzichten over het onderwijs en de wens
van zowel de gemeente Heerlen als onze stichting om op deze specifieke plek in Heerlen een
onderwijsvoorziening in stand te houden. Beide ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat enerzijds het
team (aangevuld met collega’s van de peuteropvang Heerlen) een specifiek visietraject doorlopen heeft
en daarbij een herijkte visie heeft opgesteld (‘Bredeschool Passart … een sterk fundament voor jouw
toekomst!’) en anderzijds een projectgroep actief is, bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente
Heerlen, peuteropvang Heerlen (POVH), Alcander, onze stichting INNOVO en de school, die de
concretisering van een nieuw gebouw (met als uiterlijke streefdatum 1 augustus 2020) verder uitwerkt.
Werken aan een sterk fundament voor jouw toekomst betekent de optimale balans vinden tussen kennis,
vorming en talentenontwikkeling voor alle leerlingen. Hiervoor wordt planmatig en opbrengstgericht gewerkt
aan alle basisvaardigheden (taal-lezen-rekenen) en ontwikkelingsgebieden (bewegingsonderwijs, kunstzinnige
oriëntatie en oriëntatie op jezelf en op de wereld). Er vindt afstemming plaats van de organisatie van het
leerproces op de brede behoefte van het kind. Hierbij worden de doelen m.b.t. leerlijnen in relatie tot de
opbrengsten goed gevolgd. Dit alles willen wij realiseren binnen een veilig schoolklimaat, waarin kinderen tot
leren kunnen komen. Dit doen wij door onze gedragsaanpak met behulp van SWPBS, PAD en Switch als een
rode draad door onze onderwijsdag te laten lopen.
Wij willen kinderen graag zelfverantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces, waarbij wij wel daar waar
nodig sturen en de regie in handen houden. Het maken van eigen doordachte keuzes, het vergroten van de
zelfstandigheid en het vergroten van het eigenaarschap vinden we hierbij heel belangrijk.
Eigentijds leren is procesgericht, zelfverantwoordelijk, betekenisvol en samen leren in een rijke leeromgeving
(binnen of buiten de school). Daarbij willen we gebruik maken van alle hulpmiddelen om het onderwijs voor de
leerling en leerkracht variërend en inspirerend te laten zijn.
Passend onderwijs is voor ons het continu proces van onderwijs- en zorgaanbod dat past bij de mogelijkheden
en beperkingen van elke leerling. Dit aanbod is afhankelijk van de mogelijkheden en de ambities van de school.
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Het uitwerken van een realistisch zorgprofiel is een voorwaarde voor een verantwoord onderwijs- en
zorgaanbod en de haalbaarheid van de gestelde doelen.
Samenhangende arrangementen verbreden de functie van onderwijs én zorg voor de basisschoolleerling. Het is
een gevarieerd en op elkaar afgestemd aanbod op het gebied van onderwijs, zorg, opvang en ontspanning,
binnen en buiten schooltijd. Hiervoor zijn educatieve partners nodig die een aanbod realiseren op basis van
gedeelde pedagogische uitgangspunten.

3.4

Algemene doelen

De omstandigheden waarin kinderen opgroeien, beïnvloeden hun schoolprestaties. Bepaalde sociale,
economische of culturele achtergronden kunnen belemmeringen opleveren in hun schoolloopbaan. Om
jongeren, die daarmee te maken hebben, goed onderwijs te bieden moet de school zich extra inspannen en
hoge doelen stellen. We zijn dan ook trots op het in 2016 behaalde predicaat ‘GOED’ van de
onderwijsinspectie!
Om dit hoge niveau te kunnen blijven waarborgen moeten we bouwen aan een stevige professionele basis,
gezamenlijke doelen stellen en een hoge mate van betrokkenheid en draagvlak creëren. De uitwerking van
deze doelen gebeurt in het schoolplan en het schooljaarplan. Deze liggen ter inzage bij de directie.
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4 Organisatie van ons onderwijs
4.1

Inleiding

In dit hoofdstuk geven wij u een inzicht hoe de organisatie op onze school in elkaar “steekt”. Tussen de tijd dat
u zelf de eerste stappen in de kleuterschool (of “lagere school”) c.q. de basisschool heeft gezet en de huidige
tijd is wel het een en ander veranderd.

4.2

Organisatie school

In het schooljaar 2018-2019 gaan we werken in de groepen 1/2, 3/4, 4/5, 6/7 en 7/8.
De groepen 3/4 en 4/5 en de groepen 6/7 en 7/8 gaan intensief met elkaar samenwerken en instructies
combineren. Groep 1/2 zoekt actief de aansluiting met Pino (peuteropvang) om zo de overdracht verder te
kunnen intensiveren.
Organisatorisch ziet deze organisatievorm er als volgt uit (zie hieronder):

Onderbouw
GR 1-2

Middenbouw

Bovenbouw

GR 3-4

GR 4-5

GR 6-7

GR 7-8

TK

TK

TK

TK

Docent
Taalklas

Pedagogisch medewerker

Daarnaast hebben wij alle ochtenden een taalklas voor NT2 kinderen. Deze kinderen worden op onze school
geplaatst, omdat ze de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen. De kinderen werken ’s middags met hun
leeftijdgenootjes in de verschillende groepen.
Tenslotte krijgen kinderen uit de jaargroepen 3 t/m 6, die op taalgebied iets extra’s nodig hebben, 3 dagdelen
per week extra ondersteuning van een leerkracht die gespecialiseerd is in taal (Schakelklas).

4.3

Verantwoording van de verplichte onderwijstijd

Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uur les krijgen verdeeld over 8 schooljaren. Leerlingen
moeten in de eerste 4 schooljaren (onderbouw) tenminste 3.520 uur les krijgen en in de laatste 4 schooljaren
(bovenbouw) 3.760 uur. De 240 uur die overblijven, kunnen scholen verdelen over de onderbouw en
bovenbouw. Er is geen maximum aantal uren onderwijs per dag. De Inspectie van het Onderwijs
(Onderwijsinspectie) let er op dat scholen voldoende uren onderwijs geven.
De school bepaalt hoe het lesrooster en de pauzetijden eruit zien. De pauzes moeten een onderbreking van de
schooldag zijn. Ze moeten voorkomen dat leerlingen aan 1 stuk bezig zijn met leren. De basisschool moet
zorgen voor een goede verdeling van de activiteiten over de dag.
Wij kennen op onze school een zogenaamd inloopkwartier. De school gaat voor de leerlingen open om 8.15
uur, terwijl de groepsleerkrachten dan in het groepslokaal aanwezig zijn.
Omdat wij werken met een continurooster blijven de leerlingen tussen de middag (12.15-12.45 uur) op school.
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Schooltijden:
Dag:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Tijd
ochtend:
8.30 - 12.15u
8.30 - 12.15u
8.30 - 12.45u
8.30 - 12.15u
8.30 - 12.45u

Tijd
middag:
12.45 - 14.30u
12.45 - 14.30u
12.45 - 14.30u

Overzicht vakanties/Vrije dagen:
Vakanties:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
Paasmaandag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstermaandag
Zomervakantie

Data:
15 oktober t/m 19 oktober 2018
24 december 2018 t/m 4 januari 2019
4 maart t/m 8 maart 2019
22 april 2019 (valt in de meivakantie)
22 april t/m 3 mei 2019
30 en 31 mei 2019
10 juni 2019
8 juli t/m 16 augustus 2019

Voor het overzicht van andere vrije dagen/studiedagen verwijzen wij naar de schoolkalender.

4.4

Teamsamenstelling

Op onze school werken 7 fulltime groepsleerkrachten, 1 parttime leerkracht en een onderwijsondersteuner.
Daarnaast hebben we een integraal directeur (voor de basisscholen St. Paulus Paulus en de Schakel), een
adjunct-directeur/IB-er, een parttime conciërge en een dag per week een administratief medewerkster.
De groepsleerkracht van uw kind is de eerstverantwoordelijke voor de gang van zaken in de groep. Wilt u de
groepsleerkracht spreken dan kunt u hiervoor iedere middag - behalve woensdagmiddag en vrijdagmiddag tussen 14.30 uur en 15.00 uur terecht. Indien het niet mogelijk is om meteen een gesprek te houden, kunt u
altijd een gesprek plannen met de leerkracht.
Op onze school wordt de taak van interne begeleider ingevuld door Monique Reversma.
De interne begeleider coördineert de zorg, helpt de groepsleerkrachten met het opstellen en uitvoeren van
speciale programma’s in de eigen groep en beheert het leerlingvolgsysteem.
Aangezien onze directeur leiding geeft aan meerdere scholen, is Monique Reversma vaak het eerste
aanspreekpunt. Zij is namelijk naast interne begeleidster ook adjunct-directeur.
Het team zal dit schooljaar weer investeren in deskundigheidsvergroting. Dit is een onderdeel van de totale
schoolontwikkeling. Meer informatie over deze schoolontwikkeling is te lezen in het specifieke schooljaarplan
(ter inzage bij de directeur).
Stagiaires.
Wij hebben de laatste jaren stagiaires van verschillende opleidingen in huis, waaronder MBO 4 (opleiding tot
onderwijsassistent) en MBO 2 (helpende zorg en welzijn). Ook zijn er studenten van de opleiding Pedagogiek en
leerlingen van middelbare scholen, die bij ons hun maatschappelijke stage invullen (waaronder school voor
Praktijkonderwijs, Emmacollege, Citaverde etc.).
Elke stagiaire tekent, voor aanvang van haar stageperiode, een stageprotocol waarin alle relevante afspraken,
rechten en plichten opgenomen zijn. Dit protocol ligt ter inzage bij de directeur.

4.5

Activiteiten groep 1 en 2

Piramide
Piramide is een educatieve methode waarmee we alle drie – tot zevenjarige kinderen een veilige en plezierige
leeromgeving kunnen bieden, waarin ze zich optimaal kunnen ontplooien.
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Groep 1 en 2 hebben zich samen met peuterspeelzaal Pino in 2003 laten certificeren tot een echte Piramide
school. Door de certificering wordt de kwaliteit gewaarborgd.
In het voorjaar van 2008 werden onze groepen 1 en 2 samen met de peuterspeelzaal opnieuw gekeurd.
Ons koppel voldeed wederom aan alle eisen om verantwoord om te gaan en te werken met Piramide.
Hoe werkt Piramide?
Kinderen ontdekken de wereld spelenderwijs. Het initiatief ligt in eerste instantie bij de kinderen. Piramide
werkt volgens vaste stappen. Daarmee wordt elk onderwerp dat aan bod komt telkens verder verkend.
Piramide is een totaalprogramma. Dat betekent dat er aandacht is voor alle ontwikkelingsgebieden. Zoals:
Persoonlijkheidsontwikkeling
Sociaal – emotionele ontwikkeling
Kunstzinnige ontwikkeling
Ontwikkeling van de waarneming
Denkontwikkeling en ontwikkeling van het rekenen
Taalontwikkeling en ontwikkeling van leren en schrijven
Oriëntatie op ruimte, tijd en wereld verkenning
Deze ontwikkelingsgebieden komen altijd in samenhang aan bod.
Houvast door het Piramide materiaal
Piramide is opgebouwd rondom projecten. Ieder jaar staan dezelfde thema’s op het programma, steeds op een
hoger niveau. Met een aantal slimme hulpmiddelen is het eenvoudig om de Piramideactiviteiten vanuit doelen
en leerlijnen te plannen en te registreren. Bovendien brengt Cito steeds nieuw Piramide materiaal op de markt
waaronder een gloednieuwe reeks projectboeken.
Piramide, flexibel inzetbaar
In de verschillende onderzoeken is aangetoond dat de Piramide methode effectief is: kinderen die instromen
met een achterstand in de ontwikkeling lopen hun achterstand in, zonder dat het ten koste gaat van de
kinderen die geen achterstand hebben. Hier hebben we immers het programma “Pientere kinderen” voor in
huis. Er is sprake van een doorgaande educatieve lijn. Vanaf peuter tot en met kleuter (groep 1 en 2).
Toetsen en observeren
Om de ontwikkeling van een kind te volgen is het belangrijk goed te observeren. Wat voor gedrag vertoont het
kind? Welke resultaten leveren het spelen en leren op. Daarom maken we ook gebruik van Cito toetsen. Dit zijn
toetsen waarmee we kunnen kijken hoe de kinderen zich ontwikkelen. Deze toetsen worden in het hele land
gebruikt. Daarnaast werken we al vele jaren volgens het “protocol Dyslexie”. Dit geeft ons de mogelijkheid om
eventueel aankomende leesproblemen vroegtijdig te onderkennen en te behandelen. Hiervoor hebben we o.a.
het materiaal “Spreekbeeld” aangeschaft.
De rol van de ouders
Piramide betrekt de ouders zoveel mogelijk bij de ontwikkeling van hun kinderen. Zij worden gestimuleerd om
thuis activiteiten te doen die aansluiten bij wat er op school wordt gedaan. Dit schooljaar gaan wij, samen met
Peuterspeelzaal Pino, verder met de pilot VVE Thuis. Hierbij krijgen de ouders een actievere rol bij het
uitvoeren van de VVE-programma in de thuissituatie. Daarnaast kunnen ouders geïnformeerd worden tijdens
de spelinloop, als de kinderen binnenkomen. De ouders worden ook ingezet bij het organiseren van
schoolfeesten en schooluitstapjes.
Logopedie op de basisschool
De logopediste houdt zich voornamelijk bezig met het voorkomen van stoornissen in de communicatieve en/of
auditieve vaardigheden. Het doel daarvan is het voorkomen van onderwijsbelemmeringen. De volgende
activiteiten worden op onze basisschool uitgevoerd:
Screening:
Alle leerlingen die schakelen tussen groep 1 en 2, behalve de kinderen die al logopedie hebben, worden door
de logopediste op hun taalontwikkeling en uitspraak bekeken. Dit noemen we de screening. Hierbij wordt gelet
op bovengenoemde aspecten. Over de screening worden de ouders vooraf geïnformeerd. Het is per school
verschillend of de ouders aanwezig zijn tijdens de screening. Na het onderzoek worden de ouders
geïnformeerd over de uitslag. Wilt u meer informatie over het onderzoek, mag u altijd contact opnemen de IBer van onze school, Mevr. Monique Reversma.
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Onderzoek:
Indien ouders, leerkrachten of anderen twijfelen over de taal of spraak van het kind dan kunnen zij de
logopediste vragen om het kind te onderzoeken. Dit geldt voor alle kinderen van de basisschool, van groep 1
t/m 8.

4.6

Activiteiten; vak- en vormingsgebieden.

Nederlandse taal
Wij schenken op onze school veel aandacht aan de vakken taal en lezen. In de groepen 4 t/m 8 werken wij
vanaf 2014-2015 met de methodes “Taal in Beeld ” en “Spelling en Beeld’. Dit is een methode voor taal en
spelling, waarin woordenschat een prominente plaats heeft.
Als extra hulpmateriaal maken wij gebruik van de stof die de methode biedt en het hulpboek SVS (=
SchaalVorderingen in Spellingvaardigheid behorend bij het Cito-leerlingvolgsysteem), alsmede een aantal
programma’s (o.a. Spelling in de lift) en computerprogramma’s.
Lezen
Bij taal hoort goed kunnen lezen, immers hier wordt de basis gelegd voor het kunnen opnemen van kennis van
alle andere schoolvakken. Het leren lezen start in groep 3 met de vernieuwde methode “Veilig leren lezen”
(2014, KIM versie). Deze methode besteedt niet alleen aandacht aan het technisch lezen, maar ook aan
spreken, luisteren, creatief stellen, begrijpend lezen, spellen en taalbeschouwing. De computer wordt hier als
zinvol hulpmiddel ingezet.
Vanaf groep 4 t/m groep 8 gebruiken wij sinds schooljaar 2017 – 2018 de vernieuwde methode: “Estafette”.
Dit is een methode voor technisch lezen tot en met groep 8.
Vanaf schooljaar 2014-2015 werken we met een nieuwe methode begrijpend lezen: “Grip op Lezen”. Deze
methode is bestemd voor groep 4 t/m 8 van het basisonderwijs. Dit vullen we aan met de methode
“Nieuwsbegrip” en “Nieuwsbegrip XL”.
Ook zijn er digibordlessen met strategiefilmpjes, audioversies van het leesboek en actuele lessen. Differentiatie
is mogelijk in de vorm van pre-teaching (gesproken teksten bij digibordsoftware), verlengde instructie, extra
opdrachten aan het eind van elk les of remediëringslessen.
In groep 3 wordt gewerkt met de vernieuwde versie van ‘Humpie Dumpie’, die in de tweede helft van het
schooljaar wordt ingezet om het begrijpend lezen te oefenen.
Als ondersteuning bij het onderdeel waarderend lezen nemen wij deel aan een project van de Openbare
Bibliotheek Heerlen: “Boek1Boek” waarbij leerlingen van groep 5 tot en met 8 hun boeken bestellen via
internet bij de bibliotheek.
Schrijven
Als er gesproken wordt over schrijven wordt daarmee de technische vaardigheid van het aanleren en
vervolmaken van het schrijfproces bedoeld. Wij gebruiken voor dit proces de vernieuwde methode
“Pennenstreken”, die in groep 3 aansluit bij de KIM versie van Veilig Leren Lezen (VLL).
Groep 2 werkt met de eerste oefenboekjes van Pennenstreken.
Rekenen/Wiskunde
Nieuwe inzichten dragen ertoe bij dat kinderen beter leren rekenen door de praktische rekenproblemen te
plaatsen in de situatie van alledag (realistisch rekenen). De groepen 3 t/m 8 werken sinds schooljaar 2013-2014
met de nieuwe methode van “De Wereld in getallen”. Voor rekenzwakke leerlingen is er na de centrale
instructie een verlengde instructie met extra uitleg in het bijwerkboek. Voor de vlotte leerlingen is er na het
plusniveau in de weektaak een pluswerkboek voor opgaven met verdieping.
Als de methode niet voldoende extra oefenstof biedt aan de leerlingen, wordt o.a. gebruik gemaakt van de
remediërende rekenmethode “Maatwerk” of worden kinderen ingedeeld in een bepaalde route.
Voor sterke rekenaars wordt er onder andere gebruik gemaakt van Topklassers en Bolleboos.
Voor het onderdeel meten, tijd en geld wordt naast de methode gebruik gemaakt van aanvullend materiaal,
zoals “Metriek”.
Wereldoriëntatie
Wereldoriëntatie is de verzamelnaam voor een aantal vakgebieden die te maken hebben met de wereld om
ons heen: aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappelijke verhoudingen, natuurkunde, biologie, gezond
gedrag, sociale redzaamheid, verkeer, geestelijke stromingen.
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Het overbrengen van deze kennis gebeurt middels aparte projecten waarin woordenschat en schooltelevisie bij
aansluit. In groep 3/4 komen deze thema’s uit ‘Veilig leren lezen’. Met de methode “Een wereld van verschil”
voor aardrijkskunde, de methode “Bij de Tijd” voor geschiedenis en de methode “Natuurlijk” voor biologie,
streven wij ernaar dat de leerlingen op een thematisch geïntegreerde wijze de doelen bereiken.
De kleuters krijgen deze wereld oriënterende kennis veelal aangeboden door het volgen van de methode
“Idee” maar ook Piramide besteedt aandacht aan wereldoriëntatie.
Het vak techniek staat ook op het lesrooster. Er wordt gewerkt met de “techniekkisten” waarbij individuele
leerlingen of kleine groepjes opdrachten uitvoeren zoals beschreven in de meer dan 80 techniekkisten.
Geestelijke stromingen, gezond gedrag, burgerschapszin en sociale integratie zijn er op gericht te leren over
maatschappelijke stromingen, andere godsdiensten en de verantwoordelijkheid leren dragen voor eigen en
andermans gezondheid in een gezonde woon- en leefomgeving.
Wat beogen we met actief burgerschap en sociale integratie te behalen voor wat betreft doelen en resultaten?
In de kerndoelen voor het basisonderwijs is met betrekking tot burgerschap aangegeven:
•
De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger.
•
De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.
•
De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele
samenleving een belangrijke rol spelen en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen
van mensen.
•
De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en van
anderen.
•
De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht als verkeersdeelnemer.
•
De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.
•
Wij stimuleren de leerlingen om zelf taken aan te pakken waarmee zij bijdragen aan
gemeenschapsbelangen op buitenschools terrein en betrekken daar buitenschoolse connecties bij.
•
Wij zoeken mogelijkheden voor leerlingen om een actievere rol te spelen in de schoolgemeenschap met
meer verantwoordelijkheden voor besluitvorming en uitvoering
Voor meer informatie over Actief burgerschap en sociale integratie verwijzen wij u naar de website van
INNOVO. Ga naar https://www.innovo.nl/actief-burgerschap-en-sociale-integratie.html Zie ook:
https://www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/kennisbank/wetgeving-actief-burgerschap-en-sociale-integratie
Cultuureducatie
Vanaf het schooljaar 2016-2017 hebben we samen met SCHUNK een nieuw programma voor cultuureducatie
opgestart. “Abel” is een flexibel, multidisciplinair cultuureducatiemodel speciaal ontwikkeld om de vraag van
het onderwijs adequaat en efficiënt te kunnen beantwoorden. Deze vraag verschilt uiteraard per school, maar
de algemene behoefte is om cultuureducatie een geïntegreerde plek te geven in het onderwijs. Abel biedt
daarbij hulp en is het noodzakelijke steuntje in de rug. Zoals Abel Tasman op ontdekkingsreis ging willen wij het
kind in aanraking brengen met cultuureducatie. Zie ook: http://schunck.nl/abel
Sociale redzaamheid (waaronder ook het reeds genoemde onderdeel verkeer!) leert de kinderen om te gaan
met anderen en betekenis te geven aan de “De Veilige School”. Geen veiligheid met betrekking tot het
gebouw, de meubels en de materialen. Nee, de Veilige School hangt samen met de wijze waarop leerlingen en
volwassen met elkaar omgaan. Hierbij past ook de discussie omtrent normen en waarden.
Sociaal emotionele ontwikkeling
Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze kinderen zo goed mogelijk te begeleiden hebben wij ervoor
gekozen om een vaste methode te hanteren: ‘PAD’ (Programma Alternatieve Denkstrategieën).
De schildpad vervult hierbij een centrale, waarneembare rol. Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de
leerlingen te volgen, gebruiken we het programma ‘Viseon 2.0’ van Cito voor de leerlingen van groep 1 t/m 8.
Bij de groepen 1 en 2 wordt de “Kleuter observatielijst” gehanteerd.
Vanaf het schooljaar 2014-2015 werken we met het groepsplan gedrag en met SWPBS (School Wide Positive
Behaviour Support). Verder werkt elke groep met het Switch protocol en voor kinderen die dat nodig hebben
gebruiken wij de methode: ‘Handleiding voor jezelf’. Zie ook elders in deze schoolgids voor meer informatie
over dit onderwerp.
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Computergebruik
In onze school beschikken wij over minimaal 2 pc’s per klas. Alle leerlingen kunnen in principe gebruik maken
van de computer. Zelfs bij de peuters en de kleuters vinden computeractiviteiten plaats. In de groepen 1 en 2
vindt er een zeer actief gebruik van onderwijs-/leerprogramma’s op de pc plaats. De behaalde resultaten
worden geregistreerd en gebruikt bij het volgen van de leerling in zijn/haar ontwikkeling.
De computer krijgt een steeds grotere rol in de ondersteuning van het onderwijs. Zelfstandig werken en
zelfstandig kennis verwerven zijn hierbij belangrijke activiteiten. In alle groepen is een Activeboard aanwezig.
Met behulp van het ActivBoard kunnen ook klassikale lessen verzorgd worden. We streven naar digitaal
lesmateriaal voor het gebruik van de “borden” ter ondersteuning en verlevendiging van de lessen bij
instructies. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Kennisnet: www.kennisnet.nl
Voor het gebruik van internet hebben wij een Internetprotocol. Dit wordt elk jaar met de kinderen besproken
en ligt op school ter inzage. Zo staat er o.a. in vermeld dat het op school niet is toegestaan om o.a.
‘contactsites’ te bezoeken, waaronder Facebook. Leerlingen zullen hierop aangesproken worden en bij
herhaling gepaste maatregelen aangezegd krijgen.
Creatieve vakken
Tekenen, handenarbeid en muziek vallen onder deze vakken. Zij brengen evenwicht in het lesprogramma; het
gaat immers om de vorming van de totale mens. Toch zijn ze niet louter ontspannend; om de ontwikkeling en
kwaliteit in de creatieve uitingen van de kinderen te bevorderen zullen bepaalde technieken geleerd moeten
worden wat wel eens een zekere inspanning behoeft. De kinderen hebben door middel van deze lessen ook de
mogelijkheid om hun gevoelens te verkennen en te uiten, maar ze ook te leren beheersen.
Via het Project “DOOR” hebben wij 2 uur per week een vakleerkracht muziek in huis. Dankzij de inzet van dit
project zijn de eigen groepsleerkrachten in staat om zelfstandig kwalitatief goede muzieklessen te kunnen
verzorgen. Komend schooljaar starten we ook met een nieuwe muziekmethode.
In het kader van cultuureducatie worden minimaal 2 activiteiten georganiseerd die een relatie hebben met
‘cultuur’. Dit kan variëren tussen toneel, poppenkast, uitvoerende muziek, literatuur etc. De uitvoerende
verantwoordelijkheid ligt bij onze cultuurcoördinator.
Bewegen
Op basisschool Sint Paulus staat goede zorg in alle aspecten voor onze leerlingen centraal. Daarom is
bewegingsonderwijs ook een belangrijk vak op onze school. Kinderen groeien en leren kennis te nemen van de
bewegingsmogelijkheden van hun lichaam. Hierin is juiste begeleiding nodig vanuit de leerkracht. Door de
verschillende rollen (coach, instructeur, organisator en scheidsrechter) af te wisselen willen wij, samen met de
kinderen, tot een goed resultaat komen binnen het bewegingsonderwijs. Doelstelling is om kinderen met de
juiste ervaring en vaardigheden naar de middelbare school te laten doorstromen.
Centraal in ons bewegingsonderwijs staan de volgende punten:
- Methodische opbouw met gerichte doelstellingen van de lessen bewegingsonderwijs door het toepassen
van de twaalf leerlijnen (balanceren, klimmen, zwaaien, over de kop gaan, springen, hardlopen, mikken,
jongleren, doelspelen, tikspelen, stoeispelen, bewegen op muziek) gedurende de lessen.
- Juiste zorg binnen het bewegingsonderwijs door toepassing van de 5 niveaus van zorg.
- Uitbreiding van de bewegingsmogelijkheden door contact met externe partners via het BOS project.
- Leren samen spelen en samen werken door veel gebruik te maken van hoeken en kinderen zelfstandig te
laten leren. Daarnaast de kinderen zelf hulp laten verlenen om vertrouwen in elkaar te laten groeien.
- Differentiatie binnen de lessen zodat alle leerlingen op eigen niveau kunnen oefenen en hun vaardigheden
durven en kunnen uitbreiden.
In groep 1 en 2 staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. Daarvoor gebruiken wij het speellokaal of
als het mooi weer is de kleuterspeelplaats.
Vanaf groep 3 krijgen de kinderen 1 keer per week gymnastiekles in de grote gymnastiekzaal. De kinderen
hebben dan gymkleren nodig en stevige gymnastiekschoenen zonder zwarte zolen, omdat die strepen
veroorzaken op de vloer.
Engels
De groepen 7 en 8 volgen de methode ‘Real English’ voor hun eerste gestructureerde stappen in de Engelse
taal. Via radio en televisie hebben zij er al eerder kennis mee gemaakt. De lessen zijn er op gericht eenvoudig
Engels te verstaan en te spreken.
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Diversen
Schoolspullen:
Het is fijn om huiswerk en andere schoolspullen mee te geven in een tas om beschadigingen en/of verlies te
voorkomen.
Huiswerk:
Wij zien huiswerk als een voorbereiding op later. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen wekelijks huiswerk mee
naar huis. De hoeveelheid, vakken etc. wordt door de leerkrachten bepaald.
Samen thuis (voor)lezen is geen huiswerk, maar vinden wij een verantwoordelijkheid van ouders.
Het is fijn als u samen met uw kind naar het huiswerk kijkt en dit bespreekt. Uiteraard kunt u aan de leerkracht
advies vragen over het huiswerk en over welke boeken geschikt zijn voor uw kind. Wij helpen u graag!
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4.7

Tijdsverdeling over leer- en vormingsgebieden

Verantwoording van de verplichte onderwijstijd
Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uur les krijgen over 8 schooljaren. Leerlingen moeten in de
eerste 4 schooljaren (onderbouw) tenminste 3.520 uur les krijgen en in de laatste 4 schooljaren (bovenbouw)
3.760 uur. De 240 uur die overblijven, kunnen scholen verdelen over de onderbouw en bovenbouw. Er is geen
maximum aantal uren onderwijs per dag. De Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie) let erop dat
scholen voldoende uren onderwijs geven. Vandaar dat de school ook niet zomaar vrij mag geven bij bijv.
sneeuwpret of warm weer.
De school bepaalt hoe het lesrooster en de pauzetijden eruit zien. De pauzes moeten een onderbreking van de
schooldag zijn. Ze moeten voorkomen dat leerlingen aan 1 stuk bezig zijn met leren. De basisschool moet
zorgen voor een goede verdeling van de activiteiten over de dag.
Verdeling van de tijd over de leer- en vormingsgebieden
Voor de urenverdeling over de leer- en vormingsgebieden hanteren wij richtlijnen. Deze normen kunnen meer
of minder afhankelijk zijn van de behaalde resultaten, de kenmerken van de groep en/of de leerstofkenmerken.
Dit brengen wij onder in o.a. taakdifferentiatie.
1
Zintuiglijke en Lichamelijke
oefening
Spel en beweging
Taalactiviteiten
* Lezen (incl. begrijpend lezen)
* Spelling
* Schrijven
* rekenen groep ½
* woordenschat ½
* Groepsexploratie
Rekenen en Wiskunde
Engels
Kennisgebieden en
wereldoriëntatie (Geschiedenis,
aardrijkskunde, natuur, staatsinrichting, geestelijke stroming).
Bevordering Sociale redzaamheid
(verkeer)
Bevordering Gezond gedrag
Expressie activiteiten (Muziek,
Tekenen, handenarbeid).
Godsdienst/Levensbeschouwelijk.
Vormingsonderwijs
Taakdifferentiatie
Pauze
TOTAAL

2

3

4

5

6

7

8

90

90

90

90

90

90

655

315
0
60

175
380
120
60
0
0
0
325
0
60

175
375
155
60
0
0
0
330
0
105

175
375
155
60
0
0
0
330
0
105

175
365
120
30
0
0
0
330
30
150

175
365
120
30
0
0
0
330
30
150

360
0
0
0
0
0
0
615
0
0
W.O.
150

360
0
0
0
0
0
0
615
0
0
W.O.
150

0

0

25

25

30

30

30

30

195
105

195
105

0
75

0
75

30
60

30
60

30
60

30
60

0

0

25

25

15

15

15

15

0
75

0
75

100
75

90
75

*
75

*
75

*
75

*
75

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

Lezen+ taal+
spelling

80
0
0
0

N.B. Tijd is in minuten aangegeven, behalve bij TOTAAL. Daar wordt de tijd in uren/minuten aangegeven.
*Vanaf groep 3 tijdens Taakdifferentiatie uitbreiding rekentijd, technisch lezen en spelling naar individuele
behoefte (planning op groepsniveau).
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5. De zorg voor de leerlingen
5.1

Het leerlingvolgsysteem

De prestaties en het gedrag van de leerlingen in groep 1 en 2 worden gevolgd door:
•
observaties van de groepsleerkracht
•
de “werkjes” die gemaakt worden
•
de CITO LOVS-toetsen: Rekenen, Taal voor kleuters en Viseon
•
Toetsen die een onderdeel vormen van het protocol dyslexie (o.a. letterkennis, rijmen etc.).
De prestaties en het gedrag van de kinderen van de groepen 3 t/m 8 worden gevolgd met behulp van:
1. Methodegebonden toetsen. Dit zijn testen en toetsen uit de methodes die wij op school gebruiken.
2. CITO LVS-toetsen.
Lezen: DMT, AVI, begrijpend Lezen en begrijpend luisteren
Woordenschat
Taal/Spelling en werkwoordspelling 2012 en versie 3.0
Rekenen en Wiskunde 2012 en versie 3.0
3 Sociaal-emotionele ontwikkeling: Viseon 2.0
4 TAK-toets (Toets Allochtone Kinderen groep 1 t/m/4)
5 In groep 8 maken de leerlingen de Eindtoets van A-Vision: Route 8.
6 Eigen observaties van de groepsleerkracht tijdens de lessen.
Alle gegevens worden vastgelegd in het computerprogramma Eduscope en in het Cito leerling- en
onderwijsvolgsysteem (Cito LOVS). De interne begeleider (IB-er) volgt de leerlingen op schoolniveau door het
maken van gerichte analyses van de gegevens vanuit het Cito leerling- en onderwijsvolgsysteem (Cito LOVS) en
de resultaten op de methodegebonden toetsen.

5.2

Leerlingenbespreking

Na iedere toetsafname maken de leerkrachten een groepsevaluatie en bespreken deze resultaten met de IB-er.
Dan wordt bekeken of er bij zwakscorende kinderen verder intern of extern onderzoek moet plaatsvinden.
Tevens worden individuele leerlingen besproken tijdens de leerlingenbesprekingen. Dit kan gebeuren door de
groepsleerkracht met de IB-er/of meerdere leerkrachten met de IB-er ofwel met het hele team. Indien een
leerling verder onderzocht dient te worden is er altijd eerst overleg met ouders en/ of verzorgers.

5.3

Rapportage naar de ouders

Drie keer per jaar houden de leerkrachten van groep 1 t/m 7 een zgn. 10-minutengesprek. In groep 8 is dit
twee keer per jaar. Ouders krijgen informatie over de vorderingen van hun kind en over de sociaal emotionele
ontwikkeling. Het 2e gesprek in groep 8 gaat over het advies en de keuze voor het vervolgonderwijs, later
wordt de uitslag van de eindtoets besproken. Ouders die buiten de geplande oudergesprekken behoefte
hebben aan een gesprek kunnen altijd contact opnemen met de leerkrachten. Ook kunnen leerkrachten
contact opnemen met ouders als daar aanleiding toe is.
Gescheiden ouders:
Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de manier
waarop de communicatie en consultatie over de vorderingen van de leerling verloopt.
De school volgt hierin de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht jegens gescheiden ouders.
Dat betekent dat de school ervan uitgaat, dat ouders die beiden het ouderlijk gezag verkregen hebben, elkaar
informeren met betrekking tot zaken rondom hun zoon of dochter. Beide ouders zijn dan ook gezamenlijk
welkom bij de ouderavond en oudergesprekken. In overleg met de leerkracht en/of de directeur kan daarvan
afgeweken worden.
De school onthoudt zich van betrokkenheid bij conflicten tussen de ex-partners en doet geen uitspraken.
Zij richt zich primair op haar pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid jegens de leerling. De school gaat
ervan uit dat de ouder die belast is met het gezag, de andere ouder die niet met het gezag belast is, op de
hoogte stelt van gewichtige aangelegenheden met betrekking tot het kind.
De school is in het bezit van een protocol betreffende de informatievoorziening naar gescheiden ouders en
‘derden’. Dit protocol ligt ter inzage bij de directeur.
Voor meer informatie: ga naar https://www.innovo.nl/informatievoorzieningen-gescheiden-ouders.html
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Welke ouder heeft recht op welke informatie?
Hieronder vindt u een schema waarin de soorten verbintenissen tussen ouders zijn omschreven. U kunt zo
gemakkelijk zien welke ouder recht heeft op welke informatie.

A
B
C
D

E
F

G

H

I

J

K
L*

Voor wie
Ouders die met elkaar zijn getrouwd; voor vader en
moeder geldt:
Ouders die zijn gescheiden;
Voor vader en moeder geldt:
Ouders die hun partnerschap hebben laten
registreren
Ouders die niet met elkaar zijn getrouwd, maar via
goedkeuring van de rechtbank het gezamenlijk
gezag uitoefenen
Ouder die niet met het gezag is belast
In geval van samenwonen, vader heeft kind erkend,
niet ingeschreven in gezagsregister; voor vader
geldt:
In geval van samenwonen, vader heeft kind erkend
en ingeschreven in gezagsregister; voor vader en
moeder geldt:
Stel heeft samengewoond, nu uit elkaar, kind is
erkend, ingeschreven in gezagsregister; voor vader
en moeder geldt:
Stel heeft samengewoond, nu uit elkaar, kind is
erkend, maar niet ingeschreven in het
gezagsregister; voor vader geldt:
Ouders beide uit de ouderlijke macht gezet, kind is
onder voogdij geplaatst; voor vader en moeder
geldt:
Voogd
Biologische vader, die zijn kind niet heeft erkend

Alle informatie
X

Beperkte informatie

X
X
X

X artikel 1:377c BW
X artikel 1:377c BW
X

X

X artikel 1:377c BW

X artikel 1:377c BW
X

* L: Voor de biologische vader, die zijn kind niet heeft erkend, geldt dus: helemaal geen informatie.

5.4

Extra zorg voor de leerlingen

Voor kinderen die belemmeringen ondervinden in hun ontwikkeling is er een aanpak die in 5
ondersteuningsniveaus te verdelen is.
Ondersteuningsniveau 1: onderwijs in de groep
De groepsleerkracht volgt de ontwikkeling en vorderingen van de leerlingen. Hij/Zij observeert en signaleert
m.b.v. foutenanalyses en methodegebonden en niet-methodegebonden toetsen en maakt een groepsplan. Dit
vormt in eerste instantie de basis voor verdere klassikale aanpak.
Ondersteuningsniveau 2: ondersteuning in de groep
In het tweede niveau wordt er extra aandacht in de vorm van verlengde instructie aangeboden binnen de
groep aan groepen of individuele leerlingen die hulp nodig hebben. Over het algemeen gebeurt dit vanuit de
methode, eventueel aangevuld met extra materiaal. Deze hulp is terug te vinden in de groepsplannen.
Ondersteuningsniveau 3: ondersteuning op school met interne deskundigen
Wanneer het kind de lesstof niet meer kan volgen of het kind lijkt méér te kunnen dan krijgt de leerling in
overleg met de ouders speciale zorg. Samen met ouders, kind, groepsleerkracht en eventueel de LB leerkracht
rekenen, taal of gedrag en/of Intern begeleider vinden er gesprekken plaats.
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Er worden individuele- dan wel groepshandelingsplannen opgesteld en uitgevoerd. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van speciale didactische hulp en hulpmiddelen. Deze plannen worden binnen de groepsplannen
vastgelegd en door de ouders ondertekend.
Ondersteuningsniveau 4: Ondersteuning op school met externe specialisten
Op 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs van start gegaan. Het Individueel Onderwijs Perspectief (OPP) wordt
geplaatst binnen het kader van Passend Onderwijs, dat erop gericht is om het leerrendement van alle
leerlingen zo hoog mogelijk te laten zijn, rekening houdend met de individuele mogelijkheden van ieder kind.
In het OPP beschrijft de school de doelen die een leerling kan halen. Het biedt handvaten waarmee de
leerkracht het onderwijs kan afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerling. En het laat zien naar welke
vorm van vervolgonderwijs de school, samen met de leerling en ouders, toewerkt.
Wet- en regelgeving
In het kader van passend onderwijs is een aantal wijzigingen in de Wet op het primair onderwijs opgenomen
die betrekking hebben op het werken met een OPP. Op basis daarvan is het opstellen van OPP verplicht voor
alle leerlingen die extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband krijgen. Voor ondersteuning die
binnen de basisondersteuning van de school valt, is het opstellen van een OPP niet verplicht.
Uitgebreide informatie over het Ontwikkelingsperspectief kunt u krijgen bij de leerkrachten van onze school.
Wat is een Individueel Individueel Ontwikkelings Perspectief (OPP)?
Bij het Individueel Ontwikkelings Perspectief (OPP) van een leerling brengt de school in beeld, op basis van alle
relevante gegevens waarover ze beschikt, wat ze met de leerling wil bereiken. De school maakt daarmee
inzichtelijk aan betrokkenen (ouders/leerling) welke doelen ze op lange, middellange en korte termijn
nastreeft. Het Individueel Ontwikkelings Perspectief is niet bedoeld om de ontwikkeling van een leerling te
volgen (waar komt de leerling uit?), maar om het onderwijsaanbod voor een leerling zodanig te plannen dat de
leerling zich optimaal ontwikkelt. Daarbij gaat het vooral niet om wat het kind niet kan, maar om wat een kind
wel kan! Dus kijken naar de mogelijkheden in plaats van naar de problemen. De inspectie eist echter wel dat er
een psychologisch onderzoek aan vooraf is gegaan, om te bepalen welk IQ de leerling heeft en welk niveau het
kind kan halen. In het OPP staat het aangepaste uitstroomniveau en de tussendoelen die behaald moeten
worden om dat uitstroomniveau te realiseren. Met het OPP ontstaat een betere afstemming met de leerling en
zijn ouders op de hoogte over het einddoel dat de school voor deze leerling wil bereiken.
Aan de hand van het OPP kan de leerling langs eigen leerlijnen verder werken waardoor de aansluiting met het
vervolgonderwijs verbeterd (en dus passend) wordt. De school is verplicht om voor die leerlingen die het
eindniveau van de basisschool niet halen een OPP op te stellen. Het OPP wordt besproken met de leerling en
de ouders en tenslotte vastgesteld en door de ouders ondertekend.
Ondersteuningsniveau 5: Extra ondersteuning speciaal (basis) onderwijs
Als blijkt dat onze school niet de juiste ondersteuning kan bieden voor het kind in niveau 1 t/m 4 kan de school
hulp krijgen van een trajectbegeleider vanuit het Samenwerkingsverband. Hij/zij kijkt of alle hulp geboden is en
bespreekt met ouders en directie de verdere mogelijkheden.

5.5

Contacten met andere instanties

Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht gegaan.
In een nieuw gevormd Samenwerkingsverband (SWV) Passend Onderwijs Heerlen e.o. PO 3106 hebben alle
schoolbesturen de taak om in gezamenlijkheid voor alle leerlingen, die wonen binnen de regio van dit SWV, een
zo passend mogelijke plek in het onderwijs te bieden. Dit noemen we de zorgplicht van het schoolbestuur.
Passend onderwijs is voor alle leerlingen op de basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs bedoeld,
en richt zich nadrukkelijk op leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften. Het SWV Heerlen e.o. bestaat
uit de schoolbesturen voor regulier en speciaal onderwijs in de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade,
Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal.
Het bestuur van het SWV heeft een ondersteuningsplan opgesteld. Het ondersteuningsplan beschrijft het ‘wat’
en het ‘hoe’ van het SWV voor de periode 2014-2018. Dit plan is na instemming van de
ondersteuningsplanraad vastgesteld.
De schoolbesturen en hun scholen werken samen aan de uitvoering van dit plan. Daarin staan zij niet alleen.
Ze worden daarbij ondersteund door de bovengenoemde gemeenten en door organisaties op het terrein van
jeugd, gezondheid en welzijn.
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In hoofdstuk 10 van deze schoolgids kunt u de doelstellingen van dit nieuwe Samenwerkingsverband lezen en
de procedure t.a.v. een aanmelding, toelating. Ook regels t.a.v. schorsing en verwijdering zijn in dit stuk
opgenomen.

5.6

Aansluiting Basisschool/Voortgezet Onderwijs

In de maand november vindt de zogenaamde ‘informatieavond’ plaats voor ouders en leerlingen van groep 8.
Tijdens deze bijeenkomst zijn vertegenwoordigers van het Voortgezet Onderwijs aanwezig en geven dan
uitgebreid informatie over hun onderwijsinstellingen.
In maart kunnen de leerlingen zich via de basisschool aanmelden voor een school voor vervolgonderwijs. De
aanmelding geschiedt centraal vanuit de basisschool. De leerkracht van groep 8 geeft daarna op verzoek een
advies aan de vervolgschool. Dit advies is bindend voor het voortgezet onderwijs en dient te worden
opgevolgd. Naderhand worden de uitslag van de eindtoets vermeld en dient de school het advies te
heroverwegen.
In principe vindt er altijd een warme overdracht plaats tussen de leerkracht van groep 8 en de coördinator van
de brugklas van de betreffende scholen voor VO.
Ook als de leerlingen al in het Voortgezet Onderwijs studeren, wordt onze school door deze scholen van de
voortgang op de hoogte gehouden en kan n.a.v. deze gegevens nog contact plaatsvinden. Regelmatig zien wij
daarnaast ook oud-leerlingen die het leuk vinden ons van hun resultaten op de hoogte te houden.

5.7

Verlengd kleuteren en doubleren

Een enkele keer wordt bij een leerling doubleren overwogen. Dit gebeurt pas nadat alle mogelijkheden om de
leerling aangepast onderwijs te geven, zijn uitgeput.
Als er sprake blijkt te zijn van sterk vertraagde of achterblijvende ontwikkeling (op didactisch en sociaalemotioneel vlak) kan er besloten worden tot verlenging van de kleuterperiode (groep 1 of 2) of het overdoen
van een leerjaar.
Bij kinderen die een kleuterverlenging hebben gehad, is een doublure in de latere leerjaren niet uitgesloten.
We spreken van doubleren tijdens de kleuterperiode als de leerling vóór 1 oktober in groep 3 zeven jaar is.
De afweging tot doubleren wordt genomen in het perspectief van wat mag worden verwacht als het kind
overgaat of blijft zitten. Leerproblemen op zich zijn geen reden om een kind te laten zitten; kinderen die
moeite hebben met de reguliere leerstof, krijgen in principe speciale leerstofinstructie. Voorkomen moet
worden dat zittenblijven uitstel biedt voor het geven van onderwijs op maat en de leerling nog een jaar
meegetrokken wordt in het reguliere onderwijs van zijn/haar klas.
In het zorgplan van onze school wordt de procedure rondom verlengd kleuteren en doubleren uitgebreid
beschreven. Dit zorgplan kunt u ten alle tijden opvragen bij de leerkracht, de intern begeleider of de directeur.
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6

Ouders

6.1

Inleiding

Ouders en leerkrachten dragen samen de zorg voor de opvoeding van en het onderwijs aan de kinderen. Wij
zorgen dat u als ouder steeds tijdig informatie krijgt over het onderwijs op school of over andere activiteiten.
Omgekeerd verwachten wij van u als ouder dat u de school (tijdig) laat weten welke belangrijke zaken rondom
opvoeding en onderwijs bij uw kind spelen.

6.2

Informatieverstrekking

In de loop van het schooljaar zijn er diverse oudergesprekken. Na enkele weken, in het begin van het
schooljaar, vindt er een algemene informatieavond plaats. Tijdens deze bijeenkomst kunnen de ouders kennis
nemen van de leerstof, aanpak en afspraken in de groep waarin hun kind dat jaar is geplaatst. Soms zijn er
bijeenkomsten voor een bepaalde groep. Te denken valt dan aan bv. informatie voor ouders van leerlingen van
groep 1 en 2 (gezien de samenwerking met de peuterspeelzaal gebeurt dit in samenspraak met de leidsters van
deze peuterspeelzaal), ouders van leerlingen van groep 8 die naar het V.O. gaan en voor ouders van leerlingen
van die de 1e Heilige Communie gaan doen of het Heilig Vormsel toegediend krijgen. Om ouders te laten kennis
maken met het hele schoolgebeuren zetten wij de deuren van de school tijdens de Open Dag (zie de
schoolkalender!) wijd open.
Los van de hiervoor gemelde informatiemiddelen zullen/kunnen wij u altijd persoonlijk of telefonisch
benaderen als daar enige reden voor is, zoals wij dat ook van u verwachten.
Toestemming gebruik nieuwe media
Wij willen ons ervan verzekeren dat het plaatsen van foto’s in schoolgids of informatieblad niet zonder
toestemming van ouder/verzorger/voogd plaatsvindt.
Indien u het problematisch vindt dat foto’s, werkstukken en presentaties van uw kind in schoolgids,
informatiebulletin of op de website van de school geplaatst worden, verzoeken wij u vriendelijk dit bij aanvang
van het schooljaar aan ons kenbaar te maken. Wij nemen aan dat wanneer wij niets van u vernemen, u met
voorgaande geen problemen heeft.
In sommige gevallen worden ook video-opnames gemaakt in de groep. Hierbij gaat het nooit om uw
zoon/dochter maar altijd over de leerkracht. Deze opnamen worden voor de begeleiding en nascholing van de
betreffende leerkracht gebruikt en gaan nooit de school uit zonder uw toestemming.
Algemene verordening gegevensbescherming
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er
vanaf die datum nog maar één privacywet geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
De AVG zorgt onder meer voor:
• versterking en uitbreiding van privacyrechten
• meer verantwoordelijkheden voor organisaties
INNOVO heeft richtlijnen en procedures vastgesteld conform de bepalingen van de AVG. Hieronder valt ook
een privacyreglement verwerking leerlinggegevens voor INNOVO-scholen. In dit reglement is afgesproken op
welke wijze binnen INNOVO wordt omgegaan met de verwerking van leerlinggegevens.
De AVG beschermt uw privacy. De AVG beschrijft wat allemaal wel en niet mag met uw persoonsgegevens en
wat uw rechten zijn als uw gegevens gebruikt worden. Als school moeten wij voldoen aan de eisen die de AVG
stelt. Alle persoonsgegevens worden op school geregistreerd in het leerlingdossier. Hierin wordt de informatie
bewaard voor de onderwijskundige en algemene begeleiding van de leerling. De gegevens van leerlingen
worden voor derden ontoegankelijk bewaard.
Wij voldoen ook aan de bepalingen van de AVG inzake het communiceren van gegevens naar vervolgonderwijs
bij de overgang van leerlingen (school, zorgteam en privacy). Bij de overgang naar het VO wordt het
overdrachtsformulier met de ouders besproken. Zij ondertekenen het formulier en ontvangen hiervan een
exemplaar.
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In het kader van passend onderwijs hebben scholen zorgplicht: de plicht een passende onderwijsplek te bieden
aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit heeft ook consequenties voor het verstrekken van
persoonsgegevens van leerlingen. Als school gaan wij hier zorgvuldig mee om.
Voor meer informatie (leerlingdossier, onderwijskundig rapport, convenant digitale onderwijsmiddelen,
Autoriteit Persoonsgegevens): ga naar https://www.innovo.nl/privacywetgevingAVG.html

6.3

Het leerlingendossier en de leerlingenadministratie.

Het leerlingendossier bestaat uit twee componenten, de leerlingenadministratie en het leerlingendossier.
Leerlingenadministratie
Met de leerlingenadministratie wordt voldaan aan de verplichtingen van artikel 6, lid 1 van het
bekostigingsbesluit Wpo (Wet op het primair onderwijs) tot het voeren van een overzichtelijke administratie
van de inschrijving, de uitschrijving en het verzuim van de leerling. De administratie bevat persoonsgegevens,
die vallen onder de AVG, waaronder informatie over iemands geloof of levensovertuiging, ras en politieke
gezindheid (bijzondere persoonsgegevens). In de leerlingenadministratie komen een aantal van deze gegevens
voor. Deze gegevens worden slechts met toestemming van de ouder(s) verstrekt aan derden.
De bewaartermijn van deze gegevens is vastgelegd in het bekostigingsbesluit Wpo en is vastgesteld op vijf jaar.
Na deze termijn worden de gegevens vernietigd.
Leerlingendossier
Het leerlingendossier bevat rapporten, uitslagen van toetsresultaten, gegevens uit het leerlingvolgsysteem,
verslagen van gesprekken met ouders en afspraken die er over de leerling zijn gemaakt. De doelen van de
verwerking van persoonsgegevens zijn vastgelegd en dienen alleen ter verwerking voor de organisatie of het
geven van onderwijs en de begeleiding van de leerling. Deze gegevens worden op een deugdelijke wijze
bewaard. Ook gegevens uit deze administratie worden slechts na toestemming van de ouders aan derden
verstrekt.
Inhoud van het leerlingendossier
Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (toezichthouder) mag het leerlingendossier de volgende gegevens
bevatten:
• gegevens over in- en uitschrijving
• gegevens over afwezigheid
• adresgegevens
• gegevens die nodig zijn om te berekenen hoeveel geld de school krijgt
• het onderwijskundig rapport*
• gegevens over de gezondheid die nodig zijn voor speciale begeleiding of voorzieningen
• gegevens over de vorderingen en de resultaten van de leerling
• verslagen van gesprekken met de ouders
• de resultaten van eventueel psychologisch onderzoek
*Het onderwijskundig rapport (OKR) bevat alle informatie die nodig is voor het leren en begeleiden van de
leerling op een nieuwe school. Het soort gegevens dat het OKR mag bevatten is wettelijk vastgelegd. De
huidige school bepaalt de specifieke invulling per leerling.
Het OSO dossier bevat alle generieke informatie van het OKR, zodat de gegevens eenvoudig digitaal kunnen
worden uitgewisseld tussen twee scholen. Sommige regio’s hebben afspraken gemaakt over specifieke extra
informatie. Deze kan als bijlage worden toegevoegd aan het OSO dossier. Inhoudelijk is dan het OSO dossier
hetzelfde als het OKR.
Welke wettelijke bepalingen zijn van toepassing?
De onderwijswetgeving bevat geen directe bepalingen over het leerlingendossier. Voor een deel gelden onder
de AVG) dezelfde regels voor leerlingendossiers als onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
Belangrijke nieuwe regels onder de AVG, ook relevant voor het leerlingendossier:
• Onder de AVG moet school kunnen aantonen dat bij het gebruik van leerlingendossiers de regels van de
AVG nageleefd worden. Dit heet de verantwoordingsplicht.
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• School moet de gegevensverwerking van leerlingendossiers opnemen in het zogenoemde register van
verwerkingsactiviteiten.
• Onder de AVG geldt het recht op dataportabiliteit. Dat is het recht van ouders om gegevens mee te nemen.
Bijvoorbeeld naar een andere school.
De school mag de meeste gegevens nog 2 jaar bewaren nadat het kind van school is gegaan. De basisschool
moet langer bewaren (conform de bepaling Wpo):
• gegevens over verzuim en in- en uitschrijving (5 jaar nadat de school uw kind heeft uitgeschreven);
• gegevens over een leerling die naar een school voor speciaal onderwijs is doorverwezen (3 jaar na vertrek
van de leerling).
Adresgegevens van (oud-)leerlingen mag de school bewaren voor het organiseren van reünies.
Ouders hebben recht tot inzage in al deze gegevens. Er wordt binnen de termijn van vier weken voldaan aan
dit verzoek. Ook bestaat er kopierecht, dat wil zeggen dat ten behoeve van de ouders kopieën van de gegevens
gemaakt mogen worden. De school mag hier een vergoeding voor vragen. Er bestaat daarnaast nog het recht
tot corrigeren van de gegevens en verwijdering van de gegevens. Dit houdt in dat ouders het recht hebben op
verbeteren, aanvullen, verwijderen, afschermen of op een andere manier ervoor te zorgen dat onjuiste
gegevens niet langer gebruikt worden. Er is alleen een verplichting om dit ook daadwerkelijk te doen als er
sprake is van feitelijk onjuiste, onvolledig of niet ter zake doende gegevens of gegevens die in strijd zijn met
een voorschrift van de Wet bescherming persoonsgegevens.
Ouders mogen het originele leerlingendossier niet meenemen buiten de school, wel een kopie.
Ten aanzien van collega-scholen worden dezelfde richtlijnen gehanteerd. Zonder toestemming van ouder(s)
mag het dossier niet worden ingezien en verstrekt.
School, zorgteam en privacy
De school respecteert de privacy van leerling en ouders en zorgt ervoor dat persoonlijke gegevens strikt
vertrouwelijk blijven, conform de AVG.
Indien leerlingen extra zorg en begeleiding nodig hebben, mogen regionaal samenwerkende partijen volgens
genoemde wet informatie uitwisselen over een leerling, mits er sprake is van een zorgvuldige aanpak door de
school en de andere partij.
Belanghebbenden worden geïnformeerd over het gebruik van leerlingengegevens met betrekking tot extra
zorg en begeleiding en kunnen hier eventueel bezwaar tegen maken.
Indien de school voor een leerling externe hulp moet inschakelen, mag zij ervan uit gaan dat ouders het
leerrecht (leerplicht) van hun kind respecteren en hierbij binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid
ondersteuning en begeleiding bieden.
In de loop der tijd is de taak van scholen ruimer geworden. Deze beperkt zich niet meer tot kennisoverdracht.
Scholen spelen een grote rol in het jeugdbeleid. Andere organisaties willen graag met scholen samenwerken.
Bijvoorbeeld gemeenten in het kader van achterstandsbeleid en jeugdbeleid.
Op grond van de AVG zijn onderwijsinstellingen verplicht ouders te informeren en uit te leggen welke gegevens
van de leerling gebruikt worden en aan wie de onderwijsinstelling wanneer welke gegevens wil verstrekken en
met welk doel. Op welke wijze met de verwerking van leerlingengegevens wordt omgegaan, staat beschreven
in het Privacyreglement.
Autoriteit Persoonsgegevens
Dit is het zelfstandig bestuursorgaan dat in Nederland bij wet als toezichthouder is aangesteld voor het toezicht
op het verwerken van persoonsgegevens. De organisatie houdt zich dus bezig met privacy. De taken van de AP
vloeien voort uit de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die voor alle landen van de
EU geldt. De autoriteit onderzoekt het gebruik van persoonsgegevens binnen bedrijven en
overheidsorganisaties. Zij legt boetes op bij overtredingen.
Contactgegevens
Website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg (alleen volgens afspraak) 30, 2594 AV Den Haag
Postadres
Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag
- 25 Schoolgids 2018-2019

SCHOOLGIDS BASISSCHOOL SINT PAULUS 2018 – 2019
Telefonisch spreekuur voor privacyvragen
Telefoon: 0900-2001201 (gebruikelijke telefoonkosten)
Openingstijden: op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur.
Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy: veilig omgaan met leerlinggegevens
Scholen zijn verantwoordelijk voor de zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van de leerlingen. Hierbij
hoort o.a. het maken van goede afspraken met aanbieders (educatieve uitgevers, distributeurs en
leveranciers van leerling- en schooladministratiesystemen). Dat kan een lastige opgave voor een school zijn.
Daarom hebben aanbieders van digitale leermiddelen en van andere digitale producten samen met de PO-Raad
en VO-raad afspraken gemaakt en dit vastgelegd in een convenant.
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Het
privacyconvenant en de model verwerkersovereenkomst zijn hierop aangepast. Per 1 april 2018 treedt versie
3.0 van het privacyconvenant in werking. Deze nieuwe versie van het privacyconvenant en de model
verwerkersovereenkomst zijn volledig in overeenstemming met de AVG.
Klik op de onderstaande de link voor meer informatie m.b.t. het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen
en Privacy versie 3.0 april 2018:
www.privacyconvenant.nl

6.4

Beleid m.b.t. de leerlingen

Aanmelding
Vanaf de dag dat de leerling vier jaar wordt, mag hij/zij naar school. Verder bestaat de mogelijkheid dat de
leerlingen vanaf drie jaar en 10 maanden maximaal 5 dagen mee kunnen doen aan Schoolgewenning.
Deze vijf ‘wendagen’ hoeven niet aaneengesloten te zijn.
De basisschool weigert uw kind als uw kind nog niet zindelijk is. Het is voor een leerkracht niet mogelijk om
individuele leerlingen te verschonen, omdat hij/ zij de klas dan alleen moet achterlaten. Op school hebben we
naast het aannamebeleid nog enkele schoolspecifieke punten toegevoegd: naast het inschrijfformulier krijgen
de ouders ook een “vragenlijst intrede groep 1” waarop zij de ontwikkeling van hun kind kunnen aangeven. Zo
kunnen wij, in combinatie met het intakegesprek en de overdracht van de peuterspeelzaal / kinderdagopvang
een beter beeld vormen over het ontwikkelingsniveau van het kind. Op basis van alle verzamelde informatie
wordt besloten tot wel of niet plaatsen van uw kind, waarbij wij steeds het kind als uitgangspunt hebben.
Toelating
De Wet primair onderwijs (Wpo) en Wet op de expertisecentra (WEC) vermelden dat de beslissing over
toelating van leerlingen berust bij het bevoegd gezag. In de praktijk ligt deze beslissingsbevoegdheid bij de
directie van onze school.
De aannamecriteria van onze school zien er als volgt uit:
- alhoewel onze school een katholieke school is, worden in principe leerlingen van elke geloofsovertuiging tot
onze school toegelaten, mits de katholieke grondslag van onze school gerespecteerd wordt;
- onze school staat in beginsel open voor alle kinderen, ook voor kinderen met een beperking. Indien er
beslist moet worden over de toelating, houden we er uiteraard rekening mee of we de juiste ondersteuning
en specifieke begeleiding kunnen bieden die voor de ontwikkeling van het kind noodzakelijk is. Indien er
besloten wordt tot toelating zal er op basis van een plan van aanpak, dat met de ouders is samengesteld,
gehandeld worden. De evaluatie en de voortgangsprocedure worden van jaar tot jaar bekeken.
Informatie over de ondersteuning die onze school kan bieden, is opgenomen in het
Schoolondersteuningsprofiel (zie hoofdstuk 10 van deze schoolgids). Deze informatie is tevens te vinden op
onze website.
Voor uitgebreide informatie, inclusief de wettekst (passage met betrekking tot aanmelding en toelating),
verwijzen wij u naar de site van INNOVO.
Hier treft u ook het INNOVO-aanmeldingsformulier nieuwe leerlingen aan d.d. maart 2017. Dit formulier is
alleen ter informatie, maar NIET om in te vullen. Het invullen gebeurt op de school waar u uw kind aanmeldt.
Voor meer informatie: ga naar https://www.innovo.nl/regels-voor-toelating.html

6.5

Schorsing en verwijdering

Het INNOVO Protocol staat op de website van INNOVO.
Zie de website https://www.innovo.nl/schorsing-en-verwijdering.html voor de INNOVO procedure
"Verwijderen en schorsen van leerlingen" en de flowchart - stappenplan "Verwijderen en schorsen van
leerlingen".
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Schorsing
Vanaf 1 augustus 2014 is met de invoering van passend onderwijs ook de mogelijkheid tot schorsing in de Wet
op het primair onderwijs (WPO, artikel 40c) opgenomen.
Een schorsing is een besluit van het bevoegd gezag om de leerling, wegens een bepaalde gedraging, tijdelijk
niet toe te laten tot de lessen of tot de school. De leerling wordt in een aparte ruimte gezet en gaat daar
werken aan zijn schoolwerk of krijgt schoolwerk mee naar huis.
In artikel 40c van de WPO zijn de volgende punten opgenomen:
1. Het bevoegd gezag kan met opgave van redenen een leerling voor een periode van ten hoogste één week
(maximaal 5 dagen achtereen) schorsen.
2. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders bekendgemaakt.
3. Het bevoegd gezag stelt de inspectie van een schorsing voor een periode langer dan één dag schriftelijk en
met opgave van redenen in kennis hiervan via het Internet Schooldossier (ISD), formulier ‘schorsingen en
verwijderingen’.
Ouders kunnen bezwaar maken tegen de schorsing door middel van het indienen van een klacht
(klachtenregeling). Ouders kunnen ook naar de civiele rechter stappen.
Verwijdering
In artikel 40 lid 11 van de WPO zijn de volgende punten opgenomen:
1. Voordat wordt besloten tot verwijdering hoort het bevoegd gezag de betrokken leerkracht.
2. Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet plaats dan nadat het bevoegd gezag ervoor heeft
zorggedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten.
3. Onder ‘andere school’ kan ook worden verstaan een school voor speciaal onderwijs, speciaal voortgezet
onderwijs, een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.
Binnen 6 weken na de schriftelijke mededeling, kunnen de ouders bij het bevoegd gezag schriftelijk hun
bezwaren kenbaar maken tegen de beslissing. Het bevoegd gezag beslist binnen 4 weken na ontvangst van de
bezwaren. Alvorens te beslissen hoort het bevoegd gezag de ouders.
Voor meer informatie: ga naar https://www.innovo.nl/schorsing-en-verwijdering.html

6.6

Gronden voor vrijstelling van het onderwijsactiviteiten

Voor het bijzonder onderwijs beschrijft de WPO, hoofdstuk 1 Basisonderwijs, titel II afdeling 3,
artikel 57 geen verplichting om alternatieve lesstof aan te bieden als een leerling niet deelneemt aan
*godsdienstlessen (*indien van toepassing).
De leerlingen van onze school nemen in principe deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten, incl.
levensbeschouwelijke vorming, met dien verstande dat die onderwijsactiviteiten voor leerlingen onderling
kunnen verschillen. Het bevoegd gezag kan op verzoek van ouders/verzorgers een leerling vrijstellen van het
deelnamen aan bepaalde onderwijsactiviteiten:
- vieringen in de kerk: een alternatief/passend aanbod is mogelijk;
- deelname aan gymnastieklessen op basis van medische indicatie. In een dergelijk geval geldt dat school in
plaats van de gymnastiekles een alternatief lesprogramma aanbiedt.
Zie ook https://www.innovo.nl/gronden-voor-vrijstelling-onderwijsactiviteiten.html

6.7

Toezicht op leerplicht, voortijdig schoolverlaten (VSV) en buitengewoon schoolverlof

Toezicht op de leerplicht
Scholen, gemeenten en de Rijksoverheid werken samen om de naleving van de leerplicht te controleren.
Toezicht door leerplichtambtenaar
De leerplichtambtenaar controleert of ouders en jongeren zich houden aan de leerplicht. Als er problemen zijn
met het schoolbezoek, zoekt hij samen met de school en ouders naar een oplossing.
Andere taken van de leerplichtambtenaar zijn:
• jongeren voorlichten waarom het belangrijk is om naar school te gaan;
• jongeren en ouders voorlichten over de gevolgen van ongeoorloofd schoolverzuim of spijbelen;
• een proces-verbaal als een leerling spijbelt of niet ingeschreven staat op een school.
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Toezicht door scholen: schoolverzuim melden
Scholen zijn verplicht schoolverzuim zonder geldige reden te melden. Vanaf 1 april 2017 melden basisscholen
het leerlingenverzuim via het digitaal verzuimregister van DUO.
Toezicht door Inspectie van het Onderwijs
De Onderwijsinspectie controleert of scholen zich houden aan de leerplichtwet. Het is belangrijk dat scholen
ongeoorloofd verzuim goed administreren. Dit helpt om een beeld te krijgen hoeveel kinderen verzuimen.
Daarom moet elke school een goed registratiesysteem hebben. De verzuimregistratie op onze school voldoet
aan de wet- en regelgeving. Ook moeten scholen verzuim tijdig en correct melden en zorgvuldig omgaan met
regels rondom het verlenen van verlof, schorsingen en verwijdering. De inspectie ziet hier op toe.
Bureau Voortijdig schoolverlaten (VSV)
Bureau Voortijdig Schoolverlaten voert voor de Parkstadgemeenten de leerplichtwet uit en taken die moeten
leiden tot het voorkomen van voortijdig schoolverlaten.
Zowel ouder of verzorger als het kind zelf zijn verantwoordelijk voor het schoolbezoek van de leerling. Vanaf
12 jaar is een kind op grond van de leerplichtwet zelf medeverantwoordelijk om naar school te gaan. De
personen die het gezag hebben over de jongere (meestal de ouders, maar ook degene die feitelijk voor de
jongere zorgt, zoals bijvoorbeeld een opa of oma) zijn ook verantwoordelijk. Zij moeten zorgen dat de leerling
op een school staat ingeschreven, maar moeten ook zorgen dat de jongere echt naar school gaat.
De leerplichtambtenaar controleert of ouders en jongeren de Leerplichtwet (inclusief Kwalificatieplicht)
naleven en of alle leerlingen op een school staan ingeschreven. Tevens zoekt de leerplichtambtenaar samen
met de school en ouders naar een oplossing bij problemen met schoolbezoek. Is er geen goede reden voor
verzuim, dan begint de leerplichtambtenaar een strafrechtprocedure.
Voor meer informatie: zie de onderstaande websites
http://www.vsv-parkstad.nl
https://www.innovo.nl/bestrijden-verzuim-en-vroegtijdig-schoolverlaten-buitengewoon-schoolverlof.html
Richtlijnen rondom buitengewoon schoolverlof
De Leerplichtwet kent geen snipperdagen, maar in bepaalde bijzondere omstandigheden kan wel extra verlof
aangevraagd worden.
Vakantieverlof
Vakantieverlof op grond van de Leerplichtwet moet u minimaal 8 weken van tevoren aanvragen bij de
directeur. U kunt hierbij gebruik maken van formulieren die op school verkrijgbaar zijn. Vakantieverlof
kan worden verleend onder de volgende voorwaarden:
• wegens specifieke aard van het beroep* van één der ouders is verlof niet mogelijk binnen de officiële
schoolvakanties tijdens het schooljaar (werkgeversverklaring verplicht, formulier opvragen bij de school);
dit verlof mag maximaal éénmaal per schooljaar worden aangevraagd
• het verlof bedraagt niet meer dan tien schooldagen
• het betreft niet de eerste twee lesweken van het schooljaar
• toestemming wordt door de directie enkel verleend na ruggenspraak met de leerplichtambtenaar.
*Specifieke aard van het beroep
Bij het begrip “specifieke aard van het beroep” van de Lpw, dient voornamelijk te worden gedacht aan
seizoensgebonden werkzaamheden, resp. werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen,
waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in die periode een vakantie op te nemen. Het moet
redelijkerwijs te voorzien zijn (en/of worden aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakanties tot
onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de
schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende.
Verlof vanwege gewichtige omstandigheden
Extra verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden moet u bij de directeur aanvragen. Dit
moet uiterlijk binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering. Ook hierbij kunt u gebruik
maken van een op school te verkrijgen formulier. In de hierna te noemen gevallen kan, zolang het totaal aan
een jongere te verlenen verlof het aantal van 10 verlofdagen in een schooljaar niet te boven gaat, verlof
worden gegeven voor de hierna genoemde periode:
• voor het bijwonen van het huwelijk van bloed-of aanverwanten t/m de 3e graad van het kind
• bij het 12½-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders
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•
•
•
•
•

bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad van het kind
bij overlijden van bloed- of aanverwanten t/m de 4e graad van het kind
verhuizing van het gezin
het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten lesuren kan gebeuren
sommige religieuze feesten.

De volgende situaties zijn nooit gewichtige omstandigheden:
• familiebezoek in het buitenland
• vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding
• vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
• een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale vakantieperiode op vakantie te gaan
• eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers-) drukte
• verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
Gewichtige omstandigheden meer dan tien dagen per schooljaar
Een verzoek om verlof van meer dan tien schooldagen per jaar zal via de directeur aan de leerplichtambtenaar
worden voorgelegd. Dit moet zo snel mogelijk worden aangevraagd. Luxeverzuim ontstaat wanneer ouders hun
kinderen laten spijbelen om eerder met vakantie te kunnen gaan of om ze bijvoorbeeld mee te nemen op
familiebezoek. Het doet dan niet ter zake of op de bewuste dag gewone lessen zijn, een excursie plaatsvindt of
bijvoorbeeld een sportdag is.
De school is verplicht om melding te maken van lesverzuim, ook van afwezigheid waarbij een vermoeden
bestaat dat het luxeverzuim is. De leerplichtambtenaren zullen tegen luxeverzuim in actie komen.
Bezwaar en beroep
Tegen een afgewezen verzoek om extra verlof kan de indiener schriftelijk bezwaar maken. Dit bezwaar kan
ingediend worden bij het bestuur.
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de volgende gegevens bevatten:
• naam en adres van belanghebbende;
• de dagtekening (datum);
• een omschrijving van het besluit dat is genomen;
• argumenten die duidelijk maken waarom indiener niet akkoord gaat met het besluit;
• als het bezwaar niet door de indiener maar namens deze wordt, dient er een ondertekende volmacht bij
het bezwaarschrift te worden gevoegd.

6.8

Hulpouders

Op onze school hebben wij een oudervereniging (zie hoofdstuk 6.10). Zij ondersteunen ons met diverse
activiteiten. Maar de hulp van andere ouders is ook altijd welkom.
Op school zijn jaarlijks diverse activiteiten waar regelmatig of incidenteel hulp van ouders van harte welkom is.
Heeft u tijd en zin om mee te helpen neem dan even contact op met de groepsleerkracht of de directie.
Een kleine greep waar wij - als de zaken zich voordoen - uw hulp kunnen gebruiken volgt hierna:
• meewerken aan schoonmaak en onderhoud van diverse (kleuter-) materialen.
• vervoer verzorgen wanneer een groep op excursie gaat.
• assisteren bij de voorbereiding van viering t.g.v. de 1e Heilige Communie.
• hulp bij de gezonde school, JOGG, verkeersactiviteiten.
• hulp bij de uitvoering van diverse “buitenschoolse” activiteiten (zie hiervoor hoofdstuk 8).
Bij al deze activiteiten dienen de ouders altijd de aanwijzingen van de groepsleerkracht en/of directie te volgen.

6.9

Inspraak ouders

Medezeggenschapsraad (MR) en Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Medezeggenschap:
Medezeggenschap in het onderwijs is wettelijk geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (de WMS).
Deze wet bepaalt, dat alle scholen een medezeggenschapsraad moeten hebben. Ook bepaalt deze wet, dat
besturen met meer dan twee scholen een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad dienen in te richten.
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Daarnaast benoemt de WMS de rechten van de medezeggenschap, te weten overlegrecht, informatierecht,
instemmings- en adviesrecht. Het instemmingsrecht heeft veelal betrekking op zaken die het personeel
betreffen, het adviesrecht gaat meer over zaken die de organisatie aangaan. Ten slotte geeft de WMS
handreikingen voor verkiezingen, de werkwijze van de raad, de wijze waarop geschillen aanhangig gemaakt
kunnen worden en benoemt de wet de verplichting van de MR om jaarlijks een activiteiten- of jaarplan en een
jaarverslag te maken.
Medezeggenschapsraad (MR)
In een MR behoren personeel en ouders in gelijke mate vertegenwoordigd te zijn. In het VO moeten ook de
leerlingen participeren in de medezeggenschap. Samen kijken zij naar het beleid, dat door de school wordt
uitgezet, bespreken dit met het bevoegd gezag (meestal de directeur) en geven gevraagd en/of ongevraagd
hun mening hierover. In het medezeggenschapstatuut wordt de wijze waarop binnen de organisatie vorm
gegeven wordt aan de medezeggenschap door bevoegd gezag en raad vastgelegd. Haar eigen werkwijze
benoemt de MR in haar huishoudelijk reglement.
Onze MR bestaat uit twee ouders (oudergeleding) en twee leerkrachten (personeelsgeleding). In de MR wordt
over de opzet, de inhoud en de organisatie van belangrijke schoolse zaken gesproken die van advies of
instemming moeten worden voorzien voordat zij door ons schoolbestuur kunnen worden uitgevoerd. U dient
dan te denken aan zaken als het vaststellen en wijzigen van het schoolwerkplan, de vakantierooster, het
activiteitenplan van de school of grote uitgaven.
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
Behoren er twee of meer scholen tot een bevoegd gezag, dan zal het voorkomen, dat er besluiten genomen
worden die voor al die scholen gelden. Een bestuur dient dan een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
in te richten. INNOVO heeft dus ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR van
INNOVO heeft in totaal 12 zetels, gelijk verdeeld tussen de oudergeleding en de personeelsgeleding. De leden
van de GMR worden door de MR’en gekozen uit de kandidaten die zich verkiesbaar stellen. Deze kandidaten
kunnen uit het hele personeelsbestand van INNOVO komen en uit alle ouders die een kind op een INNOVOschool hebben. De kandidaten hoeven geen lid te zijn van een MR van een school.
De medezeggenschapsraden hebben een onafhankelijke positie in de organisatie. Het bevoegd gezag (voor de
MR’en de directeur en voor de GMR het CvB) komt op uitnodiging van de raad om de raad te informeren over
het te voeren beleid. Besluiten doet de raad zonder bevoegd gezag en zonder dat het bevoegd gezag invloed
op het besluit uitoefent! De relatie tussen “bevoegd gezag” en medezeggenschap is dan ook van groot belang.
Samen iets bereiken, samen staan voor de organisatie, de mensen die erin werken en de leerlingen die er leren,
kan alleen op basis van een goede verhouding met een luisterend, geïnteresseerd, maar kritisch oor voor
elkaars opvattingen en uitgangspunten en met respect voor de rol die eenieder in het geheel inneemt.
Uitgebreide GMR-informatie is ook te vinden via https://www.innovo.nl/medezeggenschap.html
Meer informatie? Neem dan contact op met Ton Verhiel, secretariaat (email: gmr@innovo.nl).

6.10 De oudervereniging (OV)
De oudervereniging heeft zich ten doel gesteld om door middel van schoolse en buitenschoolse activiteiten de
samenwerking tussen school en ouders te bevorderen. Tijdens OV-vergaderingen worden activiteiten gepland
en naderhand in samenwerking met het team uitgevoerd. Deze activiteiten worden voor een belangrijk deel uit
de kas van de oudervereniging betaald. Om dit laatste mogelijk te maken, vraagt de oudervereniging een
vrijwillige ouderbijdrage en organiseert zij daarnaast activiteiten die extra geld in het laatje brengen.
Iedere ouder, voogd of verzorger van een leerling die bij ons op school zit is lid van de oudervereniging.
De oudervereniging heeft statuten en een huishoudelijk reglement waarin beschreven staat volgens welke
regels de vereniging bestuurd wordt. Zie voor de jaarlijks wijzigende zaken de informatie in de schoolkalender.
Vrijwillige ouderbijdrage
Iedere school mag een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten en andere, niet tot het onderwijs
behorende zaken. Er bestaat geen verplichting tot het betalen van ouderbijdrage.
De hoogte van de ouderbijdrage:
In het schooljaar 2018-2019 is de ouderbijdrage €35,00 per kind dat op onze school zit. In de ouderbijdrage zijn
naast traktaties en cadeautjes voor de jaarlijkse feesten en overige zaken (ca. € 15,00), ook de kosten voor het
schoolreisje (ca. €20,00) inbegrepen.
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De oudervereniging int de ouderbijdrage. Indien de ouderbijdrage niet betaald wordt, is deelname aan het
schoolreisje uitgesloten omdat het schoolreisje hierin is opgenomen. Kinderen komen dan wel gewoon naar
school en krijgen een aangepast programma.
U kunt ook via Stichting Leergeld de ouderbijdrage aanvragen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de
directie. Dit moet u wel doen vóór 1 oktober 2018 (nieuwe regel van stichting Leergeld).
De bijdragen voor de voor-, tussen- en naschoolse opvang vallen niet onder ‘vrijwillige ouderbijdragen’. U hoeft
voor de opvang tijdens de middagpauze op onze school niets te betalen. De leerkrachten verzorgen het
toezicht tijdens het eten en het buitenspelen.
Uitgebreide informatie over de vrijwillige ouderbijdrage in het primair onderwijs vindt u via de website van
onze school of via https://www.innovo.nl/vrijwillige-ouderbijdrage.html

6.11 Overblijven binnen onze school
Gezien de schooltijden (zie hiervoor de schoolkalender!) is de middagpauze tamelijk beperkt. Alle kinderen
kunnen tussen de middag gratis op school overblijven. De leerkrachten eten samen met de kinderen en
houden zelf toezicht op de kinderen tijdens het overblijven.
Regels voor het overblijven:
- Geen glazen of flessen meenemen naar school;
- Geen koolzuurhoudende drankjes in flesjes of bekers meegeven;
- Alle kinderen hebben op school een bidon die ze mogen vullen met water, dus ander drinken is niet
noodzakelijk;
- Geen chips, snoepgoed (o.a. kauwgum) of koekjes meegeven, want deze gaan mee terug;
- Trakteren doen wij vanaf verleden jaar anders. Wij vieren wel nog de verjaardag van het kind maar
trakteren de hele groep op het eind van het schooljaar op een feestje;
- Zoals u ziet leggen wij de nadruk op gezond (fruit/groenten en bruine boterhammen) eten en drinken. Wij
doen samen met peuterspeelzaal PINO mee met het project van de GGD: “De Gezonde School” (zie de
website http://www.gezondeschool.nl) en JOGG;
- Om de hoeveelheid afval op school te beperken, verwachten wij dat de leerlingen het verpakkingsmateriaal
van drankjes en eten mee naar huis nemen.

6.12 Privé spullen op school
Leerlingen nemen graag speelgoed en andere spullen van huis mee naar school om te laten zien of om mee te
spelen. Helaas is dit ook wel eens aanleiding tot onderlinge ruzies, omdat er bijvoorbeeld iets kapot gaat. Wij
willen niet alles verbieden, maar wij wijzen wel uitdrukkelijk op onderstaande regels.
- De school is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het zoekraken of beschadigd raken van deze
privé spullen.
- Mobiele telefoons horen niet op school aanwezig te zijn. De mobiele telefoons worden bij aanvang van de
school ingeleverd bij de groepsleerkracht. De leerkracht bergt deze op in een kluis en de kinderen krijgen de
telefoon na schooltijd weer terug.
Uitgebreide informatie kunt u vinden in onze protocollenklapper, die ter inzage bij de directeur ligt.
Klachten en klachtenprocedure
In de Wet op het primair onderwijs is bepaald dat elk schoolbestuur een klachtenregeling moet hebben. Dit is
bepaald in de zogenaamde 'Kwaliteitswet'. Deze klachtenregeling is bedoeld voor ouders, leerlingen, personeel
en andere belanghebbenden, die een klacht hebben “over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van
gedragingen en het niet nemen van beslissingen” van het bestuur of een persoon, die deel uitmaakt van de
schoolgemeenschap.
Waarom een klachtregeling?
De onderwijswetgeving is met ingang van 1 augustus 1998 gewijzigd in verband met de invoering van het
schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht, ook wel de Kwaliteitswet genoemd. Het klachtrecht heeft een
belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Door de klachtenregeling
ontvangen het bestuur en de school op eenvoudige wijze signalen die hen kunnen ondersteunen bij het
verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op school.
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Met de regeling wordt beoogd een zorgvuldige behandeling van klachten, waarmee het belang van de
betrokkenen wordt gediend, maar ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat).
De contactpersoon
De contactpersoon is de ‘wegwijzer’ binnen school bij een klacht. De contactpersoon zal samen met u bekijken
waar u uw klacht het beste kunt neerleggen. De contactpersoon is er niet om uw klacht inhoudelijk op te
lossen. Op elke school binnen onze stichting zijn twee contactpersonen aangesteld, een ouder en een
leerkracht, bij voorkeur een man en een vrouw. Dit betekent niet dat indien de klager een ouder is naar de
oudercontactpersoon moet en de leerkracht naar de leerkrachtcontactpersoon. De klager is hier vrij in.
De leerkrachtcontactpersoon voor onze school is:
Mevr. Monique Reversma
E-mail: monique.reversma@innovo.nl
De oudercontactpersoon voor onze school is:
Mevr. Kelly van der Steen
E-mail: crj.vander.steen@gmail.com
Het klachtmeldingsformulier, de volledige tekst van de klachtenregeling en een notitie met veel gestelde
vragen en antwoorden over de klachtenregeling is te vinden op de website van INNOVO:
https://www.innovo.nl/regelingen/klachten.html
De vertrouwenspersoon
Aan INNOVO zijn twee onafhankelijke vertrouwenspersonen verbonden. De vertrouwenspersoon gaat eerst na
of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Mocht de vertrouwenspersoon tot de conclusie komen
dat dit niet wenselijk is, dan gaat deze na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij
de klachtencommissie.
Verder begeleidt de vertrouwenspersoon de klager. De klager zelf bepaalt uiteindelijk of deze een klacht al dan
niet indient bij de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon verwijst de klager, indien en voor zover
noodzakelijk of wenselijk, naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg.
De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding.
De vertrouwenspersonen zijn niet verbonden aan één van onze scholen.
Naam en adresgegevens:
Drs. Paul Nijpels
Telefoon: 043 - 407 82 82 / 06 – 463 459 16
Email: paul.nijpels@home.nl
Bert van Oosterbosch
Telefoon: 045 – 531 29 81 / 06 – 119 270 04
Email: lvanoosterbosch@hetnet.nl
Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
In de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) werken 4 klachtencommissies voor het bijzonder
onderwijs samen.
Het gaat om de volgende klachtencommissies:
•
de klachtencommissie voor het katholiek onderwijs;
•
de klachtencommissie voor het protestants-christelijk onderwijs;
•
de klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs;
•
de klachtencommissie voor het gereformeerd onderwijs.
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Gebouw "Woudstede", Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht, Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Telefoon: (030) 280 95 90
Fax: (030) 280 95 91
e-mailadres: info@onderwijsgeschillen.nl
website:
http://www.onderwijsgeschillen.nl
Voor meer informatie en nuttige links: zie ook de website van Stichting Onderwijsklachten:
http://www.onderwijsklachten.nl/index.php?pagina=adressenlinks
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De vertrouwensinspecteur
Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen,
leerkrachten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur raadplegen wanneer zich in of rond de
school problemen voor doen op het gebied van:
•
seksuele intimidatie en seksueel misbruik
•
psychisch en fysiek geweld
•
extremisme en radicalisering
Ernstige klachten die vallen binnen deze categorieën kunnen voorgelegd worden aan de
vertrouwensinspecteur. Deze zal luisteren, informeren en zo nodig adviseren.
Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook begeleiden in het traject naar het indienen van een formele klacht
of het doen van aangifte. De vertrouwensinspecteur is alle werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar op 09001113111 (lokaal tarief).
Ongewenst (agressief) gedrag van ouders
Het omgaan met ongewenst of agressief gedrag behoort tot de verantwoordelijkheid van de directie. Het gedrag
van de ouders kan een reactie zijn op de aanpak van het gedrag van hun kind, omdat de vertrouwensrelatie tussen
ouder en school is verstoord, omdat de ouders niet akkoord gaan met een maatregel van de school of als reactie op
het gedrag van andere kinderen naar hun eigen kind. In het omgaan met ernstig ongewenst of agressief gedrag van
ouders is het noodzakelijk om de grenzen van wat acceptabel is duidelijk te trekken.
Voorbeelden van duidelijk ongewenst gedrag:
•
Handtastelijkheden jegens leerlingen en leerkrachten;
•
Dreigen met fysiek geweld;
•
Verbaal geweld;
•
Ongepast aanspreken van andere kinderen waarbij de relatie “groot tegenover klein” is ingezet;
•
Schelden/vloeken
•
Zonder afspraak aanspreken van leerkrachten in het bijzijn van andere ouders of leerlingen en waar een
bijzonder negatieve gesprekslading is.
Bij ernstig ongewenst gedrag van leerlingen en of ouders, is het van groot belang om te registreren wat er is
gebeurd, welke afspraken zijn gemaakt en welke besluiten zijn genomen. De rapportage wordt opgeslagen in het
leerlingendossier. Ouders hebben het recht van inzake in het leerlingendossier van hun kind.

6.13 Kledingregels
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een leidraad opgesteld op basis waarvan scholen
kledingvoorschriften kunnen opstellen. Het ministerie heeft hierbij gebruik gemaakt van het advies van de
commissie gelijke behandeling.
Uitgangspunt in de leidraad is dat kledingvoorschriften:
•
niet discriminerend mogen zijn
•
niet de vrijheid van godsdienst mogen ondermijnen
•
niet de vrijheid van meningsuiting mogen ondermijnen
Voor de leerlingen geldt:
•
De kleding moet hygiënisch en veilig zijn.
•
Op schoolniveau worden, indien nodig, afspraken gemaakt over de grenzen van
uitdagende of aanstootgevende kleding, het gebruik van make-up door leerlingen
en lichaamversieringen van uiteenlopende aard.
•
Het dragen van hoofddeksels, anders dan voor religieuze doeleinden, op school
is niet toegestaan.
•
Indien de directie vindt dat daartoe aanleiding is, kan zij de kleding van een
leerling in een gesprek met de ouders ter sprake brengen.
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7 Buitenschoolse activiteiten
7.1

Overzicht activiteiten

Zoals op veel andere basisscholen organiseren wij ook diverse activiteiten, die niet direct te plaatsen zijn bij de
activiteiten, zoals die beschreven zijn in hoofdstuk 4. De titel is gedeeltelijk misleidend, omdat deze activiteiten
niet allemaal “buiten” de reguliere schooltijden plaatsvinden. Zo zullen activiteiten, die aan de feestdagen van
het kerkelijke jaar gekoppeld zijn, onder schooltijd worden “uitgevoerd”, terwijl van een aantal andere
activiteiten de voorbereiding onder schooltijd gebeurt en de uitvoering buiten de reguliere schooltijden.
Om u een idee te geven volgt hierna een overzicht van deze activiteiten.
- Sinterklaas voor alle leerlingen en surprise voor de “oudere” leerlingen.
- Kerstmis met een gezamenlijke Kerstbrunch en een Kerstmarkt.
- Carnaval met diverse optredens onder toezicht van een eigen schoolprins en prinses.
- Voorleesontbijt voor alle leerlingen.
- Koningsdag met ontbijt en sport/spellen in een circuitvorm op het schoolplein.
- Eerste Heilige Communie voor kinderen uit groep 4. Informatie bij de leerkracht.
- Vormsel voor de kinderen uit groep 8. Informatie bij de leerkracht.
- Deelname aan naschoolse sportactiviteiten die door Alcander en de gemeente Heerlen georganiseerd
worden.
- Leesbevordering waaronder Kinderboekenweek, bibliotheek activiteiten, Voorleesvogel etc.
- De actie “Jantje Beton”.
- De actie “Schoon Heerlen” i.s.m. de gemeente Heerlen voor groep 5 en 6
- Nieuwsbrief leerlingen: vier kinderen uit groep 5, 6, 7 en 8 werken (als een echte redactie) elke
donderdagmiddag aan hun eigen schoolkrantje waarin korte verhalen, interviews, tekenwedstrijden etc. in
zijn opgenomen. Zij leren er overleggen, afspraken maken en noteren, interviews afnemen, teksten
schrijven, lay-out maken, creatief denken etc.
- Schoolreisje voor alle groepen. Elk jaar organiseert de oudervereniging in samenwerking met de
schoolreisjescoördinator het schoolreisje. Wij blijven binnen Nederland, vanwege de verplichte
identificatieplicht in het buitenland. Het jaarlijkse schoolreisje wordt betaald door de oudervereniging en zit
verrekend in de ouderbijdrage.
- Buitenschoolse culturele activiteiten zoals o.a. dans en ander leuk aanbod wordt in de loop van het
schooljaar aangeboden aan de kinderen van onze school.
- DOOR: dit is een project voor de kinderen van groep 3 t/m 8 waarvoor kinderen zich gratis mogen
inschrijven om een muziekinstrument te leren. Dit vindt plaatst na schooltijd op onze school.
- Het woensdagmiddagclubje dat verzorgd wordt door Alcander voor kinderen van 4 t/m 7 jaar.
- Het verzorgen van onze nieuwe tuintjes op de binnenspeelplaats, zodat kinderen leren welke gezonde en
lekkere groenten er allemaal zijn.
- Project van de GGD: ‘de Gezonde School’ en JOGG (zie bijlage 4).
Voor meer informatie: ga naar https://www.innovo.nl/buitenschoolse-opvang-bso.html
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8 Ontwikkeling onderwijs
8.1

Inleiding

Zoals u in de voorafgaande hoofdstukken heeft kunnen lezen, blijft de school sterk in “beweging”. We hebben
de laatste jaren een omslag gemaakt naar onderwijs “van deze tijd”. Deze ingeslagen weg willen we het
komend schooljaar voortzetten door te blijven investeren in het pedagogisch en didactisch handelen van de
leerkrachten, het aanvullen van een aantal belangrijke methoden, de inrichting van ons onderwijs
(organisatievormen) en de school zelf (binnen en buiten).
Onze school werkt ook in schooljaar 2018-2019 gericht verder aan de verbetering van de continuïteit en de
kwaliteit van onderwijs en van de bedrijfsvoering. In het meerjarig schoolplan 2015-2019 hebben we de
algemene doelen vertaald in specifieke doelstellingen (zie: §5.4 schoolplan 2015-2019) en deze voor de
komende planjaren uitgezet. Relevante ontwikkelingen voor onze school op landelijk, regionaal en lokaal
niveau en evaluatie van de voortgang leiden tot prioritering van onze verbeterdoelen. Deze plannen,
goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad (waarin ook ouders zitting hebben) liggen op school, bij de
directeur ter inzage. Een paar zaken zullen we hieronder kort beschrijven.

8.2

Concrete activiteiten ter verbetering van het onderwijs

De hieronder beschreven activiteiten moeten niet los van elkaar gezien worden. Ze zijn in de dagelijkse praktijk
volledig met elkaar verweven. Voor de duidelijkheid beschrijven we ze “los” van elkaar.
Personeel:
Kwaliteitsverbetering van het onderwijs begint bij kwaliteitsverbetering van de leerkracht. Daar wordt ook het
komend jaar weer hard aan gewerkt. Zowel op individueel als op teamniveau worden verschillende cursussen
en opleidingstrajecten gevolgd. De keuze van de ontwikkelpunten zijn gebaseerd op de behoeften die de
school heeft in het kader van haar onderwijsvisie. Waar willen wij als school “naar toe” en wat hebben we daar
voor nodig.
Op individueel niveau zijn leerkrachten geschoold als o.a. “rekenspecialist” en “gedragsspecialist”
(masteropleiding). De leerkracht van groep 1/2 blijft verder de komende jaren ouders en hun kind begeleiden
in een aantal activiteiten die aansluiten bij de thema’s van Piramide, omdat dit een positief effect heeft op de
latere schoolresultaten (VVE thuis).
Het totale team zal tijdens de geplande studiedagen dieper ingaan op het werken in units, het opbrengstgericht
werken, gedragsproblematieken en Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS). Deze aanpak is gericht op
het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Daarnaast maken alle
groepen 3x per jaar een groepsplan gedrag volgens de 3 preventieniveaus van Kees van Overveld.
De pedagogische aanpak blijft een vast onderdeel van de schoolagenda en de methode PAD staat wekelijks op
het lesrooster. Twee leerkrachten zijn gecertificeerde “Rots en Water” trainers. Het voordeel is dat we deze
cursus structureel kunnen inzetten op onze school, zonder externen te moeten inhuren. Daarnaast blijven goed
klassenmanagement en het geven van effectieve instructies als een rode draad door de school onze aandacht
behouden. Voor de meeste onderdelen “huren” we interne of externe deskundigen in die ons helpen bij de
deskundigheidsbevordering.
Materialen:
We hebben de afgelopen jaren sterk geïnvesteerd in nieuwe materialen zoals o.a. een nieuwe rekenmethode
’De wereld in getallen’ voor de groepen 3 t/m 8 en de KIM-versie van Veilig Leren Lezen (groep 3). De nieuwe
versie van De wereld in getallen bevat veel oefening en herhaling. Er is een weektaak voor zelfstandig werken
en praktische differentiatie op 3 niveaus. Ook wordt dit schooljaar weer het verrijkingsmateriaal uitgebreid dat
o.a. wordt ingezet tijdens de taakdifferentiatie. Alle groepen maken momenteel gebruik digitale
(prowise)borden. Deze digitale touchscreens worden gebruikt in het onderwijsleerproces. Daarnaast blijven we
alert op nieuwe ontwikkelingen en materialen die op “de markt” verschijnen.
Inrichting van het onderwijs:
Vanaf dit schooljaar gaan we werken in de groepen 1/2, 3/4, 4/5, 6/7 en 7/8. De groepen 3/4 en 4/5 en de
groepen 6/7 en 7/8 gaan intensief met elkaar samenwerken en instructies combineren. Groep 1/2 zoekt actief
de aansluiting met Pino (peuteropvang) om zo de overdracht verder te kunnen intensiveren. In deze gekozen
organisatiestructuur is het mogelijk om groepsoverstijgend te kunnen werken.
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Samen verantwoordelijk voor goed onderwijs. Dit uitgangspunt willen we dit schooljaar verder versterken.
Door groepsdoorbrekend te werken wordt het geven van instructie aan leerlingen efficiënter. Daarnaast gaan
we de individuele kwaliteiten van de leerkrachten nog meer gebruiken in de hele school. Leerlingen uit diverse
groepen krijgen dit schooljaar ook weer extra ondersteuning. Wij noemen dat een schakelklas. Ook hebben wij
sinds februari 2016 een taalklas op onze school voor de NT2 kinderen. Deze kinderen worden op onze school
geplaatst omdat ze de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen. De kinderen werken ’s middags met hun
leeftijdgenootjes in de verschillende groepen. Er zullen dit jaar structureel meer “coöperatief werkvormen”
ingezet worden waardoor de taakgerichtheid van de leerlingen toeneemt. “Leren van en met elkaar”, ook bij
kinderen, blijft een sterk middel en zal dan ook een onderdeel blijven van onze “aanpak”.
Speciale zorg:
“Speciale zorg” is de zorg die wij bieden aan leerlingen die afwijken van het normale programma. Dit kan in
sommige gevallen kortdurend, maar soms ook langdurig zijn. Wij bekijken steeds in welk niveau van zorg het
kind zit en passen daar onze hulp op aan (zie hoofdstuk 5). De interne begeleidster is de regisseur van deze
zorg. Zij kijkt over de schouders van de leerkracht mee naar zorg die aan het kind geboden wordt.
Dit zorgsysteem staat beschreven in ons schooleigen zorgplan. Voor meer informatie kunt u de IB-er vragen.
Heel efficiënt is ook het werken met “taakdifferentiatie uren”. Niet elk kind heeft even veel tijd nodig om zich
bepaalde leerstof eigen te maken. 3 à 4 keer per week worden alle leerlingen in de gelegenheid gesteld om
extra te werken aan hun “moeilijke” vakken. Hiervoor wordt voor elke leerling een klein werkplan opgezet. Na
een paar weken wordt geëvalueerd en kan een nieuw of aangepast leer- of oefentraject opgestart worden.
Dyslexie
Wij werken vanaf groep 1 t/m 8 met het protocol “dyslexie”. Dat betekent dat wij al in een heel vroeg stadium
kunnen vaststellen of er factoren aanwezig zijn die op dyslexie kunnen duiden. De school kan nooit dyslexie
vaststellen, dat kan alleen maar worden vastgesteld door een externe deskundige. Hoe vroeger de school en de
ouders weten of er daadwerkelijk sprake is van dyslexie, hoe eerder wij op school en ook thuis adequaat met
deze kinderen kunnen werken. Dyslexie kan vanaf groep 4 daadwerkelijk worden vastgesteld.
Dyscalculie
Dyscalculie is net als bij dyslexie in feite een andere term voor ernstige en hardnekkige problemen bij het
aanleren van bepaalde schoolse vaardigheden, die niet worden veroorzaakt door een gebrek aan intelligentie
of te weinig onderwijs. Bij dyscalculie gaat het om ernstige en hardnekkige problemen met het leren en
vlot/accuraat oproepen/toepassen van reken- en wiskundekennis (feiten/afspraken). Net zoals bij dyslexie het
geval is kan de school dyscalculie nooit zelf vaststellen, dat kan ook alleen worden vastgesteld door een
externe deskundige. Raadpleeg hiervoor ook de website: www.volgens-bartjens.nl/erwd
Hoogbegaafdheid.
Alle leerlingen op school verdienen zorg en aandacht. Passend onderwijs strekt zich dus ook uit tot de meer- en
hoogbegaafde leerlingen. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Hoe herkennen wij deze leerlingen en wat hebben
ze dan precies nodig? Hoe kunnen wij tegemoet komen aan wat die leerling nodig heeft binnen de grenzen van
inclusief onderwijs? Ook heeft het team deelgenomen aan gerichte nascholing omtrent meer- en
hoogbegaafdheid. Wij werken met het hoogbegaafdheidsprotocol (DHH).
Voor meer informatie: zie we website http://www.dhh-po.nl

8.3

Start nul-groep Peuterspeelzaal

Onze school heeft vanaf 2011 tot 2015 deelgenomen om aan de pilot “Startgroep Peuters. Dit betekende dat
de PSZ-Pino en onze school in een samenwerkingsovereenkomst had. Het doel is dat de overgang van de
peuteropvang naar groep 1 en de doorstroming van groep 2 naar groep 3 nog beter zou verlopen. Op onze
basisschool werken we al een aantal jaren met het systeem van “Opbrengstgericht werken”. Het contact is veel
intenser geworden. Zo wordt er geregeld samen om tafel gezeten om zaken te bespreken en worden de
leerlingen “warm” overgedragen naar groep 1.
Om de ouderbetrokkenheid te verhogen hebben wij een ouderpanel VVE in het leven geroepen en een
ouderbetrokkenheidsplan opgesteld in samenwerking met de gemeente. Deze ligt ter inzage bij de directie.

- 36 Schoolgids 2018-2019

SCHOOLGIDS BASISSCHOOL SINT PAULUS 2018 – 2019

8.4

Toezicht op onderwijs door de inspectie

Vanaf het schooljaar 2016-2017 is het inspectietoezicht op scholen voor primair onderwijs veranderd.
De inspectie onderzoekt of het bestuur op zijn scholen zorgt voor onderwijs van ten minste voldoende kwaliteit
en of het bestuur financieel in staat is om ook in de toekomst voldoende onderwijs te blijven verzorgen.
In het schooljaar 2016-2017 heeft INNOVO zich verantwoord voor de inspectie. Dat betekent dat de inspectie
op bestuursniveau de documenten heeft bestudeerd en gesprekken heeft gevoerd over de kwaliteitszorg en
het financieel beheer. Op schoolniveau heeft de inspectie gerichte onderzoeken gedaan. Daarin heeft de
inspectie gekeken of het beeld dat het bestuur heeft van de school klopt en of datgene wat het bestuur wil
bereiken ook te zien is in de scholen. De scholen die er binnen INNOVO zijn scoren bij de inspectie voldoende
en 1 school scoort zelfs excellent.
Nieuw is het predicaat GOEDE scholen binnen het vernieuwde toezichtskader van de inspectie. Het bestuur had
onze school voorgedragen voor een onderzoek op verzoek goede school. De resultaten op onze school zijn al
jaren stabiel en passen bij de mogelijkheden van de leerlingenpopulatie. Verder is er volgens het bestuur
sprake van een goede basiskwaliteit die St. Paulus realiseert in hun eigen specifieke omgeving. Dat betekende
dus dat de inspectie op onze school is komen kijken om te beoordelen of dat inderdaad zo was.

8.5

Onderzoek inspectie d.d. 7 november 2016

Op maandag 7 november 2016 heeft dit inspectiebezoek plaatsgevonden op onze school waarbij de inspectie
ons kwam beoordelen of de kwaliteit van ons onderwijs daadwerkelijk GOED was.
De inspectie onderzocht de onderstaande standaarden:
• OP1 Aanbod
• OP2 Zicht op ontwikkeling
• OP3 Didactisch handelen
• OP4 (Extra) ondersteuning
• OR1 Resultaten
• SK1 Veiligheid
• SK2 Schoolklimaat
• KA1 Kwaliteitszorg
• KA2 Kwaliteitscultuur
• KA3 Verantwoording en dialoog
Hieronder bevinden zich de resultaten van het onderzoek:
4.2.1 Onderwijsproces: een zorgzaam proces met een stevige taalbasis
Onderwijsproces
O

Goed
V

OP1 Aanbod
OP2 Zicht op ontwikkeling
OP3 Didactisch handelen
OP4 (Extra) ondersteuning

G
X
X

X
X

4.2.2 Schoolklimaat: een warm bad dat leren mogelijk maakt
Schoolklimaat
O
SK1 Veiligheid
SK2 Pedagogisch klimaat

Goed
V
X

G
X

4.2.3 Onderwijsresultaten: voldoende resultaten als gevolg van hard werken
Onderwijsresultaten
O
OR1 Resultaten

Voldoende
V
X

G
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4.2.4 Kwaliteitszorg en ambitie: de goede dingen gebeuren goed
Kwaliteitszorg en ambitie
O
KA1 Kwaliteitszorg
KA2 Kwaliteitscultuur
KA3 Verantwoording en dialoog

Goed
V

G
X
X

X

Conclusie:
Onze school is op 5 van de 10 onderdelen met GOED beoordeeld en 5 onderdelen waren voldoende.
De inspectie is het dus met het bestuur eens dat de kwaliteit van het onderwijs op onze school de waardering
GOED verdient.
De directie en het team van basisschool St. Paulus creëren een zodanig veilig en aangenaam schoolklimaat, dat
leerlingen optimaal van het onderwijsproces kunnen profiteren. In het aanbod is een sterk accent gelegd op
taalontwikkeling, hetgeen ook past bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Door de ontwikkeling van de
leerlingen van begin af aan goed te volgen en zorg te bieden waar dat nodig is, weet het team stabiele en
voldoende eindresultaten te behalen. Gezien het dalende cognitieve startniveau van instromende leerlingen,
wordt de uitdaging om deze eindresultaten te blijven behalen, steeds moeilijker.
Op basis van systematische evaluaties weet de school goed waar haar kracht ligt en waar nog ontwikkeling
mogelijk is. Dat brengt de school jaarlijks inzichtelijk en geordend in beeld. De inspectie is het daarom met het
bestuur eens dat de kwaliteit van het onderwijs in deze school de waardering goed verdient.
De school zegt toe te zijn aan een volgende stap in haar ambitie. Nu het schoolklimaat een stevige
voedingsbodem vormt voor het leren, wil de school dat met een wijkbrede aanpak ook haar sociale en
maatschappelijke partners in de omgeving positieve gedragsregulering gaan toepassen. Daarnaast wil de
school het curriculum breder en uitdagen.
Het volledige onderzoeksrapport kunt u opvragen bij de directeur en is eveneens te lezen op onze website:
http://www.paulus-bs.nl
VVE onderzoek:
Op 24 februari 2011 heeft de inspectie op onze school en op peuterspeelzaal Pino een voor- en vroegschools
(VVE) onderzoek gedaan. De inspecteur constateerde dat de kwaliteit over de gehele lijn als voldoende te
kwalificeren is, maar er liggen wel nog kansen ter verbetering zoals het verhogen van de ouderbetrokkenheid
en de begeleiding en de zorg. Ook de specifieke kwaliteitszorg t.a.v. VVE kan nog kansen opleveren. Uit het
rapport blijkt verder dat wij een voorbeeld zijn voor andere scholen, waarbij o.a. de volgende onderdelen met
een hoge score worden beoordeeld:
•
een planmatige aanpak;
•
een duidelijke structuur;
•
intensieve samenwerking PINO en groep 1/2;
•
en bovenal enthousiaste, betrokken en gedreven mensen.
Het volledige rapport van de inspectie kunt inzien bij de directeur.
Om de ouderbetrokkenheid te verhogen hebben wij een ouderpanel VVE in het leven geroepen en een
ouderbetrokkenheidsplan opgesteld in samenwerking met de gemeente. Deze ligt ter inzage bij de directie.

8.6

Contacten met andere instellingen.

Natuurlijk is de school geen op zichzelf staand instituut. Er zijn daarom diverse contacten waarvan u al lezende
kennis heeft genomen. Hieronder doen wij nog een korte vermelding.
- Arcus college / Leeuwenborgh; beiden zijn scholen voor middelbare beroepsopleidingen.
- Alcander: een welzijnsinstelling ter ondersteuning bij het verbeteren van sociaal en maatschappelijke
problemen.
- Bureau Jeugdzorg.
- Bureau Voortijdig schoolverlaters.
- Het sociale buurtteam.
- ZAT: hier wordt gesproken over het oplossen van problemen bij kinderen in de leeftijd van 0 - 12 jaar.
- Parochie Sint-Joseph: in de (grote) Sint Jan ontvangen onze leerlingen hun Eerste Heilige Communie en het
Heilig Vormsel.
- Wijkagent: meneer Jos Michiels
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-

Jeugdgezondheidszorg, met o.a. een aantal preventieve gezondheidsonderzoeken, vaccinaties en
advisering/voorlichting.
Gemeente Heerlen, buurtcontactambtenaar, openbare orde en veiligheid, beheer en onderhoud en
‘baanbrekend werk’.
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9 Resultaten van het onderwijs 2017-2018 en Eindtoets
basisonderwijs 2018-2019 PO
9.1

Inleiding

Schoolprestaties houden sterk verband met de sociale achtergrond van de leerlingen. Daar scholen door een
zeer verschillend publiek bezocht kunnen worden, zullen daardoor ook de schoolprestaties zeer verschillend
kunnen zijn. Als hiermee, bij de beoordeling van de schoolprestaties geen rekening wordt gehouden, is iedere
vergelijking onzinnig en doet dat ook geen recht aan de “kwaliteit” van de school.

9.2

Resultaten van het onderwijs en de Eindtoets 2019 PO

Vanaf het schooljaar 2014-2015 zijn alle leerlingen in het reguliere basisonderwijs verplicht om in
groep 8 een eindtoets primair onderwijs te maken. Het college voor Toetsen en Examens (CvTE)
biedt de Centrale Eindtoets PO aan.
Scholen kunnen ook kiezen voor een andere eindtoets die door de minister is toegelaten:
Eindtoets ROUTE 8 van A-VISION;
IEP Eindtoets van Bureau ICE;
Dia-eindtoets van Diataal;
CESAN Eindtoets van Uitgeverij SM&C;
AMN Eindtoets van AMN.
M.b.t. de keuze voor de Eindtoets: vanaf het schooljaar 2014-2015 hebben wij gekozen voor ROUTE 8 van
A-Vision.
ROUTE 8 is een digitale, adaptieve toets, dus een toets die zich aanpast aan de leerling. ROUTE 8 toetst de
verplichte domeinen taal en rekenen en het onderdeel functioneren (zelfconcept en werkhouding).
Het laatstgenoemde onderdeel is optioneel.

• Adaptief
Adaptief toetsen betekent dat de moeilijkheid van elke vraag wordt aangepast aan de vaardigheid van de
leerling. Juist beantwoorde vragen leiden tot moeilijkere vragen en vice versa. Leerlingen die beter presteren,
slaan eenvoudige vragen over, terwijl leerlingen met een laag vaardigheidsniveau zo niet toekomen aan lastige
vragen. Daardoor zijn toetsen minder belastend voor een leerling.
De afname van de toets duurt vanwege het adaptieve karakter 2 à 3 klokuren, maar doordat de toets zich
aanpast aan de leerling, kan de afnameduur per leerling verschillen.
•
Digitaal
ROUTE 8 wordt via internet afgenomen, waarbij elke leerling een eigen account met inlogcode krijgt. Via een
eenvoudig inlogsysteem komt de leerling in een eigen toetsomgeving terecht. In de toetsomgeving kunnen
leerlingen zelf de verschillende deeltoetsen aanklikken. De onderdelen mogen in willekeurige volgorde
gemaakt worden. Het is dus ook mogelijk om de leerlingen met verschillende onderdelen te laten starten.
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Advies
De scores van de afzonderlijke deeltoetsen bepalen de standaardscore van ROUTE 8. Deze score wordt ook
weergegeven met een rode cirkel op een balk met een schaal van 100-300. Op de balk staat ook het bereik van
de verschillende brugklastypen (PrO, BBL, KBL, TL, HAVO en VWO) vermeld.
Voor meer informatie over ROUTE 8: zie de website https://route8.nl
M.b.t. de behaalde resultaten op de Eindtoets:
Sinds een aantal jaren werkt de onderwijsinspectie met specifieke schoolgroepen, waarbij het
leerlingengewicht automatisch in de eindscore is inbegrepen. Hieronder kun je zien hoe we de laatste jaren
gescoord hebben.
De Eindtoets Route 8 heeft de afgelopen 4 jaar de volgende scores opgeleverd:
Groep 8

Schoolgroep

Ondergrens
inspectie

Score St. Paulus

Eindtoets Route 8
PO 2015

46

175,8

205,0

Conclusie
inspectie *
vold. / onvold.
Voldoende

Eindtoets Route 8
PO 2016

33

182,6

196,7

Voldoende

Eindtoets Route 8
PO 2017

38

179,8

200,9

Voldoende

Eindtoets Route 8
PO 2018

34

190,4

220,4

Voldoende

* Referentieniveau 1F
Als je referentieniveau 1F hebt bereikt dan beheers je taal en rekenen voldoende. Als je referentieniveau 1S of
2F hebt bereikt dan beheers je taal en rekenen zelfs nog beter. De verwachting is dat de meeste leerlingen aan
het einde van groep 8 het referentieniveau 1F hebben bereikt. Het kan zijn dat je meer kan dan het
referentieniveau 1F, bijvoorbeeld 1S of 2F. Maar er zullen ook leerlingen zijn voor wie 1F (nog) niet haalbaar is.
Zij zullen 1F waarschijnlijk in het begin van de middelbare school bereiken.
Een uitgebreide evaluatie van de eindtoets 2018 kunt u opvragen bij de directie.
Advies
Ongeveer 2 weken nadat de toets is afgenomen krijgt de school de uitslag via het internet. Ouders hebben dan
al een advies van school gehad. Mocht deze uitslag aanleiding zijn om het advies naar boven bij te stellen dan
ontvangen ouders een uitnodiging voor een gesprek.
N.B: vanaf 2015 mogen scholen voor voortgezet onderwijs toelating niet meer laten afhangen van het resultaat
van de eindtoets. Het schooladvies gaat het zwaarst wegen.
Eindtoets schooljaar 2018-2019
Reguliere afnameperiode digitale adaptieve eindtoets 2019. Voor onze school is dat ROUTE 8.
Week 16
15 – 19 april 2019
Inhaalperiode Eindtoets 2018–2019
Week 19
6 – 10 mei 2019
Week 20
13 – 16 mei 2019
Week 21
20 – 24 mei 2019
De digitale adaptieve centrale eindtoets kan flexibel worden afgenomen in de periode 15 tot en met 19 april
2019. In het schooljaar 2018–2019 zijn de onderdelen taal en rekenen van de Centrale Eindtoets verplicht, het
onderdeel wereldoriëntatie is facultatief.
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De duur van de centrale eindtoets primair onderwijs is 3 dagdelen.
De wijze van afname van de Centrale Eindtoets is voor de reguliere afnameperiode een toets op papier of een
digitale adaptieve toets (voor onze school een digitale toets, namelijk Route 8). Voor de inhaalperiode ook.
Scholen mogen uiteraard zelf kiezen welke eindtoets ze afnemen.
Zie: https://www.centraleeindtoetspo.nl/schoolbesturen-en-scholen/centrale-eindtoets/wettelijk-kader

9.3

Verwijzing Speciaal Onderwijs

Voor leerlingen met intensieve en/of specifieke ondersteuningsbehoeften geldt de onderstaande regeling.
Indien de ondersteuningsvraag van een leerling de mogelijkheden van de school waar de leerling wordt
aangemeld overstijgt, kan de school samen met ouders en het ondersteuningsteam een deskundigenadvies
formuleren. Wanneer het deskundigenadvies een aanvraag voor plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs
inhoudt, wordt dit deskundigenadvies aan een bovenschools toetsingsorgaan (BTO) aangeboden.
Het BTO geeft dan een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af, op basis waarvan de leerling kan worden geplaatst
in het SBO of in het SO. Meer informatie treft u op onze website aan of via de website van INNOVO. Ga naar
www.innovo.nl en klik op SCHOLEN of OUDERS in de menubalk: aanvulling schoolgids.
In de afgelopen jaren zijn een aantal leerlingen op een school voor Speciaal Onderwijs (SO) geplaatst. Zie voor
een nadere uitleg hoofdstuk 5.
Schooljaar
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

9.4

S.B.O.
1
0
1
1
1
1

S.O.
3
2
0
0
0
1

M.K.D.
0
0
0
0
0
0

Doorstroming Voortgezet Onderwijs
Schooljaar

VSO

Praktijk
school

V.M.B.O.
Basis/Kader/TL

VMBO-T/
HAVO

H.A.V.O.
V.W.O.

Aantal

2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

1
0
0
1
1
0

1
2
0
0
1
0

5
6
8
7
3
2

1
1
3
4
1
3

0
2
2
2
2
4

8
11
13
14
8
9

Bij het advies dat de leerlingen van groep 8 krijgen m.b.t. het Voortgezet Onderwijs wordt, naast de
“capaciteiten van de individuele leerlingen”, rekening gehouden met de mogelijkheden die de diverse
schoolgemeenschappen aanbieden. In het overzicht ziet u waar de leerlingen na groep 8 aangemeld zijn.
Onze school volgt alle oud-leerlingen minimaal 3 jaar om te bepalen of de adviezen/verwijzingen naar de
verschillende vormen van het voortgezet onderwijs juist waren.
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10 Passend Onderwijs
10.1 Passend primair onderwijs in Zuid Limburg
Schoolbesturen voor primair onderwijs hebben de opdracht om voor alle leerlingen passend onderwijs te
organiseren. De schoolbesturen werken samen om invulling te geven aan deze zorgplicht.
Elk kind heeft recht op passend onderwijs, ongeacht niveau van leren en ontwikkeling. Schoolbesturen en
scholen geven vorm aan passend onderwijs in het ondersteuningscontinuüm: hoogwaardige
basisondersteuning en extra ondersteuning. Uitvoering vindt plaats in afstemming met ketenpartners, zoveel
mogelijk regulier en thuisnabij in één integraal plan binnen de beschikbare middelen. Hiertoe werken
schoolbesturen samen in het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband is faciliterend bij het
vormgeven van deze collectieve verantwoordelijkheid.
In Zuid Limburg zijn drie samenwerkingsverbanden primair onderwijs:
Regio Westelijke Mijnstreek: Beek, Schinnen*, Sittard-Geleen en Stein.
Regio Maastricht-Heuvelland:
Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en
Valkenburg aan de Geul
Regio Parkstad:
Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth*, Onderbanken*, Simpelveld
en Voerendaal.
* Deze gemeenten vormen vanaf 1-1-2019 de nieuwe fusiegemeente Beekdalen.
Deze drie samenwerkingsverbanden in Zuid Limburg werken nauw samen op zowel beleidsmatig als
uitvoeringsvlak. Informatie over de samenwerkingsverbanden kunt u terugvinden op de website:
www.passendonderwijszuid.nl
De medezeggenschap binnen de SWV-en is geregeld middels de Ondersteuningsplanraden (OPR). Vanuit de
lijnen van het Ondersteuningsplan denkt de OPR mee over lopende processen en volgt de OPR ontwikkelingen.
Dekkend aanbod
Het samenwerkingsverband organiseert een dekkend aanbod, waarin alle leerlingen een passende plek vinden.
Voor alle leerlingen met een ondersteuningsbehoefte wordt zo passend mogelijk onderwijs gerealiseerd.
Daartoe werken de scholen in het samenwerkingsverband samen. Op Zuid Limburgs-niveau ontstaat een
ondersteuningscontinuüm van reguliere tot zware ondersteuning binnen de samenwerkingsverbanden passend
onderwijs.
Ondersteuningscontinuüm
Het ondersteuningscontinuüm bestaat uit 5 niveaus:
• Ondersteuningsniveau 1: Onderwijs in de groep
• Ondersteuningsniveau 2: Ondersteuning in de groep
• Ondersteuningsniveau 3: Ondersteuning op school met interne deskundigen
• Ondersteuningsniveau 4: Ondersteuning op school met externe specialisten
• Ondersteuningsniveau 5: Extra ondersteuning speciaal (basis)onderwijs
In het samenwerkingsverband wordt een onderscheid gemaakt tussen basisondersteuning en extra
ondersteuning. Alle basisscholen bieden de basisondersteuning (ondersteuningsniveau 1 tot en met 4). Dit
doen zij autonoom of met behulp van netwerkpartners. Ondersteuningsniveau 5 is extra ondersteuning op het
speciaal (basis)onderwijs.
Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel: dit is een beschrijving van de voorzieningen die zijn
getroffen voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben. Het schoolondersteuningsprofiel geeft een beeld
van de wijze waarop scholen het ondersteuningscontinuüm vorm geven. Het schoolondersteuningsprofiel kunt
u terugvinden op de website van de school.
Aanmelding, zorgplicht en toelaatbaarheid tot speciaal (basis) onderwijs
Er is een wettelijk onderscheid tussen aanmelding enerzijds en toelating, plaatsing en inschrijving anderzijds.
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Aanmelding is enkel een verzoek tot toelating en plaatsing. Inschrijving volgt na een positief besluit tot
toelating en plaatsing. Ouders melden hun kind schriftelijk, minimaal 10 weken voorafgaand aan de gewenste
plaatsing, aan bij de school van voorkeur en geven bij de aanmelding aan bij welke school of scholen eveneens
om toelating is verzocht. Aanmelding is mogelijk vanaf de dag waarop het kind de leeftijd van 3 jaar bereikt. De
verantwoordelijkheid voor tijdig plaatsen begint dus op het moment dat de leerling schriftelijk wordt
aangemeld bij een school in het samenwerkingsverband. Aanmelding betekent dus niet automatisch plaatsen.
Ouders stellen de school op de hoogte als zij vermoeden dat hun kind ondersteuning nodig heeft. Bij de eerste
aanmelding in het primair onderwijs is die informatie, eventueel aangevuld met informatie van een
voorschoolse voorziening, de belangrijkste basis voor de school van voorkeur om vast te stellen wat (welke
ondersteuning) het kind nodig heeft.
In geval van een verschil van inzicht over de inzet van onderwijsondersteuning in niveau 1 t/m 4, voorziet het
SWV in onafhankelijk extern deskundig advies.
Er is geen sprake van een voorgeschreven of uniform aanmeld- en inschrijfformulier vanuit het
samenwerkingsverband. Besturen en scholen hanteren eigen formulieren en deze staan altijd op de website
van de school. Scholen verstrekken algemene informatie over de school aan ouders. Aan een verzoek tot
aanmelding geeft een school gehoor, waarbij de afspraak geldt dat niet mondeling wordt doorverwezen.
De school beslist, binnen zes weken na aanmelding, of de leerling kan worden toegelaten. Deze periode kan
eenmaal met maximaal vier weken worden verlengd. Als een school de leerling niet kan plaatsen, zoekt de
school (of het schoolbestuur) een passende onderwijsplek op een andere school. Dat kan een reguliere school
zijn of een school voor speciaal (basis)onderwijs. Belangrijk daarbij is dat een goede balans wordt gevonden
tussen de wensen van ouders en de mogelijkheden van scholen. Als extra ondersteuning in het speciaal
(basis)onderwijs nodig is, dan wordt een toelaatbaarheidstraject gestart. Het samenwerkingsverband bepaalt
of een leerling toelaatbaar is tot het speciaal (basis)onderwijs. Ook stelt het samenwerkingsverband het beleid
en de procedure vast met betrekking tot de plaatsing van leerlingen voor wie de periode waarop de
toelaatbaarheidsverklaring betrekking heeft, is verstreken.
Als een leerling wijzigt van school dragen de betrokken scholen, in overleg met de ouders, gezamenlijk zorg
voor een goede overgang en een warme overdracht volgens de afspraken binnen het samenwerkingsverband.
Meer informatie in het algemeen en over de toelaatbaarheid tot speciaal (basis)onderwijs in het bijzonder,
kunt u terug vinden op de website www.passendonderwijszuid.nl
Contactinformatie:
Samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek
Adres:
Eloystraat 1a
6166 XM Geleen
Directeur:
Tiny Meijers-Troquet
Telefoon:
085 - 488 12 80
E-mail:
t.meijers@swvpo-wm.nl
Samenwerkingsverband Maastricht-Heuvelland
Adres:
Nieuw Eyckholt 290E
6419 DJ Heerlen
Directeur:
Doreen Kersemakers
Telefoon:
085 - 488 12 80
E-mail:
info-po@swvzl.nl
Samenwerkingsverband Parkstad
Adres:
Nieuw Eyckholt 290E
6419 DJ Heerlen
Directeur:
Doreen Kersemakers
Telefoon:
085 - 488 12 80
E-mail:
info-po@swvzl.nl
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10.2 Het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP)
Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die de
school momenteel in het kader van Passend Onderwijs kan bieden en hoe deze ondersteuning is
georganiseerd. Het is de bedoeling dat ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften,
zonder administratieve rompslomp, op basisscholen toegankelijk moet zijn. Voor meer algemene informatie
verwijs ik u naar de website van INNOVO: https://www.innovo.nl/schoolondersteuningsprofiel-sob.html
Het Schoolondersteuningsprofiel van basisschool St. Paulus:
Inleiding:
In het schoolondersteuningsprofiel beschrijven we welke ondersteuning en begeleiding de school
momenteel kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. De medezeggenschapsraad
heeft in haar vergadering een positief advies gegeven over ons schoolondersteuningsprofiel. Het uitgangspunt
voor onze school is dat we voor al onze leerlingen een passend onderwijsaanbod realiseren. Het SOP van onze
school ligt ter inzage bij de directie en is tevens te verkrijgen via onze website.
Bijzonderheden en aanvullingen
Bs. St. Paulus en bs. De Schakel vormen samen een gemeenschap van scholen. Op basis hiervan vindt er in hoge
mate uitwisseling plaats van expertise tussen de beide scholen. Naast de gezamenlijke werkgroep
'hoogbegaafdheid' wordt ook de uitwisseling van kennis en ondersteuning op het gebied van rekenen
(dyscalculie) en lezen/taal (dyslexie) intensiever.
Tijdens de gezamenlijke overlegmomenten van de interne begeleiders worden specifieke onderwijsbehoeften
van kinderen besproken en adviezen gegeven over de voortgang en/of aanpak. Hierbij wordt niet alleen kennis
uitgewisseld, maar ook handelingsgerichte activiteiten opgestart. Beeldcoaching door een interne
gecertificeerde SVIB-coach is daar een goed voorbeeld van. Hierbij wordt de individuele bewustwording van de
leerkracht of leerling als middel gebruikt om te komen tot positieve (gedrags) veranderingen. Bs. de Schakel
heeft veel kennis over taal en dyslexie. Bs. St. Paulus heeft veel kennis over gedrag en rekenen. Komend
schooljaar willen wij onderwijsinhoudelijk veel van en met elkaar leren.
Preventie en vroegtijdige onderkenning is de rode draad in ons didactisch en pedagogisch handelen. Hiervoor
zijn de afgelopen jaren stevige investeringen gedaan op het gebied van materiaal en het verwerven van
specifieke kennis en vaardigheden.
Verdere informatie over het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) krijgt u via de website van de school, tijdens de
algemene ouderavond en via de nieuwsbrieven en daarnaast kunt u ook een afspraak maken met de directeur.
Tevens ligt het SOP ter inzage bij de directeur.
Zie de onderstaande links voor meer informatie:
http://www.steunpuntpassendonderwijs.nl
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs
http://www.passendonderwijszuid.nl
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11 Woordenlijst
11.1 Lijst van afkortingen
C.I.T.O
H.A.V.O.
H.B.O.
H.G.A.
IB-er
L.O.V.S.
LWOO
M.B.O.
M.R.
NT2
OCW
O.P.P.
P.A.B.O.
P.O.
R.A.K.
S.B.O.
S.O.P
S.W.V.
V.E.B.O.
V.M.B.O.
V.O.
V.S.V.
V.W.O.
W.P.O.
Z.A.T.

Centraal Instituut Toets Ontwikkeling
Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
Hoger Beroeps Onderwijs
Handelings Gerichte Aanpak
Intern Begeleider/ster
Leerling onderwijsvolgsysteem
Leerweg ondersteunend onderwijs
Middelbaar Beroeps Onderwijs
Medezeggenschapsraad
Nederlandse als 2e taal
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OntwikkelingsPersPectief
Pedagogische Academie Basis Onderwijs
Primair Onderwijs
Regionale Aanpak Kindermishandeling
Speciaal Basisonderwijs
SchoolOndersteuningsProfiel
Samenwerkingsverband
Verkeers Educatie Basis Onderwijs
Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs
Voortgezet Onderwijs
Vroegtijdig Schoolverlaten
Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
Wet Primair Onderwijs
Zorg Advies Team
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12 Adressenlijst
12.1 Inleiding
Onze school heeft natuurlijk met diverse andere personen en instellingen te maken. In dat verband lijkt het ons
belangrijk U in deze “schoolwereld” enigszins wegwijs te maken. Daarom volgt hierna een overzicht van de
belangrijkste personen en instellingen waar U eventueel mee te maken kunt krijgen.

12.2 Personen/Instellingen
Intern
Schoolbestuur:
INNOVO, stichting voor katholiek onderwijs
Ruys de Beerenbroucklaan 29a
Postbus: 2602, 6401 DC Heerlen
Telefoon: 045 - 5447144
mail@innovo.nl
www.innovo.nl
Medezeggenschapsraad:
M.R. basisschool St. Paulus
voorzitter: Mevr. Claudia Janssen
p/a Laurierstraat 72
6413 RR Heerlen
Telefoon: 045 – 5212068
Klachtenregeling:
Contactpersoon Mevr. Reversma
p/a Laurierstraat 72
6413 RR Heerlen
Telefoon: 045 – 5212068
Vertrouwenspersonen:
Dhr. Drs. L.J.J. van Oosterbosch,
Telefoon 045-531 29 81 / 06 - 119 270 04
E-mail: lvanoosterbosch@hetnet.nl
Drs. P.M.H. Nijpels
Telefoon 043 – 4078282 / 06 – 46345916
E-mail: paul.nijpels@home.nl
Oudervereniging:
Oudervereniging basisschool St. Paulus
voorzitter: Mevr. J. Sintzen
p/a Laurierstraat 72
6431 RR Heerlen
Telefoon: 045 – 5212068
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Extern
Inspectie van het Onderwijs:
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800 – 8051 (gratis)
Parochie:
Parochie Sint-Joseph (valt nu onder de parochie St. Jan)
Zeereerwaarde Heer Pastoor S. Nevelstein
Telefoon: 045 – 5212518
http://www.parochiefederatie-hoensbroek.nl
Peuteropvang Heerlen (POVH):
Peuterspeelzaal Pino
Laurierstraat 72
6413 RR Heerlen
Telefoon: 045- 5229232 / 06-53517802
www.peuteropvangheerlen.nl
Leerplichtzaken:
Bureau V.S.V.
Postbus 1
6400 AA Heerlen
Telefoon: 045 - 4001133
http://www.vsv-parkstad.nl
GGD; schoolarts:
Mevr. Kyra Heijman
Mevr. Anita de Vries (taalklas)
Het Overloon 2
6411 TE Heerlen
Telefoon: 045 – 8506666
http://www.ggdzl.nl
Buitenschoolse-/Naschoolse opvang:
Voor meer informatie over de BSO: het informatienummer is bereikbaar
van maandag t/m vrijdag (8.30 en 17.00 uur)
Telefoon 0900 - 5101520
E-mail info@kinderopvanghumanitas.nl
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13 Bijlagen
1.
2.
3.
4.
5.

Sociale veiligheid op school
VIP, Regionale Aanpak Kindermishandeling (RAK), Centrum Jeugd en Gezin (CJG), Zorgadviesteam (ZAT)
Identiteitsplicht bij schoolreizen naar het buitenland
GGD, JOGG en de gezonde school
Onderzoeken in het funderend onderwijs: Onderwijsmonitor Limburg

13.1 Sociale veiligheid op school
Voor het basisonderwijs en het speciaal (voortgezet) onderwijs geldt dat de school een veiligheidsplan moet
hebben. In dit plan staat wat de school doet aan fysieke veiligheid (inrichting van het schoolgebouw) en sociale
veiligheid (omgaan met bijvoorbeeld agressie en geweld). Hieronder kan ook een pestprotocol vallen.
In de wet zijn de volgende verplichtingen voor schoolbesturen opgenomen:
1. het voeren van sociaal veiligheidsbeleid (actief veiligheidsbeleid dat doeltreffend is);
Het hebben van een anti-pestprotocol is niet verplicht, wel moet elke school beleid voeren gericht op het
aanpakken en tegengaan van pesten. Onze school heeft een anti-pestprotocol en een beleidsdocument
rondom SWPBS.
2. het beleggen van de volgende taken bij een persoon: coördineren van het beleid ten aanzien van pesten en
fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten. Op onze school is dat mevr. Monique Reversma.
3. de monitoring van de sociale veiligheid van leerlingen, zodanig dat het een actueel en representatief beeld
geeft. Hieronder valt ook het welbevinden van leerlingen. Wij monitoren dat met Viseon en middels van de
vragenlijst van VenstersPO.
Zie voor meer informatie: https://www.innovo.nl/sociale-veiligheid-op-school.html
Toezicht op monitoring sociale veiligheid door de Inspectie van het Onderwijs
Per 1 augustus 2015 is voor scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs de
wettelijke bepaling over de sociale veiligheid van leerlingen op school in werking getreden. Onderdeel hiervan
is jaarlijkse monitoring door de school van de veiligheidsbeleving van de leerlingen. De Inspectie zal toezien op
de naleving van de zorgplicht van de school voor de sociale veiligheid van de leerlingen (vanaf augustus 2016).
Scholen kunnen zelf het instrument kiezen dat ze voor de monitoring willen gebruiken. Ze kunnen daarvoor
gebruik maken van verschillende instrumenten die daarvoor in omloop zijn, als deze aan de wettelijke eisen
voldoen. Door een gestandaardiseerd instrument te gebruiken, blijft de belasting voor scholen zoveel mogelijk
beperkt. Belangrijk is dat de school de monitoring zo inricht, dat het de informatie geeft die nodig is om een
veiligheidsbeleid te kunnen voeren dat past bij de eigen situatie.
Veiligheid: pesten en cyberpesten
Wij willen een sociaal veilige school zijn, waar leerlingen, personeel en ouders zich thuis voelen. Daarom willen
wij geen pestgedrag, agressie, geweld, discriminatie of seksuele intimidatie op onze school. Dit staat
beschreven in het anti-pestprotocol. Om een veilig klimaat te waarborgen hebben we twee contactpersonen
en is er een klachtenregeling.
Acties op school die bijdragen aan het verhogen van de veiligheid kunnen zijn:
leerlingen actief betrekken bij het maken van school- en gedragsregels m.b.v. de 3 waarden van de school;
projecten sociale competenties voor leerlingen bevorderen door te werken met de SEO methode;
werken met Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS);
training ‘Omgaan met agressief gedrag’ voor personeel waar we afgelopen schooljaren in zijn getraind;
weerbaarheidstrainingen zoals de training Rots en water voor de groepen 3 t/m 8 worden op onze school
uitgevoerd door eigen leerkrachten;
werken met de gevoelskaartjes aan het begin van de dag;
het volgen van de ontwikkelingen die onder andere het Ministerie van Economische Zaken en de Stichting
Kennisnet nemen op het gebied van veilig internet en minderjarigen.
‘lik-op-stuk’ beleid voeren: aangifte doen van mishandeling/bedreiging/vernieling;
bij geweld en agressief gedrag de ouders informeren over het gedrag van hun kind en betrekken bij te
treffen sanctiemaatregelen;
begeleiding organiseren via bijvoorbeeld Veilig Thuis, de GGD, Sociaal Buurtteam, schoolmaatschappelijk
werk en Bureau Halt.
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Cyberpesten
Cyberpesten is een onderdeel van traditioneel pesten. Onze school hanteert een anti-pestprotocol waarin
cyberpesten is opgenomen.
Vormen van cyberpesten
Er zijn vele vormen van cyberpesten: anonieme berichten versturen via SMS, schelden, roddelen, bedreigen,
foto’s van mobieltjes en webcam op internet plaatsen, privégegevens op een site plaatsen, wachtwoorden en
credits stelen en misbruiken, haatprofielen aanmaken, virussen sturen, happy slapping en het versturen van
een e-mail bom. 20% van de leerlingen heeft te maken met cyberpesten.
Effecten
De effecten van cyberpesten kunnen erger zijn dan bij traditioneel pesten.
Opnames die via de webcam worden gemaakt, worden vastgelegd door een ander. Deze opnames verdwijnen
nooit meer. Over de hele wereld kan een foto op een site staan. Foto’s die eenmaal op internet staan zijn soms
niet meer te verwijderen.
Verantwoordelijkheid van de school
Soms gebeurt pesten buiten de school. Toch heeft de school er veel last van. Het ruziën en pesten gaat op
school door. Schoolresultaten lijden eronder. Er ontstaat een onveilig klimaat. Kinderen kunnen minder goed
leren. Pesten heeft effect op het schoolklimaat.
Cyberpesten is strafbaar
Er zijn verschillende vormen van cyberpesten die strafbaar zijn. Leerlingen realiseren zich dat vaak niet. Evenals
wanneer het slachtoffer lichamelijk letsel of materiële schade is toegebracht, kan de politie worden
ingeschakeld.
Wij volgen de ontwikkelingen vanuit de overheid, o.a. het plan van aanpak tegen pesten. Onze school heeft een
pestprotocol en een internetprotocol. Het is een onderdeel van het veiligheidsplan. Dit veiligheidsplan is in te
zien bij de directeur.
Op de INNOVO-website is bovenstaande tekst volledig opgenomen inclusief het volledige calamiteitenplan en
een link naar de brief van het ministerie inzake registratieverplichting “Veiligheid in en rond het onderwijs”.

13.2 Verwijsindex, Regionale Aanpak Kindermishandeling (RAK), Centrum Jeugd en Gezin
(CJG), Inrichting knooppunt – mini Zorgadviesteam (mini-ZAT)
Verwijsindex
De Verwijsindex valt binnen de Jeugdwet en is daarom wettelijk bepaald door de overheid. De overheid heeft
deze bepaling ingesteld naar aanleiding van voorvallen met kinderen en jongeren waarbij professionals van
verschillende organisaties niet van elkaar wisten dat ze in hetzelfde gezin werkzaam waren. Met de
verwijsindex wilt de overheid meerdere professionals die zich om het kind of jongere ontfermen, snel tot elkaar
brengen. De Verwijsindex is onderdeel van het gemeentelijk jeugdbeleid.
Hoe werkt de Verwijsindex?
Een hulpverlener besteedt extra zorg aan uw zoon of dochter. Deze hulpverlener kan uw kind dan signaleren in
de Verwijsindex. Is uw kind jonger dan 16 jaar, dan bespreekt de hulpverlener dit met u. Als uw kind ouder is
dan 16 jaar dan bespreekt de hulpverlener het met uw kind zelf. Alleen algemene gegevens, zoals het
Burgerservicenummer, naam, adres en geboortedatum worden in de Verwijsindex opgenomen. De reden van
signalering wordt niet vermeld.
Als er twee of meer signaleringen gemaakt zijn over uw kind in de Verwijsindex door verschillende organisaties,
ontstaat er een zogenaamde match. De Verwijsindex zorgt ervoor dat de hulpverleners met elkaar in contact
komen om de hulp op elkaar af te stemmen. Deze afstemming tussen organisaties betekent een betere en
efficiëntere hulp voor uw kind. Samen met u en uw kind wordt bekeken welke hulp en ondersteuning voor uw
kind het beste is.
Als de school uw kind wilt registreren in de Verwijsindex wordt u vooraf geïnformeerd. Samen met u en uw
kind wordt dan bekeken welke hulp en ondersteuning voor uw kind het beste is.
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Wat zijn uw rechten?
• Over de registratie in de Verwijsindex wordt u vooraf geïnformeerd.
• De persoonsgegevens kunnen alleen ingezien worden door de school en de betrokken hulpverleners.
• U kunt vragen welke persoonsgegevens zijn opgenomen en vragen om correctie van de persoonsgegevens.
• U kunt bezwaar aantekenen tegen opname van de persoonsgegevens van uw kind.
N.B. De benaming Verwijsindex Parkstad (VIP) is met ingang van 6 oktober 2016 gewijzigd in Vroeg
Samenwerken in Parkstad (VIP).
Voor meer gegevens verwijs ik u naar de website: http://www.verwijsindex-parkstad.nl/algemeen
Regionale Aanpak Kindermishandeling (RAK)
Volgend uit de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of
kindermishandeling, dan zijn wij wettelijk verplicht om te handelen conform de vastgelegde Meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling.
Per 1 januari 2015 is de naamgeving van de huidige AMHK’s (Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling) veranderd. De nieuwe naam is ‘Veilig Thuis’ met als ondertitel ‘advies- en meldpunt
huiselijk geweld en kindermishandeling’.
Bijbehorende documenten voor het team en voor ouders zijn:
• Handleiding Meldcode P.O.
• Meldcode P.O.
Scholen vertalen bovenstaande documenten naar hun eigen situatie.
Op elke school zijn er aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze worden
regelmatig geschoold. Op onze school is dat: Mevr. Monique Reversma.
Voor meer informatie: ga naar https://www.innovo.nl/verwijsindex-regionale-aanpak-kindermishandelingrak.html
Handle with Care
Onze school en bs. de Schakel zijn vanaf 1 april 2017 gestart met de pilot ‘Handle with Care’. Ouders zijn hier
per brief over geïnformeerd en nieuwe ouders krijgen deze informatie ook.
Wat betekent dat nu in het kort?
Wanneer de politie vanwege huiselijk geweld bij een gezin thuis is geweest, zorgt de politie dat de school van
de kinderen vóór de volgende schooldag daarvan op de hoogte is. De boodschap aan school is dan: dit kind
heeft gisteravond een stressvolle avond gehad, wij zijn ter plaatse geweest vanwege huiselijk geweld, dit kind
heeft vandaag wat extra aandacht en steun nodig: ‘Even voorzichtig met dit kind.’ Zodat het gevoel van stress
de volgende dag in elk geval op school kan zakken.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de directie en op de volgende site: https://www.augeo.nl/nl-nl/augeoprojecten/handle-with-care/operation-encompass
Centrum jeugd en gezin (CJG)
Als jij als jeugdige of u als ouders en verzorgers besloten hebt om contact op te nemen met het Jeugd en Gezin
Heerlen, kunt u dat telefonisch doen en per mail. Als je belt via het telefoonnummer 045-5604004 kom je bij
consulent sociaal buurtteam terecht, die eerst een paar vragen zal stellen om je persoonlijke gegevens te
weten (naam, geboortedatum, adres etc.). Bij deze consulent kun je kort je vraag of je probleem neerleggen.
De consulent noteert je telefoonnummer en zorgt er voor dat je op korte termijn wordt teruggebeld door de
juiste persoon. Als de nood hoog is, kan dat heel snel gebeuren.
Je kunt elke werkdag telefonisch terecht bij de consulenten van 9.00-17.00 uur. Je kunt ook een mail sturen,
dat kan naar info@sociaalbuurteam.nl
Inrichting Knooppunt – mini Zorgadviesteam (mini ZAT)
In Zuid Limburg hebben de schoolbesturen afgesproken dat de ondersteuningsstructuur op scholen zodanig is
ingericht dat in elk niveau de school autonoom ondersteuning kan bieden of dat de ondersteuning met behulp
van netwerkpartners tijdig, flexibel en adequaat ontsloten kan worden. Het is aan schoolbesturen en scholen
om deze ondersteuningsstructuur per school vorm en inhoud te geven.
In het ondersteuningsplan 2015-2019 van de samenwerkingsverbanden in Zuid-Limburg zijn vier ankerpunten
geformuleerd waaraan de basisondersteuning (ondersteuningsniveau 1-4) en extra ondersteuning (niveau 5)
moet voldoen.
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Ankerpunt 4 betreft een effectieve interne ondersteuningsstructuur, passend bij het onderwijskundig en
pedagogisch concept van de school.
In de notitie zorg in en om school (zie de onderstaande link) is voor de aansluiting tussen school en
ketenpartners op hoofdlijnen uitgewerkt:
http://www.swvpassendonderwijsheerlen.nl/bestanden/2549/Beleidsnotitie-Zorg-op-school-vastgesteldversie-27-1-2017.pdf
Schoolbesturen hebben besloten dat elke school in de basisondersteuning en in de extra ondersteuning in ZuidLimburg een knooppunt inricht waarmee adequaat ketenpartners bij een casus betrokken kunnen worden en
zorgondersteuning (indien nodig) ontsloten kan worden. Dit hoeft dus niet bij elke school op dezelfde manier;
dit is afhankelijk van leerlingenpopulatie, pedagogisch- en onderwijskundig concept, etc.
Op school vindt op jaarbasis een aantal keer een mini ZAT plaats. Hierbij is bijv. de jeugdconsulent van het
sociaal buurtteam betrokken, een gedragsdeskundige en de schoolarts. Ook ouders worden vaak uitgenodigd
voor dit overleg. Vanuit het mini ZAT worden meestal verdere acties afgesproken.
Meer informatie?
• Voor de regio Parkstad-Heerlen verwijzen we naar de website: www.verwijsindex-parkstad.nl.
• Voor de overige regio’s verwijzen wij voor verdere informatie naar de betreffende gemeente.
• http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp/vraag-en-antwoord/verwijsindex-risicojongerenmelding-doen.html
• Landelijk steunpunt ZAT http://www.zat.nl/eCache/DEF/1/12/578.html
Bijbehorende documenten voor het team van de school zijn:
• Gebruikersmap Verwijsindex Parkstad.
• Registratiecriteria Verwijsindex.

13.3 Identiteitsplicht bij schoolreizen naar het buitenland
Wij wijzen op het ‘één persoon per paspoort’ beginsel. Om deel te kunnen nemen aan bepaalde
schoolactiviteiten wordt het verplicht dat leerlingen een eigen identiteitsbewijs hebben.
Onze school heeft daarom besloten om niet naar het buitenland op schoolreis te gaan.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de directie.

13.4 JGZ, de Gezonde School en JOGG
Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Limburg
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg volgt de lichamelijke, geestelijke en sociale
ontwikkeling van alle kinderen van 4 tot 18 jaar. Wij nodigen uw kind regelmatig uit voor een
gezondheidsonderzoek of een inenting. Ook met vragen over opgroeien en opvoeden of zorgen om uw kind
kunt u altijd bij ons terecht. Het team JGZ werkt nauw samen school en met andere organisaties in het Centrum
voor Jeugd en Gezin (CJG).
Gezondheidsonderzoek
Uw kind wordt uitgenodigd voor een onderzoek rond de leeftijd van 5 jaar en 10 jaar. Tijdens het onderzoek
kijken we bijvoorbeeld naar groei, motoriek, spraak en sociaal-emotionele ontwikkeling. Door uw kind goed te
volgen probeert de GGD eventuele problemen op tijd op te sporen en te helpen voorkomen. Als blijkt dat uw
kind extra hulp of zorg nodig heeft, kijken we samen wat daarvoor nodig is. We werken hierin nauw samen met
andere organisaties binnen het CJG.
De onderzoeken vinden plaats in het CJG, op school of bij de GGD Zuid Limburg.
Uw informatie is erg belangrijk
U als ouder/verzorger kent uw kind het beste. Om te weten of er dingen zijn waar we extra op moeten letten,
vragen we u om van tevoren een vragenlijst in te vullen. Hierin komen allerlei gezondheidsaspecten aan bod.
Uiteraard gaan we zorgvuldig om met alle gegevens van u en uw kind.
Inentingen
DTP/BMR vaccinatie:
In het kalenderjaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt het de laatste twee inentingen tegen DTP (difterie, tetanus,
polio) en BMR (bof, mazelen, rodehond).
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HPV vaccinatie:
Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 jaar worden bovendien de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker.
Meningococcen ACWY vaccinatie:
Jongeren die in 2018 tussen 1 mei en 31 december 14 jaar worden krijgen een vaccinatie tegen
meningokokken, typen A,C,W en Y aangeboden.
In 2019 krijgen tieners die dan 14 jaar worden een uitnodiging voor een Men. ACWY vaccinatie.
Vragen of zorgen?
Heeft u vragen over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind? Is er sprake van leerproblemen of andere
problemen? Maakt u zich zorgen? Neem dan contact op met het Team JGZ. Wij helpen u graag!
Contact
Kyra Heijman, jeugdarts
Laura Holtus, jeugdverpleegkundige
Kitty Zijlstra, doktersassistente
Team: JGZ Parkstad West
JGZ locatie Hommerterweg 34 a 6431 EW Hoensbroek
E: infoJGZ.ParkstadWest@ggdzl.nl
T: 045-5630611 of 088-8805032 (dagelijks 08.30uur-12.30uur)
W: www.ggdzl.nl/burgers/jeugd-en-gezin/jeugdgezondheidszorg
De Gezonde School en JOGG
Onze school is zeer actief om een gezonde school te zijn. Alle kinderen hebben op onze school hun eigen bidon
die gevuld wordt met water. In fruit en groenten zitten belangrijke vitamines. Zorg ervoor dat uw kind minstens
op vrijdagochtend fruit mee naar school meeneemt. Binnen de gemeente Heerlen zijn wij één van de JOGG
scholen. JOGG staat voor ‘Jongeren Op Gezond Gewicht’. Afgelopen schooljaar hebben wij ons voornamelijk
gericht op het drinken van water en het eten van fruit en op ‘bewegen’. Bewegen is, net zoals water, namelijk
gratis en is ook nog heel gezond. Daarbij vinden de kinderen bewegen erg leuk.

Info over gezond eten en het voedingsbeleid op onze school:
We willen de kinderen op St. Paulus een gezonde schoolomgeving bieden. Een gezonde leefstijl
helpt kinderen lekker in hun vel te zitten, de weerstand op peil te houden en genoeg energie te
hebben voor leren, sport en spel. Wij besteden niet alleen aandacht aan voeding en gezondheid in
de lessen, maar ook in de praktijk. Dat betekent dat wij ernaar streven dat leerlingen op school
alleen fruit, groente en/of brood eten. Snoep en frisdrank willen wij niet op school. Dit betekent
dat de eetmomenten er zo uitzien:
Ochtendpauze:
Op alle schooldagen streven wij ernaar dat de kinderen in alle groepen fruit en/of groente
meenemen en eten in de ochtendpauze. Koeken, snoep of repen gaan dan ook terug mee naar
huis. Meer fruit en groente eten draagt bij aan een gezonde ontwikkeling.
Lunch:
Bij de lunch streven wij ernaar dat de kinderen boterhammen meenemen en wat fruit en groente
als toetje. De gezondste keuze is een volkoren boterham, besmeerd met halvarine en mager beleg.
Als drinken adviseren we water. Meer informatie over een gezond lunchpakket vindt u op de site
van het Voedingscentrum.
Traktaties:
Sinds vorig schooljaar trakteren de kinderen niet meer op school met verjaardagen. Wel houden
we op het einde van het schooljaar een leuke viering. Hier nemen alle leerlingen ieders lekkers mee
wat ze kunnen delen met de hele groep. Uiteraard staan we wel nog stil bij de verjaardag van uw
zoon/dochter op de dag zelf.
Andere eetmomenten:
Ook bij uitjes, sportdagen en andere activiteiten willen we leerlingen meegeven dat lekker, gezellig
en gezond prima samengaan. Wij hebben daarom ook bij dit soort dagen het streven dat kinderen
liefst geen snoep en frisdrank meenemen. Natuurlijk mogen de kinderen tijdens een schoolreisje
wel eens een ijsje kopen of een frisdrankje en een beetje snoep meenemen. Als we het hele jaar
gezond kiezen, is af en toe samen genieten van iets lekkers geen probleem.
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13.5 Onderzoeken in het funderend onderwijs: Onderwijsmonitor Limburg
Onze school heeft de afgelopen jaren geparticipeerd in het langlopend onderzoeksprogramma KAANS, waarin
het onderwijs in (Zuid-)Limburg werd gemonitord. KAANS is nu geïntegreerd in de Educatieve Agenda Limburg
onder de naam Onderwijsmonitor Limburg. Om tot beter onderwijs te komen, worden gegevens verzameld
over de achtergrond van leerlingen, de inzet in het onderwijsproces en de ontwikkeling die leerlingen
doormaken van de kleuterschool tot het einde van de middelbare school.
Voor meer informatie: ga naar https://www.innovo.nl/onderzoeken-in-het-funderend-onderwijs-kaans.html
Onderzoeken in het funderend onderwijs: Onderwijsmonitor Limburg
Educatieve Agenda Limburg
Om het onderwijs in Limburg verder te verbeteren is samenwerking tussen de verschillende partijen in en
rondom het onderwijsveld noodzakelijk. De komende tien jaar wordt in Limburg flink geïnvesteerd in
innovaties in de kennisinfrastructuur via de Kennis-As Limburg. Voor meer info kunt u de volgende website
raadplegen: http://www.educatieveagendalimburg.nl/onderwijsmonitor-p/het-kort
Van Kaans naar Onderwijsmonitor Limburg
Het programma Kaans was een langlopend onderzoeksprogramma waarin het onderwijs in (Zuid-)Limburg
werd gemonitord. In dit programma werden gegevens verzameld over de achtergrond van leerlingen, de inzet
in het onderwijsproces en de ontwikkeling die leerlingen doormaken van de kleuterschool tot het einde van de
middelbare school. Deze gegevensverzameling resulteerde in feedback voor scholen en besturen over
schoolprestaties en de ontwikkeling hiervan. Hiermee konden besturen en scholen hun beleid bijstellen en
effecten van onderwijsbeleid en –methodes meten en evalueren.
De Educatieve Agenda Limburg wil zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande activiteiten en instrumenten.
Daarom is Kaans geïntegreerd in de Educatieve Agenda Limburg onder de naam Onderwijsmonitor Limburg.
Hierdoor kunnen de activiteiten van het vroegere Kaans worden gecontinueerd en nog dichter bij de
schoolpraktijk worden gebracht.
Welke informatie wordt wanneer opgevraagd:
Groep 8
• Gegevens uit leerlingadministratie
• Score Eindtoets, VO-advies en
Toetsgegevens uit LVS
• Cognitieve aspecten
• Sociaal- emotionele aspecten
• Achtergrondgegevens
Groep 2
• Gegevens uit leerlingadministratie
• Toets- en ontwikkelingsgegevens
• Sociaal-emotionele aspecten
• Achtergrondgegevens

JAARLIJKS aan het begin van het schooljaar
JAARLIJKS aan het einde van het schooljaar
TWEEJAARLIJKS: voorjaar oneven jaren
idem
idem

JAARLIJKS aan het begin van het schooljaar
JAARLIJKS aan het einde van het schooljaar
TWEEJAARLIJKS: voorjaar oneven jaren
idem

Voor meer informatie: zie de website https://www.innovo.nl/onderzoeken-in-het-funderend-onderwijsonderwijsmonitor-limburg.html
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