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2. WELKOM

Beste ouders/verzorgers,
Met trots presenteren wij u de schoolgids van basisschool St. Theresia.
In deze schoolgids geven wij u de belangrijkste informatie over hoe wij ons onderwijs hebben
georganiseerd en wat wij als team ten behoeve van de ontwikkeling van onze leerlingen belangrijk
vinden. U kunt lezen op welke wijze wij het onderwijs vormgeven en waarom we voor deze manier
hebben gekozen.
Wij zijn een school voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar in Boukoul en omstreken. Onze school staat
bekend als een goede, open en gezellige school waar kinderen met plezier naar toe komen en die
nauw samenwerkt met ouders, kinderopvang, zorg en welzijn. Wij zijn een school waar kinderen zich
naar hun mogelijkheden ontwikkelen en met de kennis en vaardigheden die zij op onze school
hebben opgedaan, naar verwachting doorstromen naar een voor hen passende vorm van
vervolgonderwijs. Waar leerkrachten vanuit passie en betrokkenheid zich samen verantwoordelijk
voelen om dagelijks het verschil in het leren van kinderen te maken. We zijn een school waarbij het
accent ligt op 'samen leren'. Dit in een inspirerende en veilige omgeving.
Onze slogan luidt dan ook: ‘De kracht van ontmoeting leidt tot ontwikkeling ‘
Deze schoolgids is tot stand gekomen in samenwerking met de teamleden, de oudervereniging en de
medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht omtrent de inhoud van
de schoolgids. Voor de leesbaarheid hebben we ervoor gekozen om voor ‘ouder(s)/verzorger(s)’ het
woord ‘ouders’ te gebruiken. In de bijlage staat de schoolgids van onze stichting Swalm en Roer. De
afspraken en teksten die hierin te lezen zijn centrale regels en afspraken die binnen onze stichting
gelden. Deze schoolgids maakt ook onderdeel uit van onze school specifieke gids.
Wij hopen dat u deze schoolgids met plezier leest. Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog
vragen, opmerkingen of suggesties, laat het ons dan weten!
Hartelijke groeten,
namens het team,
Lisette Fraiquin- Geraedts
Directeur basisschool St. Theresia
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3. DE SCHOOL
3.1 Belangrijke schoolgegevens
Basisschool St. Theresia
Kerkweg 7
6071 AL Boukoul (Swalmen)
T: 0475-501477
E: info@theresiaboukoul.nl en lisettegeraedts@swalmenroer.nl
I: www.theresiaboukoul.nl
www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/7059/Basisschool-Sint-Theresia
F: www.Facebook.com/basisschool-Sint-Theresia

3.2 Denominatie
St. Theresia is van oorsprong een Rooms-Katholieke school. Omdat onze school openstaat voor alle
kinderen in Boukoul en omstreken, brengen wij onze leerlingen ook respect bij voor andere religies.
Daarbij ligt het accent op gezamenlijkheid, verdraagzaamheid en het vertrouwen in elkaar. Zie verder
bij onderdeel ‘Levensbeschouwing’ blz. 30.

3.3 Onze Missie
Wij zijn een school voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar in Boukoul en omstreken. Onze school staat
bekend als een goede, open en gezellige school waar kinderen met plezier naar toe komen en die
nauw samenwerkt met ouders, kinderopvang, zorg en welzijn.
Wij zijn een school waar kinderen zich naar hun mogelijkheden ontwikkelen en met de kennis en
vaardigheden die zij op onze school hebben opgedaan, naar verwachting doorstromen naar een voor
hen passende vorm van vervolgonderwijs. Waar leerkrachten vanuit passie en betrokkenheid zich
samen verantwoordelijk voelen om dagelijks het verschil in het leren van kinderen te maken.
We willen een school zijn waarbij het accent ligt op 'samen leren'. Dit in een inspirerende en veilige
omgeving.

3.4 Onze kernwaarden
Onze kernwaarden komen tot uiting in ons dagelijks handelen op school, waaraan een aantal
basisgedachten ten grondslag liggen.
Samen
Goed onderwijs wordt gemaakt door de mensen die er ‘samen’ werken. Daarmee bedoelen wij de
samenwerking tussen de schoolleiding, leraren, ouders, leerlingen en onze ketenpartners zoals de
kinderopvang, zorg en welzijn.
Ontwikkelen
Ons doel is dat onze kinderen zich zowel sociaal als cognitief naar hun vermogen ontwikkelen en
kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs.
Doelgericht
We werken doelgericht aan leer- en speelactiviteiten. Daarbij gaat kennis voor vaardigheden.
Betrokkenheid
De betrokkenheid van de kinderen bij het onderwijsleerproces is van invloed op de leerresultaten.
Daarom richten wij ons op de factoren die hierop een positieve invloed hebben: emoties: Hoe voel ik
me? Interesse: Ben ik geïnteresseerd? Relevantie: Is dit belangrijk? Doeltreffendheid: Kan ik dit?
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Autonomie
Wij vinden het belangrijk dat kinderen in hun leerproces, op onderdelen, ook zelf keuzes mogen
maken. Dit heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van zelfsturing. Daarvoor creëren wij
speel- en leeractiviteiten die de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van onze kinderen stimuleren en
vergroten en begeleiden wij hen daarbij.
Omgeving
Wij creëren in samenwerking met onze kinderen, ouders en ketenpartners in de omgeving van
Boukoul-Swalmen én daarbuiten een krachtige leeromgeving waarin onze kinderen actief worden
uitgedaagd en zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Onze slogan weerspiegelt onze visie op leren: ‘De kracht van ontmoeting leidt tot ontwikkeling.’

3.5 Onze visies
3.5.1 Visie op leren
‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan’. (Pippi Langkous)
Wij zien leren als een doelgerichte en sociale activiteit die plaatsvindt in een veilige en verzorgde
leeromgeving, waarin alle leerlingen door middel van directe instructie en een beredeneerd
lesaanbod voldoende uitgedaagd worden tot leren en ontwikkelen te komen. Daarbij gaat kennis
voor vaardigheden. Op onze school hebben we aandacht voor de brede ontwikkeling van het kind.
Dit betekent dat we naast de basisvakken (lezen, taal, rekenen) ook gericht aandacht aan de
persoonlijke ontwikkeling besteden. Leren wordt niet bepaald door wat de leerkracht aanbiedt, maar
door wat de leerlingen ermee doen.
We hebben zicht op de leerlijnen horende bij de kerndoelen en stemmen de lesdoelen en het
lesaanbod daarop af. Onze kinderen weten wat de lesdoelen zijn, wat ze moeten leren en waarom.
Leren op onze school gaat o.a. over:
- voortbouwen op datgene wat je al weet;
- (nieuwe) kennis aanbrengen, waarbij we voorkomen dat het werkgeheugen van de leerling
overbelast wordt;
- kennis herhalen door begeleide inoefening en automatisering;
- kennis verdiepen en
- kennis opslaan in het lange termijn geheugen.
De kwaliteit van de directe instructie is daarbij essentieel.
Alleen iets leren, hoe klein de successen ook zijn, leidt tot motivatie. Binnen de combinatiegroep
zoeken wij bij rekenen, spelling en begrijpend lezen bij de directe instructiemomenten naar de
verbinding tussen lesdoelen en mogelijkheden voor instructie en verwerking. Daarbij stimuleren we
het leren van de kinderen door middel van effectieve feedback (Hattie & Timperley):
- Waar werk ik naartoe?
- Doe ik het zo goed?
- Wat moet ik hierna doen?
We bieden onze kinderen de mogelijkheid de lesstof op een eigen manier te verwerken. Dat kan zijn
door de les alleen te maken of met anderen samen. Kinderen die korte instructie nodig hebben,
kunnen zelfstandig aan het werk. Kinderen die, op welke manier ook, extra ondersteuning nodig
hebben krijgen (verlengde) instructie aan de instructietafel. Om goed zelfstandig te kunnen leren
moeten leerlingen hun eigen leerproces kunnen sturen en plannen. Daarvoor hebben kinderen
metacognitieve vaardigheden nodig en moeten ze kunnen nadenken over hun eigen leren. Vanaf
groep 1 leren we kinderen na te denken over wat ze leren, hoe dit te plannen, te monitoren en te
evalueren.
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Voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte heeft de school een zorgstructuur opgezet.

3.5.2 Visie op leren organiseren
Wij werken met combinatiegroepen. Het lesgeven is de kern van ons werk. Daarbinnen ligt de focus
op het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht. Bij het pedagogisch handelen ligt de
focus op relatie, zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen,
feedback en samenwerking. Bij het didactisch handelen telt de vakbekwaamheid van de leerkracht.
Uit de literatuur blijkt dat de kwaliteit van de leraren en schoolleiding grote invloed op het
leerrendement van de leerlingen heeft. Daarom vinden wij de volgende aspecten van belang:
- We werken op basis van een heldere en gedeelde visie.
- We hebben hoge normen en verwachtingen voor ALLE leerlingen.
- Effectief schoolleiderschap is uitgangspunt.
- We streven een hoog niveau van samenwerking en communicatie na.
- Ons curriculum, instructies en toetsen zijn gekoppeld aan de Kerndoelen.
- We werken gericht aan de professionele ontwikkeling van leraren en schoolleiding.
- De kwaliteit van het leren van de leerlingen en het lesgeven wordt regelmatig individueel en
in teamverband geëvalueerd. 'Het leren van de leerlingen is te verbinden met het leren van
de leraren' (Hattie).
- We werken op grond van evidence based onderzoek, leerstrategieën,
ontwikkelingspsychologie, actuele onderwijskunde en gedragspsychologie.
- De instructieprincipes van Rosenshine (tevens in Model Kansrijke combinatiegroepen) zijn
zichtbaar.
- We werken met formatieve en summatieve toetsen.
- We vinden ouder- en maatschappelijke betrokkenheid belangrijk.

3.5.3 Visie op leidinggeven
Op onze school geven we vorm aan onderwijskundig leiderschap. De schoolleider is zelf in
ontwikkeling en heeft een cruciale rol ten aanzien van de professionele ontwikkeling van de leraren.
Uit onderzoek naar professionalisering van leerkrachten blijkt hoe belangrijk de schoolleider is voor
het sturen op de kwaliteit van het onderwijs, in dit geval de kwaliteit van leraren. Op de scholen van
stichting Swalm en Roer is een duidelijke relatie waarneembaar tussen onze ambities, het
onderwijskundig handelen van leerkrachten en de uitgezette professionalisering.
School specifiek
Op grond van onderzoek door Zenger en Folkman (Academica) naar kenmerken voor excellent
leiderschap heeft de schoolleiding de volgende pijlers als uitgangspunt voor haar handelen:
- karakter. (De schoolleider komt verplichtingen na, is eerlijk en integer, open en transparant,
gericht op samenwerken en staat continu open voor feedback.)
- Persoonlijke bekwaamheid. (Intellectuele, emotionele en professionele vaardigheden.
- Technische kennis van de organisatie, probleemoplossend vermogen, innovatief.)
- Behalen van resultaten. (Doelen vaststellen en ze vertalen naar school- en groepsniveau,
initiatieven nemen.
- Interpersoonlijke vaardigheden. Overtuigende en krachtige communicatie, opbouwen van
relaties, hoge verwachtingen van leraren hebben, ontwikkeling stimuleren, creëren van
sterke teams, zorgen voor balans tussen het belang van de organisatie en de behoeften van
de medewerkers.)
In de dagelijkse werkzaamheden richt de schoolleiding zich daarvoor op 'De negen principes van de
excellente schoolleider’ (Luc F. Greven):
Attitudes
1. passie voor onderwijs
2. wind zaaien en....er staan als het stormt
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3. positieve grondhouding
Strategieën
4. vitale, gedeelde visie
5. werken aan een topteam
6. ruimte geven
Dagelijks handelen
7. visie vertalen in handelen
8. stimuleren van professioneel gedrag
9. er zijn ...

3.5.4 Visie op onderwijskwaliteit
In discussies over de kwaliteit op scholen binnen Swalm & Roer worden vaak de vragen gesteld:
‘Doen we de goede dingen?’ en ‘Doen we die dingen goed?’. De vraag is wie ‘we’ dan zijn, maar
vooral ‘wat goed is’ en ‘wie dat dan bepaalt’.
- Goede kwaliteit kan voor iedereen anders zijn. In het onderwijs zijn er vele
belanghebbenden, ouders, kinderen, gemeenschap, maatschappij, bestuur, inspectie en
medewerkers.
- Kwaliteit is altijd gerelateerd aan handelen en handelen staat in relatie tot opbrengsten
waarin dit handelen resulteert.
- Kwaliteit kun je beoordelen als je standaarden hebt. Hierbij ligt de focus op het product en
de standaarden waar dit aan moet voldoen. Wanneer in deze tijd naar kwaliteit wordt
gekeken gaat het niet meer alleen over producten maar worden processen steeds
belangrijker.
- Onderwijskwaliteit richt zich dan op het kiezen van juiste doelstellingen, opbrengstrealisatie
en gelijkheid. Dit moet zo effectief (doeltreffend) en efficiënt (doelmatig) mogelijk.
- Kwaliteit betekent een korte en een langetermijnperspectief hebben. Proberen om een
systeem, het handelen van medewerkers, te begrijpen en te optimaliseren, individueel en als
systeem.
'Onderwijskwaliteit bij Swalm en Roer is de mate waarin scholen erin slagen hun doelen te bereiken
naar tevredenheid van zichzelf, de overheid, het team en de ouders en kinderen.'

3.5.5 Visie op professionaliteit
De leraar staat op onze school centraal. Hij/zij maakt dagelijks het verschil voor het leren van
leerlingen (Marzano, Hattie). Daarvoor is het van belang dat onze leraren zich zo optimaal mogelijk
kunnen ontwikkelen (zie verder bij didactisch en pedagogisch handelen). Enkele collectieve ambities:
- Reflectie is het sleutelwoord. Een kritische leraar kijkt naar zijn impact en baseert zijn/haar
handelen daarop. 'Waar schiet ik nog tekort, op welke kinderen heb ik onvoldoende
impact?', zijn vragen die ertoe doen.
- Ons denken en doen is gebaseerd op inzichten uit de literatuur (wetenschappelijk)
onderzoek, data-analyse in combinatie met onze eigen kennis en werkervaringen.
- We werken met de directe instructie en verwachten van de leraar dat deze in staat is
relevante keuzes ten aanzien van de uitvoering te maken: 'Wat heeft mijn groep nu nodig,
wat heb ik in huis en werkt wat ik doe?'.

3.5.6 Gezamenlijke pedagogische visie
Tijdens een studiemoment hebben we gezamenlijke pedagogische uitgangspunten opgesteld. De
uitgangspunten zijn zo geformuleerd, dat ze op de hele organisatie te leggen zijn. Dus niet alleen
voor kinderen, maar ook voor medewerkers. De vier uitgangspunten zijn de basis voor ons handelen.
'Alle goede dingen in vieren':
1. We bieden mogelijkheden om te groeien.
2. We zien verschillen als kans.
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3. We voelen ons veilig en beschermd.
4. We hebben respect voor elkaar, anderen en de omgeving.

3.6 De kenmerken van de school
3.6.1 De omgeving
Onze school staat in het prachtige kerkdorp Boukoul, een rustige, bosrijke omgeving in de gemeente
Roermond. Boukoul is een kleine, hechte gemeenschap van ongeveer 950 inwoners. Aan de
noordzijde grenst de kern Boukoul aan het bosgebied, behorende bij kasteel Hillenraedt. Aan de
oostzijde wordt de kern begrensd door het landschappelijk waardevolle open agrarische gebied ‘de
Lanck’. Aan de zuidzijde grenst het dorp aan bos- en natuurgebieden, met verspreid gelegen
agrarische gronden. Aan de westzijde grenst Boukoul aan de bossen van kasteel Hillenraedt. Voor
sommige activiteiten maakt de school gebruik van het naastgelegen gemeenschapshuis ‘De Kamp’.

3.6.2 Het gebouw
Het schoolgebouw dateert van 1951. De afgelopen jaren zijn diverse aanpassingen aan het gebouw
gedaan. De indeling van de lokalen sluit aan bij onze visie op leren: onze leerlingen ontmoeten elkaar
geregeld. Op de bovenverdieping ligt onze schoolbibliotheek.
In de school worden tevens naschoolse activiteiten gegeven, zoals muziekles door Harmonie
Amicitia. Tevens wordt de directiekamer verhuurd aan logopediepraktijk Vallen.

3.6.3 Kenmerken van de ouders
De ouders zijn over het algemeen gemiddeld tot hooggeschoold. De meeste ouders zijn
tweeverdieners. De betrokkenheid van de ouders bij de schoolontwikkeling is goed. Zie verder
hoofdstuk 11.

3.6.4 Kenmerken van de leerlingen
Per 1 oktober 2021 telt de school 85 leerlingen. Zij zijn verdeeld over 4 combinatiegroepen 1-2, 3-4,
5-6 en 7-8. De meeste leerlingen komen uit het dorp. De komende jaren fluctueert het leerlingaantal
tussen 75 en 85 leerlingen. In algemene zin hebben wij, op grond van de kenmerken van de
leerlingen, de volgende aandachtspunten: extra aandacht voor taal- leesonderwijs, extra aandacht
voor begrijpend lezen en extra aandacht voor gedragsregulering in de vorm van lessen Rots en
Water.

3.7 Het team
Het team van onze school wordt gevormd door 12 personeelsleden onderwijs en onderwijs
ondersteunend.
De directeur
Lisette Fraiquin- Geraedts is de directeur van de school. De directeur levert binnen de beleidskaders
van de stichting, een bijdrage aan het stichtingsbeleid, is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en
uitvoering van beleid van de school, is verantwoordelijk voor het primaire proces binnen de school,
geeft leiding aan de school en neemt deel aan professionalisering. De directeur vormt samen met de
intern begeleider (IB'er) en een teamlid het managementteam (MT) van de school. De directeur is
altijd bereikbaar op:
E: lisettegeraedts@swalmenroer.nl
M: 06 28769202.
Bij afwezigheid van de directeur is Lenny Crins het aanspreekpunt.
De intern begeleiders
Op onze school starten we een pilot om het IB-schap te delen met drie leerkrachten. Lenny Crins,
Kelly Koolen en Anouk van Melick. Samen dragen ze zorg over ons zorgaanbod. De IB’ers leveren
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onder verantwoordelijkheid van de directeur een bijdrage aan de ontwikkeling van het bovenschools
zorgbeleid, de coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid in de school, de begeleiding van leraren
en zijn verantwoordelijk voor professionalisering.
De (vak)leerkrachten
Onze school heeft zes groepsleerkrachten, waarvan twee in deeltijd. De leerkracht geeft onderwijs
en begeleidt leerlingen, levert een bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs,
levert bijdragen aan de schoolorganisatie en is verantwoordelijk voor professionalisering. Enkele
teamleden vervullen specifieke taken.
Naam

Groep

Aanwezigheid

Sophie Scheepers
sophiescheepers@swalmenroer.nl

1-2

Maandag t/m vrijdag

Judith Hawinkels
judithhawinkels@swalmenroer.nl

1-8

Maandag en dinsdag in
diverse groepen.

Lenny Crins
lennycrins@swalmenroer.nl

3-4

Maandag t/m vrijdag

Susanne Bouten
susannebouten@swalmenroer.nl
Kelly Koolen
kellykoolen@swalmenroer.nl

1-4
5-6

Maandag, Dinsdag en
vrijdag
Maandag t/m vrijdag

Anouk van Melick
anoukvanmelick@swalmenroer.nl
Noortje Versteegen

7-8

Maandag t/m vrijdag

1-8

Geeft op vrijdag aan alle
groepen gymlessen.

Voornaamste taakinhoud
en/of specialisme
OR-lid, coördinator taal/lezen
coördinator Vroeg- en
voorschoolse educatie
Coördinator cultuur,
specialist gedrag, Rots &
Water specialist
MT-lid, IB lid, Voorzitter MR,
contactpersoon teamleden
en ouders, rekencoördinator
Groep 3-4, Ondersteuning,
meer- en hoogbegaafdheid
IB lid, ICT en W&T
coördinator, coördinator
Sociaal Veilige School, Rots &
Water specialist
IB lid, Specialist bewegen en
sport, muziek, MR-lid
Bewegen en sport.

Het onderwijsondersteunend personeel
- José Thomassen is onze administratief medewerkster. Zij is elke maandag van 12.30 tot 17.00
uur aanwezig.
- Evelien Sanders en Celine Locatelli zijn onze interieurverzorgsters.
- Jan Spee verricht op woensdagochtend diverse onderhoudswerkzaamheden.

3.8 De Gezonde School en JOGG school
Sinds 2018 mogen wij ons officieel een ‘Gezonde School’ noemen. Met dit vignet laten we zien dat de
school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. In 2018 hebben we het
themacertificaat ‘Bewegen en Sport’ behaald en we hebben een verlenging gekregen in 2021 en in
2020 het themacertificaat ‘Voeding’.
Vanuit onze visie willen we zoveel mogelijk een ‘gezonde school zijn’. Dit is
zichtbaar in ons lesaanbod en traktatiebeleid. We bieden bijvoorbeeld schoolfruit
aan, werken met de methode ‘Smaaklessen’ en het lesprogramma ‘Ik eet het
beter’. Bij de lesmethode van natuur en techniek komen wordt aandacht besteed
aan de thema’s leven, gezondheid en beweging aan bod. De kinderen krijgen twee
keer per week een gerichte gymles van een bevoegde (vak)leerkracht. De ouders
worden bij het vaststellen van de Gezonde Schoolactiviteiten betrokken.
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Sinds juni 2019 zijn we ook een ‘JOGG’ school (Jongeren Op Gezond Gewicht).
Met ingang van september 2019 krijgen alle kinderen hun eigen waterbidon,
zodat zij onbeperkt water kunnen drinken.
De komende jaren blijven wij ons specifiek richten op de domeinen:
welbevinden, bewegen en sport, gezonde voeding en waterdrinken.
Daarvoor voeren wij de activiteiten uit van de Gezonde School en de gemeentelijke
JOGG-activiteiten. Meer info leest u verder in dit hoofdstuk.

3.9 De schooltijden
De inlooptijd start om 8.20 uur. De eerste schoolbel gaat om 8.25 uur. Alle leerlingen die op dat
moment op de speelplaats zijn, komen dan via de poort bij de kleutergroep naar binnen. Doordat er
niet elke ochtend op de speelplaats toezicht mogelijk is, kan voor schooltijd niet op de speelplaats
gespeeld worden (bv. gevoetbald). De leerkrachten zijn vanaf 8.20 uur in de groep om de kinderen te
ontmoeten. Deze inlooptijd is geen lestijd. De tweede bel gaat om 8.30, dan beginnen de lessen.
’s Middags (maandag, dinsdag, donderdag) lopen alle leerkrachten van 12.50 tot 12.55 uur buiten. De
leerlingen komen vanaf 12.55 uur verplicht naar binnen. De lessen starten om 13.00 uur.
Dag

Ochtend
8.30 uur – 12.00 uur
8.30 uur – 12.00 uur
8.30 uur – 12.30 uur
8.30 uur – 12.00 uur
8.30 uur – 12.30 uur

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Middag
13.00 uur – 15.00 uur
13.00 uur – 15.00 uur
Geen school
13.00 uur – 15.00 uur
Geen school

3.10 Vakanties en roostervrije dagen
Vakantie
Eerste schooldag
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnaval
Tweede Paasdag
Voorjaarsvakantie
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

Datum
06 september 2021
25 oktober t/m 29 oktober 2021
27 december t/m 7 januari 2022
28 februari t/m 04 maart 2022
18 april 2022
25 april t/m 06 mei 2022
26 en 27 mei 2022
06 juni 2022
25 juli t/m 4 september 2022

Studiedagen voor het team. De leerlingen zijn dan vrij.
1. Maandag 06 december 2021 (hele dag)
2. Woensdag 09 februari 2022 (ochtend)
3. Dinsdag 07 juni 2022 (dag na Pinksteren)
4. Maandag 11 juli 2022 (hele dag)
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3.11 Regels en afspraken
3.11.1 De leefregels
Op onze school hebben we drie basisregels. Iedereen die aan onze school
verbonden is draagt onze regels uit.
1. Voor groot en klein zullen we aardig zijn.
2. De school is van binnen een wandelgebied en buiten hoeft dat
lekker niet.
3. We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te
gebruiken voor morgen.
Aan het begin van het schooljaar stelt elke leerkracht, samen met de
kinderen de groepsregels op. In deze regels en afspraken wordt
positief gedrag benoemd (bv. we lopen door de klas i.p.v. je mag niet
rennen door de klas). De groepsregels worden door de kinderen
‘ondertekend’ en daarna zichtbaar in de groep opgehangen.
Daarnaast hanteren de leerkrachten duidelijke afspraken ten
behoeve van hun klassenmanagement (bv. stilteteken).

3.11.2 Afwezigheid
Wij maken ons ongerust als uw kind, zonder bericht, niet op tijd aanwezig is. Wij verzoeken u ons
altijd te melden wanneer uw kind, ook al is het maar bijvoorbeeld voor een uur, verhinderd is.
Wanneer een kind om 8.45 uur nog niet op school is, neemt de leerkracht telefonisch contact met u
op.

3.11.3 Ophalen van de kinderen op school
Voor de veiligheid van onze kinderen werkt de school met een haal- en brengconvenant. Dit ligt ter
inzage bij de directie. Wij verzoeken u de auto’s niet in de straat (Kerkweg) te parkeren, maar op de
parkeerplaats vlakbij de school. Zo houden we de straat en de schooluitgangen vrij en overzichtelijk.
Wij vragen u bij de poort aan de kant van de kleutergroep op uw kind te wachten.

3.11.4 Gezond pauze eten
Zoals reeds eerder is benoemd, willen wij zoveel mogelijk een ‘gezonde
school’ zijn. Gedurende het gehele schooljaar krijgen de kinderen op
woensdag, donderdag en vrijdag 125 gram schoolfruit. Dit zou voor een
tussendoortje voldoende moeten zijn. Het schoolfruit wordt deels door
school en deels door de EU gefinancierd. Op maandag en dinsdag nemen de
kinderen zelf groenten of fruit mee naar school.
Wij vragen u uw kind(eren) op maandag en vrijdag een stuk fruit/groenten
of een zoveel mogelijk gezonde boterham als tussendoortje in een
(boterham)trommel mee te geven. Zo produceren we zo min mogelijk (plastic) afval.
De kinderen hebben vanuit de ‘JOGG-school’ een eigen waterbidon. Buiten
de pauzes drinken de kinderen alleen water. Alleen deze bidon mag in de
klas aanwezig zijn.
Voor de kleine- en lunchpauze mag u uw kind iets te drinken meegeven. Om
de afvalberg te beperken vragen wij u uw kind een drinkbeker of drinkfles
mee te geven. Kartonnen pakjes, blikjes, energiedrankjes en
koolzuurhoudende dranken zijn niet toegestaan. Ook niet tijdens de
tussenschoolse opvang. Voor kinderen van de laagste groepen raden wij u
aan de naam op de verpakking te zetten.
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Suggesties voor een gezonde ochtendpauze
Geschikt voor de ochtendpauze vinden wij bijvoorbeeld:
• Fruit, zoals appel, peer, banaan, kiwi, druiven, meloen, pruim, mandarijn
• Groente, zoals worteltjes, komkommer, paprika, snoeptomaatjes en radijsjes
Suggesties voor een gezonde lunch
Geschikt voor de lunchpauze vinden wij bijvoorbeeld:
• Volkorenbrood of bruinbrood besmeerd met halvarine
• Eventueel als variatie volkoren knäckebröd, roggebrood of krentenbol
• Geschikt voor in de broodtrommel is beleg dat niet teveel verzadigd vet en zout bevat;
• Zoet beleg, zoals appelstroop, jam of honing
• Hartige mager beleg zoals 30+ kaas, 20+ of 30+ smeerkaas met minder zout,
• ei, hüttenkäse, light zuivelspread, vegetarische smeerworst, kipfilet of een plakje beenham
• Groente en fruit, zoals tomaat, komkommer, paprika, banaan, appel en aardbei. Lekker als
beleg en voor erbij.
Suggesties voor gezonde drankjes
Geschikt voor drinken vinden wij dranken zonder toegevoegde suikers, zoals bijvoorbeeld:
• kraanwater,
• thee zonder suiker,
• halfvolle melk, karnemelk of yoghurtdrank zonder toegevoegde suikers. of yoghurtdrank zonder
toegevoegde suikers.

3.11.5 Trakteren
Op onze school mag beperkt getrakteerd worden. Bij een verjaardag wordt de jarige door de
leerkracht uitgebreid in het zonnetje gezet. Wanneer mag dan getrakteerd worden?
- Een gezonde traktatie mag bij een verhuizing of bij overplaatsing naar een andere school.
- Bij gezinsuitbreiding mag op beschuit met muisjes worden getrakteerd.
- Op onze school mag ook gevierd worden. Daar hoort ook iets lekkers bij. Bij schoolse
activiteiten (georganiseerd door de oudervereniging), wordt naast iets gezonds, soms ook
getrakteerd op iets zoetigs, zoals bv. pepernoten en/of snoepjes tijdens het sinterklaasfeest,
een wafel of een zakje chips tijdens de carnavalsviering, sterk aangelengde suikervrije ranja
bij bijvoorbeeld Koningsdag of het eindejaarsfeest.
We proberen zoveel mogelijk rekening met kinderen met allergieën te houden. Ouders van kinderen
met een allergie wordt gevraagd ook zelf etenswaar mee te geven.

3.11.6 Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen worden verzameld in de gang bij de voordeur. Mist uw kind iets, komt u dan
even kijken. Na de vakanties worden deze spullen opgeruimd.

3.11.7 Hoofdluis
Op de maandag na een vakantie controleren de kriebelmoeders van de oudervereniging alle
leerlingen controleren op hoofdluis. Deze hulpouders zijn door een medewerkster van de GGD
geïnstrueerd over hoe zo’n controle dient te verlopen. Ouders worden via Isy op de hoogte gesteld.
Ouders van kinderen waarbij lopende luis wordt ontdekt, wordt gevraagd het kind op te halen en na
behandeling weer naar school te laten komen. Als u bij uw kind hoofdluis ontdekt, wilt u dat dan
melden bij de groepsleerkracht.

3.11.8 Huiswerk
Om de leerlingen van groep 8 op het vervolgonderwijs voor te bereiden leren we onze leerlingen
enkele basisvaardigheden om zelfverantwoordelijk te worden en te zijn. Denk daarbij aan planmatig
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werken (vooruitkijken, tijdsinvestering) en afspraken noteren. Hiervoor krijgen de kinderen van
groep 5 t/m 8 een agenda van school.
Vanaf groep 6 geven we huiswerk mee dat in hoofdzaak thuis gemaakt wordt en op school wordt
nagekeken. De kinderen krijgen over het algemeen hetzelfde huiswerk per jaargroep. Echter wordt er
ook gekeken naar de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Hierdoor kunnen er kleine verschillen
zitten in het huiswerk. De leerkracht maakt met de kinderen afspraken over het inleveren van het
huiswerk. Het huiswerk wordt eenmalig verstrekt.
3.11.8.1 Proefwerk
Naast de reguliere toetsen die behoren bij de methodieken van de basisvakken zoals rekenen, taal,
spelling en lezen worden er vanaf groep 5 ook proefwerken afgenomen bij de zaakvakken. Deze
toetsen zijn er vooral op gericht om de kinderen te laten ervaren / te leren hoe ze moeten leren voor
kennisvakken. We streven ernaar niet meer dan één proefwerk per week te plannen. De
proefwerken worden minstens een week van tevoren opgegeven en er zit voldoende spreiding in de
planning. De leerlingen wordt geleerd deze planning in de agenda (door school verstrekt) bij te
houden. Wanneer een leerling dyslexie heeft wordt in overleg het leerwerk/proefwerk op A3
formaat gekopieerd. Door een verschillende normering kunnen resultaten van methode gebonden
toetsen en Cito toetsen verschillen.
3.11.8.2 Spreekbeurten, boekbespreking, werkstuk
Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren om iets te kunnen vertellen/ presenteren voor een
groep. In de groepen 5 t/m 8 wordt dit standaard gedaan bij de zaakvakken. Hierin presenteren de
kinderen in een groepje wat ze geleerd hebben over een onderwerp of thema.
Tevens vinden wij het ook belangrijk dat de kinderen ervaren om alléén een presentatie te maken en
te houden in een (kleine) groep. Dit doen wij door jaarlijks spreekbeurten en boekbesprekingen in te
plannen in de groepen 5 t/m 8. Spreekbeurten en boekbesprekingen worden thuis voorbereid. Ten
behoeve van het onderwijsleerproces zijn ouders niet bij de spreekbeurt en/of boekbespreking
aanwezig. Wanneer een ouder ten behoeve van deze activiteit materiaal of iets dergelijks heeft
meegebracht kan even in de gang of in de bibliotheek gewacht worden.

3.11.9 Gebruik Chromebooks, tablets, internet
Wij vinden het belangrijk dat kinderen kennismaken met verschillende soorten ICT-middelen. Op
onze school werken leerlingen met Ipads, Chromebooks en vaste computers. De ICT-middelen helpen
ons om de lesdoelen te oefenen en/of te behalen. We leren de kinderen om op een juiste wijze met
deze materialen om te gaan en alleen door de school goedgekeurde websites en apps te gebruiken.

3.11.10 T-shirts
Voor schoolreisjes, de sportdag en andere buitenschoolse activiteiten hebben we school T-shirts. We
vragen ouders de T-shirts na gebruik weer gewassen op school in te leveren.

3.11.11 Mobiele telefoon
Leerlingen laten hun mobiele telefoon zoveel mogelijk thuis. Mocht deze toch mee naar school
genomen worden, dan gebeurt dit op eigen verantwoordelijkheid en in overleg met de leerkracht.
Onder schooltijd wordt de telefoon in de lade van de leerkracht gelegd. De school neemt geen
verantwoording voor diefstal en/of beschadigingen.

3.11.12 Buitenschoolse activiteiten
Gedurende het schooljaar worden naschoolse activiteiten aangeboden, zoals muziekles. Gedurende
de tijd dat de kinderen bezig zijn, kunnen ouders buiten het klaslokaal wachten.
In het kader van de Gezonde School en IKC-vorming is de school gestart met het organiseren van
activiteiten rondom sport en bewegen waar kinderen na schooltijd aan kunnen deelnemen. Een
voorbeeld hiervan is het project BAAS, georganiseerd door afdeling sportservices van de gemeente
Roermond. Meer informatie ontvangt u via Isy.
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4. VEILIGE SCHOOL EN GEZONDE SCHOOL
4.1 Coördinator sociaal veilige school
Op onze school heeft Kelly Koolen de taak coördinator sociaal veilige school gekregen. Zij is het
aanspreekpunt bij pesten en wordt dit schooljaar ten behoeve van de uitvoering van deze taak
geschoold. Daarnaast hebben we in het kader van de veiligheidsbeleving op school nog twee
contactpersonen die als aanspreekpunt dienen. Lenny Crins is het aanspreekpunt voor teamleden.
Wanneer een ouder zich bijvoorbeeld ten aanzien van dit punt niet door een leerkracht en/of de
directeur gehoord voelt, kan deze ouder contact opnemen met mevrouw Nathalie Peeters. Zij kan,
zonder inmenging in de situatie, een bijdrage leveren aan het opnieuw tot stand brengen van het
gesprek tussen de ouder(s) van het kind en betreffende professional van de school. Nathalie is
bereikbaar op: peetersn@zonnet.nl.
Wat houdt fungeren als ‘aanspreekpunt bij pesten’ in?
Ouders en leerlingen die te maken krijgen met pesten moeten met hun verhaal terecht kunnen bij de
coördinator sociaal veilige school, zodat het pestprobleem aangepakt wordt en de leerling weer veilig
naar school kan.
Om dit te bereiken kan deze coördinator de volgende acties ondernemen:
In kaart brengen van de situatie:
- Opvangen van de leerling (of diens ouder) die te maken heeft met pestgedrag;
- luisteren naar de melding;
- het probleem in kaart brengen;
- vragen wat de leerling/ouder al gedaan heeft om de situatie te veranderen/te verbeteren;
- vragen hoe de gewenste situatie eruit ziet;
- in kaart brengen hoe de gewenste situatie bereikt kan worden;
- in kaart brengen wat zijn/haar rol kan zijn voor de leerling/ouder.
- In kaart brengen en ondernemen van mogelijke acties binnen de school of groep:
Het pestprotocol van school dient daarbij als leidraad. Daarin staan de volgende stappen beschreven:
- De betrokkenen gaan samen in gesprek. In het protocol staat wie hierbij, afhankelijk van de
situatie, aanwezig zijn. Denk aan: gepeste leerling, pestende leerling(en), leerkracht,
omstanders of ouders;
- uitleg geven over het pestbeleid van de school;
- belichten van zowel de feiten als de gevolgen voor de leerling;
- checken of bij de pestsituatie het schooleigen pestprotocol gevolgd is, zo niet, aansturen op
herstel;
- bespreken wat er nodig is om een veilige omgeving te creëren voor de gepeste leerling;
- afspraken maken met betrokkenen;
- afspraken schriftelijk vastleggen;
- naderhand controleren of de afspraken nagekomen zijn en het pestgedrag gestopt is.
Doorverwijzen en begeleiden naar andere medewerkers binnen of buiten de school:
- Als de gepeste leerling of de ouder van de gepeste leerling niet met de direct betrokkene(n)
in gesprek wil of durft te gaan, begeleiden naar degene die op school verantwoordelijk is
voor het schoolveiligheidsbeleid (directeur);
- Mocht het gesprek met de verantwoordelijke niet tot de gewenste acties leiden, dan kan de
coördinator sociaal veilige school verwijzen naar de klachtenregeling. Dit kan ertoe leiden
dat, via de vertrouwenspersoon van de stichting, het bestuur ingeschakeld wordt.
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-

-

Als het bestuur het pestprobleem niet naar tevredenheid van de leerling en of ouder
afhandelt, kan - via de vertrouwenspersoon - de weg naar de klachtencommissie gewezen
worden.
Als het gaat om een strafbaar feit wordt contact opgenomen met de politie.

Verder
- Om deze taak goed uit te kunnen voeren is de coördinator sociaal veilige school goed
zichtbaar en bereikbaar voor leerlingen en ouders, laagdrempelig in contact, regelmatig en
op vaste momenten aanwezig en kan vertrouwen wekken.
- Om leerlingen en ouders goed te kunnen begeleiden naar collega’s, heeft de coördinator
sociaal veilige school een spilfunctie binnen de school.
- De coördinator sociaal veilige school is geschoold en bekend met verschillende
gesprekstechnieken.
- Ook op de website van school staat wie de coördinator sociaal veilige school is.
Wat houdt ‘coördinatie anti-pestbeleid’ in?
Naast het zorgen voor een coördinator sociaal veilige school, verplicht de wet elke school taken rond
het coördineren van beleid in kader van het tegengaan van pesten te beleggen. In de Memorie van
toelichting van de wet staan twee zaken vermeld die onder de taak ‘coördinatie’ vallen:
A. De Respectcoördinator geeft beleidsadviezen, naar aanleiding van de afhandeling van
klachten, altijd met een preventieve werking.
B. De Respectcoördinator fungeert als klankbord voor collega’s die vragen hebben over pesten
en de aanpak ervan.
Op onze school heeft de coördinator sociaal veilige school de volgende taken:
A. Geven van beleidsadviezen
De coördinator sociaal veilige school geeft beleidsadviezen rond anti-pestbeleid door te coördineren
op de volgende aandachtsgebieden:
Ontwikkelen van afspraken en regels, uitdragen kernwaarden van de school
- Continu aandacht vragen voor de schoolveiligheid;
- Indien nodig/gewenst bijeenkomsten initiëren om schoolregels te maken, waarbij liefst
zowel leerlingen, personeel, als ouders betrokken worden;
- expliciete regels maken om pestgedrag te voorkomen;
- zorgen dat de regels gaan leven door er continue aandacht voor te vragen, naleven van de
regels belonen en niet naleven van de regels sanctioneren;
- zorgen dat er een duidelijk sanctiebeleid wordt ontwikkeld (d.m.v. bijvoorbeeld een
sanctieladder)
- erop toezien dat een anti-pestprotocol ontwikkeld wordt. In het protocol staat vermeld:
o hoe de school pestgedrag signaleert;
o welke afspraken er zijn om pesten te voorkomen en aan te pakken;
o procedure bij strafbare vormen van pesten (denk aan de wijkagent, melding en/of
aangifte doen bij de politie);
o wie het aanspreekpunt is;
o welke acties ondernomen worden als er sprake is van pesten (zie voorbeelden van
acties onder ‘fungeren als aanspreekpunt’);
o hoe de klachtenregeling werkt.

Zicht hebben op de beleving van veiligheid, incidenten en mogelijke risico’s
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-

Zorgen dat incidenten verzameld worden en deze analyseren om in te schatten waar risico’s
zijn;
de resultaten van metingen rond veiligheidsbeleving van leerlingen benutten voor
preventieve activiteiten en scheppen van voorwaarden om de veiligheid te vergroten en
pesten te voorkomen.

Voorwaarden scheppen voor een zo groot mogelijke sociale veiligheid op school
- Zorgen dat het anti-pestprotocol en bijbehorend sanctiebeleid bij iedereen bekend is, ook bij
ouders;
- zorgen dat leerlingen en ouders weten bij wie ze aan kunnen kloppen bij pestgedrag;
- samenwerken met ouders door behoeften te peilen en hen mee te laten denken over
oplossingen bij pestsituaties;
- zorgen dat onveilige plekken in de school anders ingericht worden.
Zorgen voor een pedagogische benadering van leerlingen
- Stimuleren dat leerkrachten toegerust worden in hun pedagogisch handelen (leerkrachten
bewust maken van hun positie als groepsleider, continu aandacht vragen voor de
groepsprocessen in de klas en er zorg voor dragen dat alle schoolmedewerkers zich
conformeren aan de schoolafspraken;
- zorgen dat de medewerkers reflecteren op hun gedrag bij pestsituaties (ben je benaderbaar
voor leerlingen, heb je vooroordelen, vertoon je voorbeeldgedrag, ben je zelf aanspreekbaar
op ongewenst gedrag?).
Preventieve activiteiten en programma’s, gericht op leerlingen, ouders en personeel
- Adviseren om pesten regelmatig te agenderen in het team door middel van bijvoorbeeld:
een schoolvoorstelling, week tegen pesten, et cetera;
- leerlingen en ouders informeren wie de coördinator sociaal veilige school is en wat diegene
voor hen kan betekenen;
- de schoolleiding informeren en adviseren over de inzetbaarheid van preventieprogramma’s,
zoals sociale vaardigheidstrainingen en weerbaarheidsprogramma’s.
Naast algemene beleidsadviezen over preventieve mogelijkheden, specifiek adviseren:
- naar aanleiding van een specifieke pestklacht;
- naar aanleiding van vaak voorkomend gedrag die voor veel onrust zorgt in een specifieke klas
(denk bijvoorbeeld aan meidenvenijn of pesten via sociale media);
- naar aanleiding van niet naleven van het anti- pestprotocol;
- naar aanleiding van actuele ontwikkelingen rondom pesten.
Signaleren en effectief handelen bij signalen, grensoverschrijdend gedrag en incidenten.
- Adviseren welke structuur passend is voor het signaleren, delen, beoordelen en aanpakken
van pestsituaties van leerlingen op school;
- zorgen dat iedereen weet hoe hij moet handelen in pestsituaties;
- zorgen dat afspraken/protocollen benut worden in pestsituaties;
- zorgen voor goede opvang van slachtoffers, pesters en omstanders.
B. Fungeren als klankbord voor collega’s
Het coördineren van anti- pestbeleid houdt, naast het geven van beleidsadviezen, ook in dat de
coördinator sociaal veilige school vragen van collega’s beantwoordt en hen adviezen geeft.
Randvoorwaarden hiervoor zijn:
- deskundigheid op het gebied van pesten, met name kennis hebben van:
o wat doet pestgedrag met de gepeste en met de groep;
o wat zijn de mogelijke aanleidingen voor pestgedrag;
o hoe je positief aandacht kunt geven zowel aan de gepeste als aan de pester;
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o weten hoe groepsdynamica werkt;
o wie de leidersrol heeft in de groep en hoe dat positief ingezet kan worden.
Zorgen dat duidelijk is voor collega’s en ouders bij wie zij terecht kunnen.
Positie krijgen binnen de organisatie; de leidinggevende zorgt ervoor dat iedereen weet wie
de coördinator sociaal veilige school is en faciliteert dat collega’s hierop kunnen terugvallen
als zij vragen hebben over pesten.
Scholing op het thema pesten en verdieping in actualiteiten rond pesten, zoals bijvoorbeeld
groepsdynamica, anti- pest interventies, nieuwe wetgeving, en dergelijke.

5. De organisatie van ons onderwijs
5.1 Urentabel
In de lessentabel wordt globaal weergegeven hoeveel tijd we per week aan de verschillende vakken
besteden. Het gaat hier om gemiddelden die enigszins per leerjaar kunnen verschillen. We werken
volgens het Hoorns Model (24:30 uur lestijd per week).
Vakgebieden groep 1 en 2
Spel en beweging
Werken met ontwikkelingsmaterialen
Nederlandse taal
Rekenen en wiskunde
Expressie
Totaal per week
Vakgebieden groep 3 t/m 8
Taal
Technisch lezen
Spelling
Begrijpend lezen
Rekenen & Wiskunde
Schrijfonderwijs & Ontwikkeling
Engels
Wereldoriëntatie / Verkeer
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Natuur, biologie, techniek
Sociale redzaamheid
Studievaardigheden
Spel en beweging (pauze)
Lichamelijke opvoeding
Muziek, dans, drama
Tekenen, handvaardigheid
Totaal

3
*
8:30

Aantal uur
5
5:45
10
1:45
2
24:30

1
5
1:15

4
2:15
4:30
2
1
5
1

5
2:30
2
2
1
5
0:30

6
2:30
1:45
2
1:15
5
0:30

1

1

1
1

1
1

1:15
2
1
1:30
24:30

1:15
2
1
1:30
24:30

0:30
1
1
1
1
1
1:15
2
1
1:45
24:30

0:30
1
1
1
1
1
1:15
2
1
1:45
24:30

7
2
1
2
1:15
5
0:30
1
0:30
1
1
1
1
1
1:15
2:15
1
1:45
24:30

8
2
1
2
1:15
5
0:30
1
0:30
1
1
1
1
1
1:15
2:15
1
1:45
24:30

5.2 Sociaal-emotionele ontwikkeling
Op onze school willen we dat kinderen zich op een prettige en positieve wijze moeten kunnen
ontwikkelen. Het is namelijk niet altijd even eenvoudig om jezelf te durven zijn. Juist wanneer we
behulpzaam en sociaal willen zijn of met zelfvertrouwen voor onze eigen mening willen opkomen,
moeten er vaak wat drempels worden overwonnen of aanpassingen worden gemaakt. We besteden
dagelijks aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hiervoor zetten we in alle groepen het
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‘Coole Kikkerplan’ in. Het doel van dit plan is om de kinderen zich meer bewust te laten worden van
hun eigen gedrag en dat van hun klasgenoten. De positieve insteek van deze aanpak heeft tot gevolg
dat ongewenst gedrag, zoals pesten, nog maar zelden voortkomt. Wanneer er toch sprake is van
ongewenst gedrag biedt deze aanpak handreikingen om het bespreekbaar te maken en het kind een
spiegel voor te houden: ‘Wie wil ik zijn?’, ‘Wat wil ik uitstralen?’ en ‘Hoe wil ik dat anderen mij zien?’
zijn daarbij belangrijke vragen.

5.3 Actief Burgerschap
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze
niet alleen respect hebben voor anderen, maar ook naar anderen omzien. In de school leren wij
leerlingen daarom goed samen te leven en samen te werken met anderen. Wij willen leerlingen
brede kennis over, en verantwoordelijkheidsbesef voor de samenleving meegeven. Denk daarbij aan
vergroting van de leefbaarheid in Boukoul. Wat wij hiervoor doen:
- We hebben een leerlingenraad met hierin vertegenwoordigers van de groepen 5-8. Zij
denken mee over de schoolontwikkeling, door samen met de directrice in gesprek te gaan
over allerlei zaken in en rondom school.
- De kinderen zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van diverse klusjes, zoals het
schoonhouden van de klas, verzamelen van oud papier, scheiden van plastic afval, vegen van
de speelplaats.
- We streven ernaar jaarlijks een sponsorloop voor een goed doel te organiseren.
- In samenwerking met onze cultuurcoördinator worden allerlei (buitenschoolse) culturele
activiteiten uitgevoerd en/of bezocht.
- Om het andere jaar krijgen de kinderen in groep 7 en 8 voorlichting van enkele straatcoaches
van Roermond en/of Bureau Halt.

5.4 Pedagogisch handelen
De leerkracht is de belangrijkste factor in het ontwerpen en uitvoeren van kwalitatief goed
onderwijs. De leerkrachten creëren daarvoor een veilig en gestructureerd (groeps)klimaat waarin
kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Enkele uitgangspunten:
- De leerkrachten zorgen voor een veilige, functionele en uitdagende leeromgeving.
- De leerkrachten stellen samen met de leerlingen positief geformuleerde gedragsregels op en
zorgen dat deze gevisualiseerd zijn.
- De leerkrachten stimuleren het eigenaarschap van leerlingen en de zelfredzaamheid.

5.5 Didactisch handelen
Op onze school geven de leerkrachten met behulp van diverse, bij het aanbod passende,
instructiemodellen op een effectieve wijze invulling aan gedifferentieerd onderwijs. Zij differentiëren
bij de instructie en de verwerking (zowel naar inhoud als naar tempo). Uit onderzoek blijkt dat het
leerproces bij kinderen wordt gestimuleerd wanneer de leerkrachten hoge verwachting hebben en
ambitieuze, haalbare doelen stellen. Enkele uitgangspunten:
- De leerkrachten hebben hoge verwachtingen van leerlingen.
- De school brengt planmatig en doelgericht de onderwijsbehoeften en leerstijlen van de
kinderen in kaart, zodat zij binnen een breed beredeneerd onderwijsaanbod aan hun
leerdoelen kunnen werken.
- De leerkrachten creëren elke dag een verzorgde, betekenisvolle en gestructureerde
leeromgeving.
- De leerkrachten realiseren een taakgerichte werksfeer.
- De leerkracht voert activiteiten uit die bij de leerlingen aantoonbaar gevoelens van
competentie, autonomie en relatie bevorderen.
- De leerkracht slaat een brug tussen de inhouden en doelen van de les en de leef- en
belevingswereld van de leerlingen en bevordert hierdoor de intrinsieke motivatie.

Schoolgids 2021-2022 Basisschool St. Theresia

20

-

De ouders worden bij het vaststellen van de leerdoelen van hun kind betrokken.
Tijdens de les wordt feedback op proces en product gegeven.
De leerkracht stimuleert aantoonbaar gewenst gedrag en reageert alert (verbaal en nonverbaal) op ongewenst gedrag.

5.6 Opbrengstgericht werken
Ons doel is dat kinderen zich zowel sociaal-emotioneel, als cognitief zo optimaal mogelijk
ontwikkelen. Deze ontwikkeling volgen wij nauwgezet. Naast de data die door de leerkracht worden
verzameld (methodegebonden toetsen, lesobservaties en gesprekken met kinderen/ouders),
brengen wij twee keer per jaar de opbrengsten in kaart van rekenen, spelling, begrijpend lezen,
technisch lezen en woordenschat met behulp van Citotoetsen, gekoppeld aan het
leerlingvolgsysteem. Een belangrijke leervoorwaarde is dat de leerkracht op grond van de kenmerken
die van onze leerlingpopulatie kunnen worden verwacht, leerdoelen en standaarden vastlegt,
informatie verzamelt, deze registreert en interpreteert en de uitkomsten daarvan gebruikt bij de
inrichting van zijn/haar onderwijsactiviteiten.
Per Citotoets is een doel (een norm) vastgesteld. Bij de (halfjaarlijkse) groepsbespreking wordt de
uitslag van de toets (de gehaalde gemiddelde vaardigheidsscore) vergeleken met de norm (de
gewenste gemiddelde (landelijke) vaardigheidsscore). Wanneer de gemiddelde score onder de
gewenste score ligt, worden door de intern begeleider en de leerkracht interventies afgesproken. De
intern begeleider voert klassenconsultaties uit om te observeren of het de leerkracht lukt om de
interventies toe te passen en te bepalen of de interventies effect hebben. De intern begeleider
brengt 2 x per jaar de opbrengsten in kaart door middel van een schoolanalyse.

5.7 Leren van en met elkaar
De leerkrachten worden gefaciliteerd om bij elkaar (of op een andere school) collegiale consultatie
uit te voeren. Zo kunnen zij vormen van 'good practice' zien en ten behoeve van hun professioneel
ontwikkelingsplan hun leervragen met collega’s bespreken. In het afgelopen schooljaar zijn alle
leerkrachten ook gericht bij elkaar gaan observeren naar de toepassing van het EDI-model in de
lessen. De groepen worden tijdens deze consultaties overgenomen door een andere leerkracht.
Met enige regelmaat brengt de directeur een zogenaamd ‘flitsbezoek’ aan alle groepen. Het gaat
hierbij om korte bezoekjes van slechts een paar minuten, waarin de directeur kijkt naar het onderwijs
dat in de groep wordt gegeven. Het doel van deze gesprekken is vooral om samen na te denken over
hoe we ons onderwijs nog beter kunnen maken. Daarnaast kunnen er ook lesbezoeken door de
rekencoördinator en de intern begeleider uitgevoerd worden.

5.8 Opbrengsten
Hoewel de eindtoets in groep 8 nog steeds een belangrijk meetinstrument is en onze school
jaarlijks ten minste op het landelijk gemiddelde moet blijven scoren, zijn de tussentijdse- en
eindtoetsen van Cito niet de belangrijkste vorm van toetsing. Wij vinden het belangrijk dat de
kinderen passende leerresultaten behalen. (Tussentijdse) mondelinge en schriftelijke feedback op
het onderwijsleerproces en zelfsturing zijn daarbij belangrijk.
Wij leren onze kinderen met feedback en (tussentijdse) toets gegevens om te gaan. Deze feedback
(Hattie & Timperley, 2007): 'Waar ga ik naartoe?', 'Hoe sta ik ervoor?', 'Wat is mijn volgende stap?, is
erop gericht de ontwikkeling van het kind te stimuleren en de leerprestaties te vergroten.
Advisering ten behoeve van de overstap naar het Voortgezet Onderwijs vindt plaats op basis van een
analyse van de opbrengsten en leerling kenmerken. Vanuit het Voortgezet Onderwijs volgt periodiek
een terugkoppeling met betrekking tot de vorderingen van oud-leerlingen.
Onze school scoort reeds jaren boven (voor onze school gestelde) norm bij de eindtoets. Bij de
referentieniveaus wordt de schoolweging meegenomen in de eis voor het percentage leerlingen dat
de doelen van de referentieniveaus op 1F, 2F/1S gehaald moet hebben. De leerlingen laten bij zowel
rekenen, taal als lezen resultaten zien boven de gestelde eisen.
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Tweemaal per jaar worden de opbrengsten van ons onderwijs schoolbreed geëvalueerd met behulp
van de schoolanalyse. De opbrengsten van de groepen en leerlingen worden viermaal per jaar
besproken met de groepsleerkracht en de intern begeleider.
In de groep geeft de leerkracht de leerlingen regelmatig (mondelinge en schriftelijke) feedback. Deze
feedback (Hattie & Timperley, 2007): 'Waar ga ik naartoe?', 'Hoe sta ik ervoor?', 'Wat is mijn
volgende stap?, is erop gericht de ontwikkeling van het kind te stimuleren en de leerprestaties te
vergroten.
Advisering ten behoeve van de overstap naar het Voortgezet Onderwijs vindt plaats op basis van een
analyse van de opbrengsten en leerling kenmerken. Vanuit het Voortgezet Onderwijs volgt periodiek
een terugkoppeling met betrekking tot de vorderingen van oud-leerlingen.

5.9 (Begrijpend) lezen en taal/spelling
5.9.1 Begrijpend lezen
Begrijpend lezen is voor ons een van de belangrijkste vakken. Bij begrijpend lezen draait het om het
begrijpen van wat je zojuist hebt gelezen en ‘samenhang’ zien. Het team heeft ter versterking van het
leerkracht-handelen en ter verbetering van het lesaanbod en de verwerking bij ‘Natuurlijk leren.org’
een professionaliseringstraject begrijpend lezen gevolgd. In de lesaanpak ligt het accent op
samenwerkend leren en systeemdenken.
In de groepen 1 en 2 worden leeractiviteiten aangeboden zoals begrijpend luisteren en het
interactief voorlezen van prentenboeken en verhalen. In groep 3 is het begrijpend lezen verwerkt in
de leesmethode Veilig Leren Lezen. In groep 4 t/m groep 8 maken we gebruik van de methode
Nieuwsbegrip (XL). Deze methode sluit aan op actuele nieuwsberichten en verhoogt daardoor de
betrokkenheid van de leerlingen bij het lezen van de teksten. Tevens maken wij gebruik van de
methode Leesaardig, om ook andere tekstsoorten aan te bieden. Middels deze twee leermethoden
worden de leesstrategieën aangeleerd.

5.9.2 Technisch lezen
We besteden veel aandacht aan het vak lezen, omdat je bij alle vakken taal nodig hebt en de
informatie bij alle vakken moet kunnen begrijpen en gebruiken. Lezen vergroot de woordenschat en
de technische leesvaardigheid en het stimuleert de concentratie en de fantasie. Lezen vergroot de
belevingswereld van de kinderen en draagt bij aan het vormen van een mening.
In groep 3 gebruiken we de methode Veilig Leren Lezen. Middels observatie en toetsen worden de
leerresultaten bijgehouden. Een computerprogramma dient ter ondersteuning van het leren lezen.
Regelmatige oefening kan ervoor zorgen dat kinderen goed en graag leren lezen. Daarom is het ook
belangrijk dat de kinderen in de thuissituatie veel lezen. Kinderen uit groep 3 leren aan de hand van
leesteksten ook al vragen te beantwoorden. De taal-denkontwikkeling wordt hierdoor goed
ontwikkeld. In de volgende groepen gaat het lezen natuurlijk verder. Steeds moeilijkere woorden en
lettercombinaties worden ingeoefend en aangeleerd. Voor het voortgezet technisch lezen in de
groepen 4 t/m 8 gebruiken we de methode Estafette.
Ter bevordering van het leesplezier en het vergroten van de leesresultaten worden er wekelijks
groeps-overstijgende activiteiten georganiseerd, waarbij het samen lezen centraal staat in de
groepen 1 t/m 8. Hiertoe worden de groepen twee aan twee gedurende een periode van ± 6 weken
gekoppeld aan elkaar. Ook is er een nauwe samenwerking tussen de leescoördinator en een
leesconsulent van de stadsbibliotheek. In samenwerking met de leesconsulent wordt jaarlijks een
leesplan met bijbehorende doelen en activiteiten opgesteld. Voor kinderen die bij het lezen extra
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ondersteuning nodig hebben, wordt in samenwerking met de intern begeleider en de ouders een
plan van aanpak opgesteld.

5.9.3 Taal/spelling
Sinds vorig schooljaar gebruiken we voor ons taal- en spellingonderwijs de methode Staal. De
leerstof van spelling is gebaseerd op de didactiek van José Schraven. Bij deze methode worden de
verschillende spellingscategorieën schriftelijk aangeboden. Tevens wordt er ook gebruik gemaakt van
de oefensoftware op de chromebooks. Hierbij staat vooral het veelvuldig herhalen van de
aangeboden categorieën centraal. Om de ontwikkeling van de kinderen te volgen maken we gebruik
van methode-gebonden toetsen en Citotoetsen.

5.10 Leeractiviteiten in de onderbouw
In groep 1-2 wordt er gewerkt aan de hand. de doelen van de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO).
Thema’s zijn leidraad om het onderwijs aan de kleuter betekenisvol vorm en inhoud te geven.
De methode ‘Kleuterplein’ wordt hierbij vaak ingezet. Met deze lesmethode ontdekken en ervaren
kleuters de wereld om hen heen. Taal-en rekenvaardigheden, motoriek, spel, wereldoriëntatie,
muziek en dans, voorbereidend schrijven, creativiteit, onderzoekend leren en de sociaal-emotionele
ontwikkeling: dit alles komt spelenderwijs en doelgericht aan de orde. Kleuterplein biedt daarmee
een doorgaande lijn naar alle vakken en methodes van groep 3.
Naast Kleuterplein wordt er gebruik gemaakt van andere bronnen, boeken, handleidingen en
projecten. Onder andere voor de ontwikkeling van de rekenvaardigheden worden de lessen en
materialen van “Met sprongen vooruit” structureel ingezet.
Een kleuter is volop in ontwikkeling en het bewegingsonderwijs neemt een grote plaats in. Er wordt
veel buiten gespeeld, zowel vrij spel als kleutergymlessen. Een maal per week vindt er een
buitengymles plaats onder leiding van een vakdocent. Daarnaast gaan de kleuters wekelijks met de
bus naar de speelzaal van basisschool “Lambertus” waar gebruik wordt gemaakt van de klim- en
klautertoestellen.
We besteden veel aandacht aan de zintuiglijke ontwikkeling van de kleuter door hen te laten spelen
met zand, water, verf, klei, kosteloos materiaal e.d. Ook wordt er met ontwikkelingsmateriaal
gewerkt. Het spelen en werken vindt plaats aan de tafels, op de grond en in hoeken (bv. de huishoek,
winkeltje en bouwhoek).
De ontwikkeling van de kleuters wordt gevolgd, geobserveerd en vastgelegd door middel van de
KIJK!-registratie.
De nieuwe kleutertoetsen worden afgenomen in groep 2.
De kinderen die vanaf 1 oktober 4 jaar worden blijven in principe na de zomervakantie nog een jaar
in groep 1, tenzij het om pedagogische en/of didactische redenen beter is het kind na de zomer te
plaatsen in groep 2. Deze extra tijd in groep 1 zal door de Inspectie van het Onderwijs niet
aangetekend worden als ‘zittenblijven’. Uitgangspunt is dat voor een verlengde of juist verkorte
leertijd (op de basisschool) altijd het belang van het kind centraal staat. De leerkracht ziet het kind de
hele week en kan op grond van observaties, toetsen en gesprekken met ouders en intern begeleider
een onderbouwd advies geven: versneld doorstromen of gebruik maken van de verlengde tijd in
groep 1.

5.11 Rekenen en Wiskunde
Sinds dit schooljaar werken we met de nieuwste rekenmethode ‘Wereld in Getallen’. Daarnaast
wordt met de methode ‘Met Sprongen Vooruit’ gewerkt en worden op de Chromebooks en iPads
computerprogramma’s zoals Rekentuin ingezet. Om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen
gebruiken we de methodegebonden toetsen en Citotoetsen. Lenny Crins is onze geschoolde
rekencoördinator. Zij bewaakt op grond van het rekenbeleidsplan de doorgaande lijn, ondersteunt
collega's waar nodig en zorgt voor innovatie en verbetering van het rekenonderwijs.
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5.12 Wereldoriëntatie
Buiten de hoofdvakken taal, lezen en rekenen besteden we aandacht aan de ‘wereldoriënterende
vakken’ zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs, verkeer, maatschappelijke
verhoudingen, geestelijke stromingen, gezond gedrag en sociale redzaamheid.
Om de onderzoekende houding van de kinderen te ontwikkelen en te begeleiden en het leren met en
van elkaar te stimuleren, worden deze lessen vooral in projecten en thema’s aangeboden. Ook leren
de leerlingen hun eigen werkstukken e.d. te presenteren.
Vanaf groep 5 hebben we voor de vakgebieden verkeer, natuur en techniek, geschiedenis en
aardrijkskunde de volgende methoden (die vooral als bronnenboek worden gebruikt):
- natuur en techniek: methode Natuniek;
- geschiedenis: methode Speurtocht;
- aardrijkskunde: methode De Blauwe Planeet;
- Jeugdverkeerskranten.
De leerlingen werken bij natuur en techniek, geschiedenis en aardrijkskunde via onderzoeksvragen.
De leerlingen gaan op zoek naar informatie en verwerken deze op verschillende (creatieve)
manieren. Het eindproduct presenteren de leerlingen aan de groep.

5.13 Digitale geletterdheid
De moderne maatschappij vraagt van onze leerlingen ict-kennis en vaardigheden. Kinderen zitten
thuis regelmatig op hun telefoon of tablet, maar dat wil nog niet zeggen dat ze digitaal vaardig zijn.
Ook moeten zij leren kritisch te zijn op de informatie die via internet, Facebook e.d. wordt
aangeboden. Klopt de informatie op een website, en waar baseer je dat op?
Leren uit alleen een boek is niet meer van deze tijd. Vanuit de visie van onze school vinden wij het
belangrijk dat kinderen uit diverse bronnen (leerboek, computer, tablet, chromebook) informatie
kunnen halen. Daarnaast blijkt uit verschillende onderzoeken dat kinderen de leerstof beter
begrijpen wanneer er ook beeldmateriaal wordt aangeboden tijdens de lessen.
Op onze school is ict geen apart vak, maar worden de Chromebooks, iPads e.d. ingezet om een
bepaald onderwijsdoel te bereiken. Daarbij richten wij ons op de vier basiselementen voor digitale
geletterdheid:
1. ict-basisvaardigheden
2. computational thinking
3. informatievaardigheden
4. mediawijsheid
De kinderen werken in een beveiligde schoolomgeving van Google Chrome voor Educatie. Via de
IPADS werken de kinderen ook op een IPAD via een beheerde schoolomgeving.

5.14 Kunstzinnige vorming
De creatieve, muzikale en sociaal-emotionele ontwikkeling wordt wekelijks door diverse activiteiten
gestimuleerd. Bv.: elke dinsdagmiddag krijgen de kinderen bij ons op school met behulp van onze
cultuurmeester Marion Beerens tekenen of handvaardigheid of dans/drama of een les in wetenschap
& techniek. De leerkrachten gebruiken de methodelessen in combinatie met eigen aanpassingen in
het lesaanbod om de kerndoelen te bereiken. Daarnaast organiseert de school (groep overstijgende)
lessen (waarbij de leerlingen van groep 1 t/m 8 worden gemengd). Ouders en leerlingen worden bij
de totstandkoming van deze zogenaamde workshops (koken, houtbewerking, handwerken, dansen
etc.) betrokken. De kinderen tekenen dan in op een door henzelf gekozen workshop. Voor de
creatieve vak- en vormingsgebieden gebruiken we de methode ‘Moet je doen’.
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5.15 Cultuureducatie en muziek
Cultuureducatie met Kwaliteit ( CmK ) maakt zich sterk voor cultuuronderwijs waarin kinderen hun
verbeeldingskracht aanspreken, samenwerken, de wereld om zich heen en zichzelf ontdekken,
creatieve oplossingen verzinnen en plezier hebben. CmK draagt bij aan het ontwikkelen van
doorlopende leerlijnen en 21 eeuwse vaardigheden.
De creatieve, muzikale en sociaal-emotionele ontwikkeling wordt wekelijks door diverse activiteiten
gestimuleerd. Bv.: elke dinsdagmiddag krijgen de kinderen in de eigen klas tekenen,
handvaardigheid, dans/drama of een les in wetenschap & techniek vanuit de jaarplanning die
aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. De leerkrachten gebruiken de creajaarplanning in
combinatie met eigen aanpassingen in het lesaanbod om de kerndoelen te bereiken. Ook worden er
mensen van buiten af gevraagd om bepaalde disciplines aan de kinderen aan te bieden.
Tevens zijn we een pilot gestart met een cultureel, buitenschools aanbod in de Kamp. Hier proberen
we ieder schooljaar een invulling aan te geven.
In het kader van CmK werken we aan de volgende disciplines:
Theater, dans, beeldende vorming, literatuur, cultureel erfgoed ( museumbezoek), muziek, media
educatie en techniek.
Ter versterking van de kwaliteit van het muziekonderwijs heeft de school de afgelopen 3 jaar
deelgenomen aan een subsidie traject vanuit het Fonds voor Cultuur Participatie. In samenwerking
met de ECI Cultuurfabriek en Harmonie Amicitia hebben we het muziekonderwijs op school
aangepakt en ervoor gezorgd dat er een doorgaande lijn is van groep 1 t/m groep 8. De leerkrachten
zijn door coaching nu in staat om zelf muzieklessen te verzorgen in de klas.
Dit schooljaar zal de samenwerking met de ECI Cultuurfabriek worden beëindigd om het
subsidietraject is afgelopen. De samenwerking met harmonie Amicitia blijft wel gehandhaafd.
Anouk van Melick is het aanspreekpunt van de school.

5.16 Studievaardigheden
Bij het oefenen van de studievaardigheden gebruiken we de Chromebooks en iPads en vanaf groep 5
de methode Blits. De basisvaardigheden van studievaardigheden worden gestimuleerd door kinderen
te leren hoe ze informatie kunnen lezen en gegevens uit diagrammen en grafieken kunnen lezen,
interpreteren en verbanden kunnen leggen. In de methode Blits gaan de kinderen aan de slag met de
domeinen studieteksten, schema’s, tabellen en grafieken, informatiebronnen en kaartlezen.

5.17 Levensbeschouwing
Uw kind zit op een van oorsprong Rooms-Katholieke school. De school ligt naast de kerk St. Theresia.
Het katholiek zijn dragen wij uit door ons te richten op ‘gezamenlijkheid, verdraagzaamheid en het
vertrouwen in elkaar’. Wij zijn in ieder geval een school waar alle geloofsovertuigingen welkom zijn.
We gebruiken in alle groepen de methode Trefwoord. De voorbereidingen voor de 1e Heilige
Communie en het Vormsel vinden na schooltijd plaats op basisschool Lambertus.

5.18 Bewegingsonderwijs en Gezonde School
Met ingang van mei 2018 mogen wij ons een ‘Gezonde School' noemen! We zijn in het bezit van het
kwaliteitscertifcaat 'Bewegen en Sport’ en het certificaat 'Voeding'. Met deze vignetten laten we
zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Uit
onderzoek blijkt namelijk steeds meer dat sport en bewegen, in samenhang met aandacht voor een
gezonde leefstijl, kan bijdragen aan het bevorderen van pro-sociaal gedrag en de kans op verzuim en
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uitval vermindert. Wanneer kinderen (op school) met een breed en gevarieerd aanbod van
bewegingsactiviteiten in aanraking komen, verwerven zij een brede handelingsbekwaamheid in spel
en bewegingssituaties. Dit heeft tevens een positieve werking op de concentratie en leerresultaten.
De school voldoet aan de richtlijn van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap met
betrekking tot het aantal gymlessen per week. Dit betekent dat de kleuters minimaal 3,75 klokuren
per week bewegingsonderwijs krijgen en de overige groepen minimaals 2 x per week 45 minuten. De
school heeft 2 speelplaatsen die uitdagen tot spelen (klimrekken, een zandbak en op de grond
geverfde (hinkel)spellen etc.)
- De school hanteert in alle groepen de methode ‘Basislessen bewegingsonderwijs’.
- De kleuters spelen twee keer per dag minimaal 30 minuten buiten, de overige groepen
minimaal één keer per dag 15 minuten.
- Alle leerlingen krijgen wekelijks in basisschool Lambertus een gymles van 60 minuten van een
leerkracht met gymbevoegdheid.
- De leerlingen krijgen één keer per week een buitengymles van 45 minuten van een
vakleerkracht (Sportservice gemeente Roermond).
- De kleuters krijgen wekelijks in het speellokaal van basisschool De Lambertus een gymles van
tenminste 60 minuten.
- De leerkrachten geven geregeld een buitenles (spelling, rekenen of iets anders).
- De school doet jaarlijks mee met de Nationale Buitenlesdag.
- De leerkracht wisselt in de klas rustige momenten af met korte, actieve bewegingsmomenten
('energizers') en benut de omgeving (speelplaatsen, voetbalvelden, bos) bij de uitvoering van
het lesaanbod.
Gymrooster 2021-2022
Dag
Vrijdag
Woensdag

Les
gymles
buitengymles

Naar eigen
inzicht
leerkracht

buitenles

Wie
Vakleerkracht
Leerkracht met
gymbevoegdheid
Eigen leerkracht

Plaats
Basisschool Lambertus
Speelplaats, bos, voetbalvelden

Vervoer
bus
n.v.t.

Groep
1-8
1-8

Speelplaats, Buiten,
voetbalvelden

n.v.t.

1-8

Gymspullen
- Groep 1 en 2: gymschoenen, deze blijven op school. Het is erg praktisch als de kinderen
schoenen hebben met elastiek of klittenband (dus zonder veters).
- Groep 3 t/m 8: sportkleding, deze wordt op de aangegeven dagen in een tas meegebracht
naar school en ook weer op dezelfde dagen mee naar huis genomen. Wij raden u aan de
sportkleding van naam te voorzien. Het is gebruikelijk dat de kinderen tijdens deze lessen
gymschoenen (geen zwarte zool!) en gymkleding dragen. Tijdens de gymlessen worden geen
horloges en sieraden (waaronder grote oorbellen e.d.) gedragen.
- Voor gymlessen buiten: goede, dichte schoenen, eventueel extra kleding i.v.m. regen e.d.

5.19 Wetenschap & technologie
Wij vinden het belangrijk om leerlingen in contact te brengen met allerlei aspecten van wetenschap
en technologie. Construeren, programmeren, bouwen, monteren en demonteren zijn voor leerlingen
belangrijke activiteiten bij het verkennen van de wereld om hen heen. Bij technologie gaat het om de
combinatie van denken en doen. Kelly Koolen is onze coördinator wetenschap en technologie.
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5.20 Engels
Kennismaking met de Engelse taal is in de huidige maatschappij door de toenemende
internationalisering, de groeiende mobiliteit en het veelvuldige gebruik van nieuwe media
onmisbaar. In de groepen 7 en 8 wordt hiervoor de methode Take it Easy gebruikt. Dit betreft een
complete webbased digibordapplicatie (native speaking digiteacher). Leerlingen proberen ook zoveel
mogelijk te antwoorden in het Engels en leren zodoende ook weer van en met elkaar. Leerlingen
oefenen o.a. met dialogen, leesteksten, luisterteksten, woorden en taalregels. De vaardigheden van
de kinderen worden op diverse manieren getoetst.

5.21 Schrijven
Uit onderzoek blijkt o.a. dat kinderen steeds minder buitenspelen en steeds meer spelletjes op de
computer of iPad doen. Dit heeft een nadelig effect op de ontwikkeling van o.a. de fijne motoriek,
welke van essentieel belang is voor het leren schrijven.
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen een leesbaar, verzorgd handschrift en een voldoende
schrijftempo ontwikkelen. Ter voorbereiding op het leren schrijven oefenen kleuters met de grove
motoriek (gym- en spelles, schrijven in zand, verven op groot papier, tekenen met wasco op groot
papier) en fijne motoriek (kralenplank, tekenen met potlood, gerichte schrijfoefeningen). In groep 3
beginnen we met het aanleren van het methodisch schrift. In de bovenbouw is er aandacht voor het
ontwikkelen van een persoonlijk handschrift. Linkshandige kinderen kunnen werken met aangepast
schrijfmateriaal. We werken met de methoden Pennenstreken (2-3) en Handschrift (4-8).

5.22 Verkeer
Verkeersveiligheid is een belangrijk onderdeel van een veilige school. Om de kinderen meer
verkeersinzicht te geven en verkeerservaring te laten opdoen heeft de school het volgende opgezet:
- de school heeft een haal- en brengconvenant opgesteld. Deze ligt bij de directie ter inzage.
Om de veiligheid rondom de school zo optimaal mogelijk te houden, wordt ouders gevraagd
hun auto niet in de straat te parkeren, maar op de naastgelegen parkeerterreinen.
- De school heeft een werkgroep verkeer. Deze bestaat uit de verkeerscoördinator (Judith
Hawinkels, groep 3-4) en de verkeersouder(s). Een verkeersouder heeft op school samen met
de verkeercoördinator een spilfunctie tussen ouders, team en directie.
- Onze school participeert in een verkeer educatief scholennetwerk van het ROVL (Regionaal
Overlegorgaan Verkeersveiligheid Limburg). Het hieruit voortgekomen gemeentelijk netwerk
stimuleert projecten die scholen een impuls geven om meer aandacht te besteden aan
verkeersveiligheid.
- Onze school neemt dit schooljaar weer deel aan het VEBO-project van de gemeente
Roermond. De gemeente Roermond, de fietsersbond en de politie zijn hierbij betrokken.
- Onze school is in het bezit van het LVL (Limburgs Verkeersveiligheidslabel). Het is een
uiterlijke waardering door het ROVL voor een geleverde kwaliteitsverbetering op het gebied
van verkeersveiligheid.
- De leerlingen van groep 7 maken jaarlijks het landelijk schriftelijk verkeersexamen.
- Groep 7-8 doet, vanwege de combinatiegroep, elke twee jaar mee aan het praktisch
verkeersexamen in Swalmen.
- Twee keer per schooljaar is er een praktische verkeersmorgen waarbij in alle groepen extra
aandacht is voor vaardigheden zoals o.a. oversteken en kijken, plaats op de weg,
fietsvaardigheden en verkeersveilige school/thuis routes.

5.23 Schoolbibliotheek
In de schoolbieb zijn vele soorten boeken aanwezig. De uitleen van boeken in de schoolbibliotheek
wordt geregeld door ouders. De algehele organisatie van de schoolbieb ligt in handen van Sophie
Scheepers (leescoördinator) en Saskia Maes (leesconsulent van de openbare bibliotheek van
Roermond).
De ouders zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen in onze schoolbibliotheek.
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De leerlingen die een boek mee naar huis nemen, vervoeren het boek in een (school)tas. Een blauwe
bieb-tas krijgen de leerlingen één maal van school in groep 1. Voor boeken die beschadigd of
zoekraken wordt altijd aan de ouders een bijdrage van € 10,00 gevraagd.

5.24 Buiten- en naschoolse activiteiten
Het lesaanbod vindt ook buiten de school plaats. Denk daarbij aan De Meinweg (IVN), Hagerhof,
Limburgs museum, kasteel Hillenraedt, Cuypershuis, bakker en de ECI cultuurfabriek. Soms worden
bedrijven bezocht.
In het kader van de Gezonde School en IKC-vorming is de school gestart met het organiseren van
sport en bewegingsactiviteiten waar kinderen na schooltijd aan kunnen deelnemen. Hieronder valt
het BAAS"-project. "BAAS" staat voor Be Active After School en wordt georganiseerd door de
buurtsportcoach (Sportservice Roermond) in samenwerking met studenten van CIOS Sittard en de
Swalmense basisscholen. Deelname aan het "BAAS"-project is gratis. Kinderen kunnen zelf bepalen
aan welke activiteit ze willen deelnemen, ze hoeven dus niet elke week mee te doen. De ouders
worden via Isy van de activiteiten op de hoogte gebracht.

5.25 Activiteiten groep 8
De activiteiten van groep 8 aan het einde van het schooljaar mogen niet ten koste gaan van de
continuïteit van het onderwijsleerproces van de leerlingen in groep 7. Dit betekent dat activiteiten
zoals het schoolkamp en de afscheidsavond van groep 8 alleen dan kunnen plaatsvinden, wanneer
voldoende ouders bij de organisatie en uitvoering ervan willen helpen. Aan het begin van het
schooljaar kunnen ouders zich hiervoor bij juf Anouk opgeven, zodat er werkgroepen kunnen worden
gemaakt.
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6. PERSONEEL EN ORGANISATIE
6.1 Scholing
Ter versterking van de onderwijskwaliteit wordt een groot deel van het schoolbudget aan
(collectieve) scholing besteed. Goed onderwijs wordt immers gemaakt door de mensen die er
werken. Deze scholing bestaat uit teamtrainingen en individuele cursussen die soms onder schooltijd
worden gegeven. Dit betekent dat soms een aantal leerkrachten op cursus zijn of elders stagelopen
en een vervangende leerkracht in de groep staat.

6.2 Stagiairs
Onze school staat open voor gemotiveerde stagiairs om hen de gelegenheid te geven ervaring op te
doen in het kader van hun studie. Op St. Theresia ontvangen wij stagiaires vanuit verschillende
opleidingen van de PABO in Venlo, de Gilde opleidingen (Roermond) en Leeuwenborgh (Sittard).
Gemotiveerde stagiairs kunnen bij ons hun opleidingsopdrachten uitvoeren en waardevolle
ervaringen opdoen en tegelijk zijn het vaak voor de kinderen en voor ons extra helpende handen in
de klas. De groepsleerkracht is tevens de coach van de stagiaire, bespreekt het werk na en
onderhoudt contacten met de stagebegeleiding vanuit de opleiding.
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7. OUDERS
7.1 Ouderbetrokkenheid (ouders praten en denken mee)
Uit onderzoek van o.a. Peter de Vries (Ouderbetrokkenheid 3.0) blijkt dat de betrokkenheid van de
ouders bij de school, op welke manier dan ook, het onderwijsleerproces van het kind positief
stimuleert. Voor de leerkrachten zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed te
kunnen begeleiden en voor de ouders is het van belang dat zij goed over de ontwikkeling van hun
kind geïnformeerd worden. Daarom streven we ernaar ouders zoveel mogelijk bij de totstandkoming
van het onderwijsleerproces van hun kind te betrekken. Dit doen we door middel van formele en
informele bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld:
- We starten het schooljaar met een informele (inloop) kennismakingsmiddag en avond voor
ouders en kinderen. Ouders maken dan kennis met de leerkracht en de werkwijze in de
groep.
- We betrekken ouders bij het onderwijsleerproces van hun kind door hen gericht naar
informatie te vragen waardoor de leerkracht beter in staat is leerdoelen voor het kind te
formuleren.
- Drie keer per jaar worden rapportfolio-gesprekken georganiseerd. De kinderen vertellen dan
o.a. over hun groei en ontwikkeling. De leerresultaten worden met de ouders besproken.
- Ouders zijn na schooltijd welkom in de groep voor bv. een gesprek met de leerkracht op
afspraak. Op vergaderdagen e.d. is dit niet mogelijk.
- Om ouders van leerlingen die al op school zitten de gelegenheid te bieden om in een
informele sfeer rechtstreeks met (een afvaardiging van) het team over alle mogelijke
schoolse en buitenschoolse zaken van gedachten te wisselen organiseert de school
ouderpanelavonden. De info wordt via Isy gecommuniceerd.
- We nodigen ouders (en anderen) uit hun kennis, expertise en talenten in de school kenbaar
te maken en hierover in de groep te komen vertellen.

7.2 Ouderparticipatie (ouders helpen mee)
We stellen het op prijs wanneer ouders ons bij de diverse activiteiten helpen. Denk daarbij aan:
- Brengen (en/of halen) bij een activiteit buitenshuis;
- Helpen in de tuin, in de groep, in de bibliotheek, materialen poetsen. Tijdens creamiddagen
begeleiding bieden.
- Hulp bij het werken op de computers (m.n. bij de kleuters)
- Ouders kunnen in overleg met de leerkracht een workshop (voor 6-10 kinderen) geven, wel
of niet gerelateerd aan een thema. De berichtgeving gaat via Isy.

7.3 Medezeggenschap (MR en GMR)
Onze MR, bestaande uit teamleden en ouders, hecht belang aan een school die het kind centraal
stelt. Daarom geeft de MR de hoogste prioriteit aan een veilige en prettige omgeving voor zowel het
kind als het personeel, waarbinnen ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. We doen dit door
(beleids-)voorstellen te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatieen initiatiefrecht.
Onderwerpen die we bespreken zijn onder andere: schooltijden, groepsbezetting, vakantierooster,
schoolgids, schoolplan, schooljaarverslag, protocollen, kwaliteit van het onderwijs, veiligheid en
verkeer. Wij volgen kritisch de processen, taakinvulling en het management en proberen dit nog
verder te verbeteren.
De MR wil proactief met de directie en het personeel van St. Theresia en de Oudervereniging
proberen een nog betere organisatie neer te zetten. Ook volgen wij het beleid van de Stichting
Swalm en Roer nauwlettend. Hierbij is uw hulp nodig. We zien ook niet alles. Wij zijn dan ook heel blij
met uw opmerkingen. De MR wil en mag zich niet mengen in persoonlijke zaken, maar is er wel voor
om zaken die het algemeen belang raken op te pakken en onder de aandacht te brengen.
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Mocht u interesse hebben, schuif dan een keer aan tijdens een MR-vergadering. De vergaderdata
staan vermeld onder het kopje MR op de website. We vergaderen ongeveer eens in de 6 weken.
Deze vergaderingen zijn openbaar, tenzij er vertrouwelijke onderwerpen worden behandeld. De
notulen worden opgehangen in de school en tevens worden ze op de website van de school
geplaatst: www.theresiaboukoul.nl
Wilt u meer weten over het functioneren van de MR of heeft u vragen of opmerkingen die de school
aangaan, dan kunt u hiervoor altijd terecht bij een van onderstaande leden.
Geleding
Personeel
Ouders

Naam
Lenny Crins
Anouk van Melick
Janneke Verkerk -Evers
Renata Bruinsma

Rol
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Plaatsvervangend voorzitter

E: mrtheresiaboukoul@gmail.com
Zoals de MR verplicht is gesteld voor iedere school geldt dat voor de Stichting Swalm & Roer de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad een verplichting is.
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is een advies- en instemmingorgaan.
Enerzijds adviseert zij het college van bestuur gevraagd en ongevraagd, anderzijds geeft of weigert zij
instemming aan stichtingsbeleid. De GMR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding.
De GMR functioneert op basis van het door het college van bestuur voor een bepaalde periode
vastgestelde ‘reglement gemeenschappelijke medezeggenschapsraad’.
De GMR houdt zich bezig met school overstijgende zaken: zaken die voor alle scholen binnen de
Stichting Swalm & Roer gelden. De leden van de GMR hoeven geen lid te zijn van een
Medezeggenschapsraad (MR). Voor Swalmen/Boukoul neemt de heer Herman Hammer zitting in de
GMR. (Zie ook de tekst in de centrale schoolgids)

7.4 Oudervereniging
Wanneer uw kind op onze school is toegelaten, kunt u lid worden van de oudervereniging. De
doelstelling van de oudervereniging luidt als volgt: “een actieve bijdrage leveren aan de opvoeding
en ontwikkeling van onze kinderen op school”.
Naast het meepraten en meedenken over allerlei schoolse zaken en het leveren van allerlei hand- en
spandiensten, geven de ouders ook een financiële bijdrage, de vrijwillige ouderbijdrage (zie 4), om
een aantal niet-gesubsidieerde festiviteiten mogelijk te maken. Activiteiten van de oudervereniging,
betaald uit de bijdrage van ouders, kunnen ook onder schooltijd vallen. Denk aan schoolreisjes,
sinterklaas, kerst en dergelijke. Het innen van deze bijdrage gebeurt door de oudervereniging.
Betaling verloopt via de rekening van de oudervereniging onder vermelding van betreffende school
en kind(eren).
Natuurlijk staan zowel de oudervereniging als de school altijd open voor nieuwe en originele ideeën
zolang ze de school en de leerlingen maar ten goede komen. De taken binnen de oudervereniging
worden in onderling overleg verdeeld.
De oudervereniging vergadert eenmaal per zes weken en indien nodig meerdere keren.
De voorzitter leidt de vergadering en coördineert de werkzaamheden binnen de oudervereniging.
De penningmeester stelt in overleg met de leden de begroting en de jaarrekening op voor het
komende schooljaar. De secretaris notuleert de vergaderingen en verzorgt de in- en uitgaande post.
Eenmaal per jaar is er een jaarvergadering op school, waarvoor alle ouders tijdig een
uitnodiging ontvangen. Op deze vergadering legt de oudervereniging verantwoording af aan de
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ouders over het werk van de oudervereniging.
Op de jaarvergadering wordt tevens het financiële verslag en de begroting voor het nieuwe
schooljaar besproken. Daarnaast zijn er verkiezingen voor nieuwe leden van de oudervereniging.
Tevens wordt er een kascontrolecommissie geformeerd voor het controleren van de kas.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Julie Kirberg (secretaris) 0475-214002.
Vanuit de oudervereniging wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd van € 15,00. Dit bedrag
wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de jaarvergadering van de OR en vervolgens ter instemming
voorgelegd aan de oudergeleiding van de MR. (Zie ook de tekst in de centrale schoolgids)

7.5 Informatieavonden en rapporten
Om goed bij de onderwijsbehoeften van de kinderen aan te sluiten, vinden wij het belangrijk zowel
de ouders als de leerlingen in de klas goed te kennen. Aan ouders en kinderen wordt gevraagd
informatie (die niet in de inschrijvingsformulieren wordt gevraagd) met ons te delen, denk daarbij
aan hobby’s en interesses.
De leerresultaten worden drie keer per schooljaar met de ouders besproken. Daarvoor werken we
met een ‘rapportfolio’. Dit bestaat deels uit een cijferrapport, sociaal-emotionele ontwikkeling en
‘trots- en groeiwerkjes’. De kinderen mogen bij de rapportbesprekingen aanwezig zijn om over hun
ontwikkeling te vertellen. De exacte data van de oudergesprekken staan in de ouderkalender (op Isy)
vermeld. Ouders kunnen via Isy het rapportfoliogesprek inplannen.

7.6 Aanmeldprocedure vierjarigen en instromers
Vier weken voordat de kleuter naar school gaat ontvangen de ouders een pakketje met verdere
informatie over de school. Ouders worden daarbij uitgenodigd om een afspraak te maken voor een
‘wenmoment’. De leerkracht zal tevens enkele praktische zaken met de ouders bespreken.
Vierjarige kleuters worden in de regel geplaatst op de dag volgend op hun vierde verjaardag. Als een
kind vier weken op school is nodigt de leerkracht van groep 1-2 de ouders uit voor een wen-gesprek.
In dit gesprek schetst de leerkracht een beeld van de eerste schoolweken van het kind.
Over kinderen die worden aangemeld voor groep 2 t/m 8 vindt ook altijd eerst een gesprek plaats
tussen de ouders en de directeur. Ook dan wordt een aanmeldformulier uitgereikt. Bij aanmeldingen
voor groep 2 t/m 8 wordt altijd eerst informatie ingewonnen bij de vorige school. Op grond van deze
informatie gecombineerd met de eigen mogelijkheden van de school beslist de school (leerkracht,
intern begeleider en directeur) of de aangemelde leerling wel of niet op deze school geplaatst kan
worden. Ouders worden van dit besluit in kennis gesteld.
De inspectie werkt met de 1 oktobergrens. Dat betekent dat alle kinderen die voor 1 oktober 4 jaar
worden, geplaatst worden in groep 1 met als uitgangspunt dat zij na de zomervakantie naar groep 2
gaan. De kinderen die vanaf 1 oktober 4 jaar worden blijven in principe na de zomervakantie nog een
jaar in groep 1, tenzij het om pedagogische en/of didactische redenen beter is het kind na de zomer
te plaatsen in groep 2. Deze extra tijd in groep 1 zal door de Inspectie van het Onderwijs niet meer
aangetekend worden als ‘zittenblijven’. Uitgangspunt zal echter steeds blijven, dat voor een
verlengde of juist verkorte leertijd (op de basisschool), altijd het belang van het kind centraal staat.
De leerkracht ziet uw kind de hele week en kan op grond van observaties, toetsen en gesprekken met
ouders en intern begeleider een onderbouwd advies geven: versneld doorstromen of gebruik maken
van de tijd in groep 1. In de laatste 4 weken van het schooljaar plaatsen we liever geen nieuwe
kleuters meer in de groep.
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8. OPBRENGSTEN
8.1 De leerresultaten
De leerresultaten van onze leerlingen kunnen objectief weergegeven worden aan de hand van het
leerlingvolgsysteem van Cito en vergeleken worden met de andere kinderen van Nederland.
Voor de kernvakken wordt op vaste momenten in het jaar een methode-onafhankelijke Citotoets
afgenomen. Het resultaat hiervan, dat alleen iets zegt over de cognitieve ontwikkeling van het kind
op dat moment, wordt uitgedrukt in een cijfer. De betekenis is als volgt:
A = de leerling behoort tot de 20% hoogst scorende leerlingen
B = de leerling scoort boven het landelijk gemiddelde (20%)
C = de leerling scoort op het landelijk gemiddelde (20%)
D = de leerling scoort onder het landelijk gemiddelde (20%)
E = de leerling behoort tot de 20% laagst scorende leerlingen
Het leerlingvolgsysteem van Cito loopt over de groepen of leerjaren heen. Het systeem begint in
groep 3 en eindigt in groep 8. De kinderen van groep 1 en 2 volgen we met behulp van het
volgsysteem van KIJK! Met beide leerlingvolgsystemen kun je zien of de vorderingen van een kind,
met zijn of haar mogelijkheden, in de afgelopen periode bevredigend zijn geweest. Tweemaal per
schooljaar wordt er een analyse van de resultaten op schoolniveau gemaakt.
Aantal leerlingen St. Theresia per schooljaar op 1 oktober
Schooljaar
20132014201520162014
2015
2016
2017
Aantal
90
87
89
89

20172018
87

20182019
86

20192020
74

20202021
85

Het percentage leerlingen, dat naar de verschillende vormen van voortgezet onderwijs gaat, wisselt
van jaar tot jaar.
Scores Eindtoets groep 8
Groep 8
Cito Eindtoets 2012
Cito Eindtoets 2013
Cito Eindtoets 2014
Centrale eindtoets 2015
Centrale eindtoets 2016
Centrale eindtoets 2017
Route 8 2018
Route 8 2019
Geen eindtoets 2020
Route 8 2021

score
St. Theresia
537,3
534,5
543,3
543,4
539,0
538,6
215,7
215
222,7

landelijk
gemiddelde
535,1
534,7
534,4
534,8
534,5
535,1
205,1
204
208

8.2 Leerlingvolgsysteem
Wij proberen onze kinderen zo goed mogelijk in hun sociaal-emotionele ontwikkeling en cognitieve
ontwikkeling te begeleiden, begeleiden begint met het goed volgen van de leerlingen en weten wat
hun onderwijsbehoeften zijn. Observaties vinden in alle groepen plaats. Maakt de leerkracht zich
zorgen over een bepaalde ontwikkeling dan overlegt zij hierover met collega’s en indien nodig met
de intern begeleider. De stappen die bij dit overleg horen vindt u terug in het ‘Cascademodel’ .
In de groepen 1-2 wordt geobserveerd en geregistreerd aan de hand van de checklist van de
methode Kleuterplein en het observatie/registratie programma ‘KIJK!’. De sociaal-emotionele
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ontwikkeling wordt twee keer per jaar in de groepen 3 t/m 8 gevolgd aan de hand van de sociale
competenties middels de methode SCOL.
In de groepen 6, 7 en 8 wordt jaarlijks de wettelijke monitoring omtrent de veiligheid en welbevinden
onderzocht. De uitslagen hiervan zijn in PO Vensters zichtbaar.
De toets resultaten van de methode onafhankelijke toetsten worden door de leerkrachten
vastgelegd in het leerlingvolgsysteem van Cito.
De resultaten worden op individueel-, groeps- en schoolniveau besproken en mogelijk worden er
consequenties aan verbonden voor ondersteuning van een kind en/of aanpassingen binnen een
groep of op schoolniveau. De resultaten vormen tevens een onderdeel van de rapportage en zullen
tijdens de oudergesprekken toegelicht worden. Waar nodig zullen in overleg met de ouders
specifieke aanpassingen in het leeraanbod en de aanpak worden opgesteld.

8.3 Uitstroomgegevens
Verlengde leertijd
In de regel proberen we doubleren zoveel mogelijk te voorkomen. Bij een doublure (verlengde
leertijd) is er geen sprake meer van een ononderbroken ontwikkelingslijn. Doubleren gebeurt pas op
grond van de door de school gehanteerde criteria die richtinggevend zijn voor de verdere
ontwikkeling van het kind. De afweging tot verlengde leertijd wordt genomen in het perspectief van
wat verwacht mag worden als het kind overgaat of blijft zitten. Er wordt rekening gehouden met de
totale ontwikkeling van het kind.
Verlengde leertijd hoeft niet te betekenen dat het kind alle leerstof van het voorgaande jaar op
eenzelfde manier en in eenzelfde tempo herhaalt. Een leerling met een verlengde leertijd heeft per
definitie een aangepast programma.
Over de besluitvorming ten aanzien van doubleren wordt altijd zorgvuldig overlegd met de
ouders/verzorgers. In alle gevallen nemen, na overleg met de ouders, directie, intern begeleider en
leerkracht de uiteindelijke beslissing. Deze beslissing is bindend.

Verkorten
Verkorten van de leertijd door middel van het overslaan van (een gedeelte) van een klas is in principe
mogelijk, maar deze beslissing zal weloverwogen genomen dienen te worden met daarbij speciale
aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Er kan alleen maar sprake zijn van
een versnelling als de resultaten van een kind voor een langere periode opvallend veel beter zijn dan
die van de rest van de groep en de sociaal-emotionele ontwikkeling in de pas loopt. In alle gevallen
zal, na overleg met de ouders, de groepsleerkracht een advies aan de intern begeleider uitbrengen.
De uiteindelijke beslissing wordt in samenspraak met de intern begeleider en directeur genomen.
Deze beslissing is bindend.

8.4 Speciale ondersteuning
De ontwikkelmogelijkheden van kinderen zijn verschillend. Dat betekent dat de leerkrachten goed
moeten kunnen omgaan met de verschillen binnen een groep. Binnen de school zijn er
mogelijkheden om, afhankelijk van de ontwikkeling van een kind, aanpassingen in aanpak en
leerstofaanbod te doen. Dit kan betekenen dat een kind het leerproces versneld of vertraagd
doorloopt. Onderwijs op maat is een begrip dat we steeds verder ontwikkelen. Alle leerlingen op
onze school zijn ingedeeld in niveaus van zorg, waaruit de verdieping van de leerlingenzorg is af te
leiden. We maken gebruik van de volgende niveauomschrijving.
De extra ondersteuning gebeurd altijd in samenspraak tussen groepsleerkracht en ondersteunende
leerkracht. De groepsleerkracht houdt het totaal overzicht op de leerontwikkeling van de leerling en
zorgt voor continuering van de geleerde vaardigheden binnen de groepssetting.
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Overzicht Cascademodel
Niveau 1:
Opbrengstgericht afgestemd
onderwijs en basiszorg a.h.v.
handelingsgericht groepsplan
Leerkracht
Afstemming educatieve en zorglijn
met voorganger
Analyseren van
vorderingen/onderwijsbehoeften
Afgestemd groepsplan met
differentiatie
Gesprekken met leerling en ouders
over hun portfolio
Schaalvaardigheidsgroei conform
verwachting
Veiligheid en zelfvertrouwen bij
leerlingen
Werken aan eigen professionalisering

IB-er
Uitstroomperspectief alle
leerlingen.
Voortgangscontrole leerlingen:
• Toetskalender
• Groepsbesprekingen
• Ondersteunen/coachen
leerkracht bij passend
onderwijs
Werken aan eigen
professionalisering

directeur
Coachend leiding geven aan
uitvoering vastgesteld beleid
Gesprekken met leerkracht over
resultaten groep en ontwikkeling
leerkracht.>verhelderen verschil
IB en directie
Werken aan eigen
professionalisering

IB-er
Ondersteunen leerkracht bij
analyse en extra hulp ontwikkelen

directeur
Monitoring van uitvoering en
signaleren knelpunten

IB-er
Organiseren
leerlingenbesprekingen en
groepsbesprekingen
Verrichten eigen pedagogisch/
didactisch onderzoek
Ondersteuning bij HGPD-trajecten
Inschakeling externe consultatie/
diagnostiek
Opstellen IOP
Voorbereiding indicatiestelling
Communicatie ouders

directeur
Monitoring van uitvoering en
signaleren knelpunten

IB-er
Coördinatie van inzet en

directeur
Toezien op naleven van de

Niveau 2:
Basiszorg plus: extra zorg in de groep
Leerkracht
Nadere analyse van werk en
vaststellen extra
onderwijsbehoeften>>proces/product
Consulteren van collega’s en
IB-er
Realiseren van extra hulp en
communicatie ouders
Niveau 3;
Basiszorg plus: na onderzoek (intern
of extern)
Leerkracht
Deelnemen aan leerlingenbespreking
Opstellen en uitvoeren HGPD-traject
Uitvoeren IOPOPP/eigen leerlijn
Communicatie ouders

Niveau 4;
Basiszorg plus: met inschakeling van
externen
Leerkracht
Samenwerken en afstemmen
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Communicatie ouders

evalueren van de trajecten

afspraken

IB-er
Voorbereiding indicatiestelling

directeur
Toezien op naleven van de
afspraken

Niveau 5:
Speciale zorg: door plaatsing elders
Leerkracht
Meewerken aan voorbereiding
indicatiestelling

8.5 Uitstroomgegevens en begeleiding Voortgezet Onderwijs
In het project POVO staat de overdracht van leerling gegevens van PO naar VO centraal. Het doel van
deze overdracht is om de zorg die een leerling nodig heeft te continueren/optimaliseren in het VO.
We willen ervoor zorgen dat onze leerlingen soepel instromen in het voortgezet onderwijs dat bij ze
past. Ten behoeve van de advisering hebben wij een kwaliteitskaart opgesteld. De start hiervan
gebeurt aan het einde van groep 6. Dan wordt al met de ouders een eerste bespreking over de
mogelijkheden van het vervolgonderwijs gehouden met behulp van de OPP trap. In groep 7 wordt de
ADIT afgenomen, het resultaat geeft een beeld van de algemene capaciteiten van de leerling en een
indicatie voor mogelijk passend vervolgonderwijs. Eind groep 7 geeft school een voorlopig
schooladvies. Medio groep 8 wordt het definitieve schooladvies gegeven.
De ouders van de leerlingen van groep 8 worden in een vroeg stadium voorgelicht over de structuur
en de mogelijkheden van vormen van het voortgezet onderwijs. Dit gebeurt tijdens een algemene
voorlichtingsavond VO. Enkele vertegenwoordigers van de regionale VO-scholen lichten tijdens deze
voorlichtingsavond, op de basisschool, hun onderwijsvorm, inhoud en zorgstructuur toe. De
voorlichtingsavond vindt jaarlijks in de periode september-oktober plaats op één van de drie
basisscholen in Swalmen/Boukoul.
De school is verplicht bij alle leerlingen van groep 8 een eindtoets af te nemen. Met de invoering van
deze verplichte eindtoets PO is het schooladvies leidend geworden. De leerlingen van groep 8 maken
in april de eindtoets ‘Route 8’.
De school geeft voor 1 maart aan elke leerling een definitief schooladvies. In het schooladvies staat
welk type voortgezet onderwijs het beste bij de leerling past. Hierbij wordt o.a. gekeken naar
leerprestaties, persoonlijkheidskenmerken aanleg en ontwikkeling tijdens de hele
basisschoolperiode. Dit alles wordt verwoord in een opgesteld digitaal onderwijskundig rapport
(OKR).
School nodigt ouders en de leerling uit om het schooladvies en het OKR nader toe te lichten en
verder af te stemmen. Na het VO-eindgesprek op de basisschool zijn er de centrale
aanmeldingsgesprekken op de VO-scholen. De ouders gaan dan samen met hun kind naar de VOschool van keuze om persoonlijk aan te melden. Zo spoedig mogelijk na de aanmelding vindt er te
allen tijde overleg plaats met de vertegenwoordigers van het voortgezet onderwijs (warme
overdracht). Waar nodig is er nader en intensiever contact over mogelijke zorg- of risicoleerlingen.
Vertegenwoordigers van de scholen voor voortgezet onderwijs en vertegenwoordigers van de
basisscholen hebben contact over onderwijsinhoudelijke zaken en aansluiting. Twee keer per jaar
worden de resultaten en de studievoortgang van oud-leerlingen bijgehouden.

Uitstroom leerlingen naar het speciaal basisonderwijs
Schooljaar
20132014201520162014
2015
2016
2017
Aantal
0
0
1
1

20172018
1
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9. OVERBLIJVEN EN VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG
Stichting Leef Kind te Swalmen heeft met het schoolbestuur een overeenkomst afgesloten voor het
verzorgen van de tussenschoolse opvang (TSO) op de basisscholen in Swalmen. Het is van groot
belang te realiseren dat deze TSO deel uit maakt van de schooldag en dat wij rekening houden met
het beleid van de school.

9.1 Voor-, tussen- en naschoolse opvang
Voorschoolse opvang
Ouders die voor schooltijd opvang van hun kind nodig hebben, kunnen hun kind naar de
voorschoolse opvang brengen bij Leef Kind in Swalmen. De medewerkers van Kiekeboe zorgen er dan
voor dat uw kind tijdig op de basisschool aanwezig is.
Tussenschoolse opvang
Het overblijven wordt vanaf schooljaar 2019/2020 geregeld via Isy overblijven. Dit vindt u op de Isy
pagina van onze school. Hier kunt u zelf de tegoeden voor het overblijven inkopen. Aan en afmelden
moet u zelf doen via Isy voor 10.30 uur. Als u uw kind tijdig vergeet af te melden dan wordt deze
overblijfbeurt toch in rekening gebracht. De kosten van het overblijven is voor alle scholen
vastgesteld op een bedrag van € 2,10 per keer. De jaarlijkse opslag vindt plaats op basis van
landelijke richtlijnen.
De opvang tijdens de middagpauze duurt van 12.00-12.50 uur. De leerlingen spelen van 12.00 tot
12.15 uur buiten, zodat zij daarna rustig en zittend aan een tafel, hun lunch kunnen nuttigen. Voor
het eten en drinken gelden dezelfde afspraken als op school (zie hoofdstuk 3). Om verwarring te
voorkomen, vinden wij het belangrijk dat kinderen tijdens de TSO met dezelfde waarden en normen
om moeten gaan als ze gewend zijn tijdens schooltijd met dien verstande dat de TSO vrije tijd is. De
directie van de school, de leiding en vrijwilligsters van de TSO evalueren de voortgang van de
TSO een paar keer per jaar.
Naschoolse opvang
Wilt u dat uw kind na school opgevangen wordt, dan kunt u dit ook aangeven bij Leef Kind of bij de
Beestenboel. Uw kind wordt dan door de medewerkers van Leef Kind of de Beestenboel op school
opgehaald met een busje en zal de verdere tijd doorbrengen op de locaties. Daar kunt u uw kind dan
weer afhalen.

9.2 Belangrijk om te weten
Wilt u gebruik maken van de voor-, tussen- en naschoolse opvang, dan kunt u hiervoor contact op te
nemen met Kinderopvang Kiekeboe, Gevaren 3, 6071 BP Swalmen of bezoek de website.
https://leefkind.nl
Of neem contact op met De Beesteboel, Straat 13 6042 KV Roermond of bezoek de website.
https://debeestenboel.nl/kinderdagverblijf
Wij hechten aan een goede, heldere communicatie met iedereen die aan de TSO verbonden is (bv.
ouders, leidsters, coördinator, teamleden, OR en MR). Goed overleg is belangrijk en bevordert een
prettig werkklimaat. Bijzonderheden over de kinderen worden bijgehouden in de overdrachtsmap.
De volgorde van handelen door de leidsters in bepaalde situaties staat beschreven in diverse
protocollen. Te denken valt aan: ongevallen, pesten, kinderen met een bepaald gedrag en protocol
vermissing van een kind.
Kinderopvang Leef Kind hecht veel waarde aan de privacy van ouders en hun kinderen. De leidsters
gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met gegevens. De leidsters doen aan deskundigheidbevordering
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door het bijhouden van nieuwe ontwikkelingen, het volgen van scholingen en het verder
professionaliseren, zodat de TSO verantwoord is en bij de tijd blijft.

10. BIJLAGEN
10.1 Regelgeving omtrent de leerplicht
10.1.1 Onder welke omstandigheden is extra verlof mogelijk?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bij een wettelijke verplichting, voor zover dat niet buiten de lesuren kan geschieden;
bij verhuizing (1 schooldag);
bij het huwelijk in Nederland van een bloed- of aanverwant t/m 3e graad (1-2 schooldagen);
bij het huwelijk in het buitenland van een bloed- of aanverwant t/m 3e graad (max. 5
schooldagen);
bij een ernstige ziekte van een bloed- of aanverwant t/m de 3e graad (duur in overleg met de
directeur);
bij het overlijden van bloed- en aanverwant in de 1e graad (max. 5 schooldagen);
bij het overlijden van bloed- en aanverwant in de 2e graad (max. 2 schooldagen);
bij het overlijden van bloed- en aanverwant in de 3e en 4e graad (max. 1 schooldag);
bij het overlijden van bloed- en aanverwant t/m de 4de graad in het buitenland (max. 5
schooldagen);
bij 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van (groot)ouder(s)/verzorger(s) (max. 1
schooldag);
bij 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van (groot)ouder(s)/verzorger(s) (max. 1 schooldag);
bij andere naar het oordeel van de directeur gewichtige omstandigheden.
Vakantie is nooit een gewichtige omstandigheid!

10.1.2 Wanneer wordt zeker géén toestemming gegeven voor extra verlof?
•
•
•
•
•
•

familiebezoek in het buitenland;
vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
uitnodiging van familie of vrienden om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;
eerder vertrekken of later terugkomen in verband met verkeersdrukte;
verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;
bij een voor de ouder ongunstige verdeling van vakantieweken door de werkgever die buiten
de reguliere schoolvakantie vallen.

10.1.3 Vakantie onder schooltijd vanwege specifieke aard van het beroep van
ouders (art. 11f)
•
•

De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is.
Alleen als voldaan wordt aan álle drie de volgende voorwaarden kan een schooldirecteur op
verzoek extra vakantie toestaan:
o als tenminste één van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden
werkzaamheden. (Sommige beroepen in de horeca en aanverwante bedrijven en
sommige agrariërs.) Hiervan dient bewijs overlegd te worden, namelijk een
accountantsverklaring waarin wordt aangegeven dat het merendeel van de jaarlijkse
inkomsten in de vakantieperiode(s) wordt omgezet.
o Als het gezin in geen van de schoolvakanties (dus zowel niet in de zomer-, herfst-,
kerstvakantie als tijdens een van de andere vakantieperiodes) in één schooljaar 2
weken (lees 10 schooldagen) aansluitend met vakantie kan.
o De extra vakantie valt niet in de eerste twee weken van het schooljaar.

N.B.
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Alle verlofaanvragen dienen, indien mogelijk, minimaal 8 weken van tevoren schriftelijk te worden
aangevraagd. De verlofaanvragen dienen voor zover redelijkerwijze mogelijk te worden vergezeld
van bewijsmiddelen.

10.1.4 Religieuze feestdagen
Er zijn een aantal religieuze feestdagen waarop verlof mogelijk is. Deze dagen zijn bekend bij de
directeur van de school. Verlof is enkel mogelijk op de religieuze feestdagen behorende bij de eigen
religie/geloofsovertuiging.
Vragen?
Voor verdere informatie of ondersteuning bij leerplichtzaken kunt u terecht bij het team Leerplicht
van de gemeente Roermond op het nummer 0475- 359 999.
Notitie onderwijs en toptalenten met betrekking tot het verlenen van verlof

10.1.5 Rol leerplichtambtenaar
De leerplichtambtenaar kan op grond van de leerplichtwet geen vrijstelling verlenen voor
toptalenten.

10.1.6 Sporttalenten
Wanneer is er sprake van een sporttalent?
Aan de hand van een status kan bepaald worden of Iemand een bijzonder sporttalent heeft. Er moet
sprake zijn van:
• een landelijke status A (beste 8 van de wereld), B (beste 16 van de wereld) of HP (High
Potential, jonge sporter die doorstroomt naar wereldtop);
• een internationaal talent, nationaal talent of belofte;
• bij te jonge leeftijd voor een belofte: een erkenning door de sportbond als talent en
ondersteuning door het Olympisch Netwerk.
De sportbonden en/of NOC*NSF bepalen of de sporter voor de onder 1 en 2 genoemde statussen in
aanmerking komt. Voor voetballers stelt de betaald voetbalorganisatie (SVO) vast of een sporter een
status heeft.
Procedure en voorwaarden bij vrijstelling toptalent op het gebied van sport
• De ouder/verzorger van de leerling dient een schriftelijk verzoek in bij de directie van de
school waar de leerling staat ingeschreven,
• De ouder/verzorger levert bewijsstukken van NOC*NSF/Olympisch Netwerk of de sportbond
waaruit status 1, 2 of 3 blijkt alsmede een overzicht van wedstrijden, toernooien of
trainingen.
• De data van afwezigheid dienen in principe aan het begin van het schooljaar c.q. kalenderjaar
door de ouders aan de school te worden doorgegeven.
• De school maakt een plan van aanpak voor het aangepaste onderwijsprogramma.
• De school sluit een overeenkomst met de ouders/leerling en de trainer van de leerling over
de gemaakte afspraken.
• Indien de leerling zich niet aan de afspraken houdt of onvoldoende presteert op school kan
de overeenkomst door ouders, school of trainer worden opgezegd.
• School informeert de leerplichtambtenaar.
• School stemt af met de inspectie hoe zij hier over geïnformeerd wil worden.

10.1.7 Kunst/cultuur talenten
Wanneer is er sprake van een kunst/cultuur talent?
Een landelijke normering voor cultuurtalenten is er niet. Dat betekent niet dat er geen initiatieven
zijn. In Den Haag is er bijvoorbeeld een school voor jong talent die samenwerkt met het Koninklijk
Conservatorium, jongeren van groep 7/8 BAO, het VMBO TL, de HAVO of het VWO, met een
bijzonder talent voor muziek, kunnen daar terecht.
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Procedure en voorwaarden bij vrijstelling toptalent op het gebied van kunst/cultuur
• De ouder/verzorger van de leerling dient een schriftelijk verzoek in bij de directie van de
school waar de leerling staat ingeschreven.
• De data van afwezigheid dienen in principe aan het begin van het schooljaar c.q. kalenderjaar
door de ouders aan de school te worden doorgegeven.
• De school maakt een plan van aanpak voor het aangepaste onderwijsprogramma.
• De school sluit een overeenkomst met de ouders/leerling en de begeleider van de leerling
over de gemaakte afspraken.
• De ouders leveren een bewijs waaruit blijkt dat er toestemming is van de arbeidsinspectie
(indien van toepassing).
• Indien de leerling zich niet aan de afspraken houdt of onvoldoende presteert op school kan
de overeenkomst door ouders, school of begeleider worden opgezegd.
• School informeert de leerplichtambtenaar.
• School stemt af met de inspectie hoe zij hier over geïnformeerd wil worden.
Evenementen voor een vrijstelling aan het vastgestelde onderwijsprogramma
• Deelname aan muziekconcoursen met een nationaal of internationaal karakter.
• Deelname aan film gemaakt voor de Nederlandse bioscoop.
• Deelname aan televisiedrama, televisieseries, eindrondes talentenjachten of daarmee
vergelijkbare programma's die op riet landelijk net worden uitgezonden.
• Optreden in musicals en theaterproducties met een nationaal karakter.
Niet in aanmerking komen
• Deelname aan reclamespotjes.
• Deelname voorrondes talentenjachten.

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

10.2 Namen en adressen
Basisschool St. Theresia
Kerkweg 7
6071 AL Boukoul (Swalmen)
T: 0475-501477
E: info@theresiaboukoul.nl
I: www.theresiaboukoul.nl en
www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/7059/Basisschool-Sint-Theresia
F: https://www.facebook.com/Basisschool-Sint-Theresia
Schooldirecteur
Lisette Fraiquin- Geraedts
Tel. 0475-501477 of 06-28769202
E: lisettegeraedts@swalmenroer.nl
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Schoolbestuur
Stichting Swalm & Roer voor onderwijs en opvoeding
Postadres: Postbus 606, 6040 AP Roermond
Bezoekadres: Roerderweg 35, 6041 NR Roermond
T: 0475-345830
E: info@swalmenroer.nl
I: www.swalmenroer.nl
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 31-02 Midden-Limburg
In de Neerakker
Postbus 3043
6093 ZG Heythuysen
Bezoekadres
In de Neerakker 1
6093 JE Heythuysen
T: 0475-550449
E: info@swvpo3102ml.nl
I: www.swvpo3102ml.nl
Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730
3500 GS Utrecht
T: 088-6696060
I: www.onderwijsinpectie.nl
De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op 0900-1113111
Leerplichtambtenaar
T: 0475-359999
e-mail verzuimloket@roermond.nl
GGD Limburg-Noord, afdeling Midden
Postbus 1150
5900 BD Venlo
Oranjelaan 21
6042 BA Roermond
T: 088-1191200
E: info.ggd@vrln.nl
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Midden-Limburg
Volgelsbleek 10
6001 BE Weert
Locatie Roermond
Bredeweg 239d, Roermond
T: 088-0072990
E: info@cjgml.nl
I: www.cjgml.nl
VEILIG THUIS: advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling
(Bureau Jeugdzorg Midden-Limburg heeft tot en met 31 december 2015 de verantwoordelijkheid
voor de uitvoering van de betreffende taken)
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T: 0800-2000
I: www.vooreenveiligthuis.nl
Bureau Jeugdzorg Midden-Limburg
Mariagardestraat 64, 6041 HM, Roermond
T: 088-0072950
E: midden-limburg@bjzlimburg.nl
I: www.bjzlimburg.nl
Oudervereniging
Julie Kirberg (secretaris) 0475-214002
Medezeggenschapsraad
Voorzitter: Lenny Crins
Tel.: 06-48801085

10.3 Lijst met gebruikte afkortingen
Ambulante hulp

Hulp die na oproep geboden wordt door gespecialiseerde
medewerkers aan leerlingen en leerkrachten van het
basisonderwijs.

OT

Ondersteuningsteam.
Aan elke school of cluster van scholen is een
ondersteuningsteam gekoppeld, dat de school adviseert,
begeleidt en ondersteunt in het versterken van de kwaliteit
van onderwijs en de leerlingondersteuning in het bijzonder.
Een ondersteuningsteam bestaat uit een psycholoog of
orthopedagoog, een specialist uit het speciaal
(basis)onderwijs en een jeugd- en gezinswerker.

Bovenbouw

Groep 5, 6, 7 en 8.

BSO

Buitenschoolse opvang.

Calamiteitenplan

Een ontruimingsplan waarin vastligt, hoe te handelen bij
calamiteiten. Dit plan ligt op school ter inzage.

GMR

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

Interne begeleider

Een leerkracht die als speciale taak heeft de leerlingenzorg
binnen een school te coördineren.

JGZ

Jeugdgezondheidszorg.

KDV

Kinderdagverblijf.

KIK

Kwaliteit in kaart.

LIO

Leraar in opleiding.

LKC

Landelijke Klachtencommissie onderwijs.
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Logboek

Klassenboek waarin alle informatie over de betreffende groep
staat vermeld, zoals lesvoorbereiding, regels, verzuim, etc.

LOVS

Cito Leerlingvolgsysteem.

LWOO

Leerweg ondersteunend onderwijs.

Onderbouw

Groepen 1, 2, 3 en 4.

Onderwijskundig rapport (OKR)

Een verslaggeving over de sociaal-emotionele ontwikkeling en
leervorderingen van kinderen.

Orthotheek

Hierin staan alle materialen ten behoeve van remediëring of
extra leerstof.

BTO

Bovenschools Toetsingsorgaan.

TLV

Toelaatbaarheidsverklaring.

PSZ

Peuterspeelzaal.

SWV

Samenwerkingsverband.

SBO

Speciaal basisonderwijs.

SO

Speciaal onderwijs.

Schoolgids

Een informatief document voor ouders, waarin het
functioneren van de school wordt beschreven.

Schoolplan

Een document waarin het onderwijskundig beleid, het
personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de kwaliteit
van het onderwijs wordt beschreven.

SOP

Schoolondersteuningsprofiel

TSO

Tussenschoolse opvang.

VVE

Voor- en vroegschoolse educatie.

ZAT

Zorg Advies Team.

CJG

Centrum Jeugd en Gezin.

Zorgsysteem

Een door de school gehanteerd systeem, dat ervoor zorgt, dat
het onderwijs zo nauwkeurig mogelijk
aansluit bij behoeften van alle kinderen in de groep. Wij
maken gebruik van het Cascademodel. Dit is een 5stappenplan dat nauwgezet de te ondernemen actie
voorschrijft als een leerling signalen afgeeft extra hulp nodig
te hebben.
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10.4 Wegwijzer Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) biedt basiszorg aan alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Zo ook
in de regio Noord- en Midden-Limburg, waar de JGZ door de GGD Limburg-Noord, wordt
aangeboden.

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

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

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

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

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

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

10.4.5 Hoe zijn wij te bereiken?
Voor uitgebreide informatie, (inhoudelijke) vragen en het maken en/of
verzetten van een afspraak kunt u op verschillende manieren contact met ons
opnemen.
Adresgegevens, hoofdkantoor GGD Limburg-Noord, onderdeel van de
Veiligheidsregio
Bezoekadres
Drie Decembersingel 50
5921 AC VENLO-BLERICK
Postadres
Postbus 1150
5900 BD VENLO

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

Klachtenreglement
De medewerkers van de
GGD Limburg-Noord
proberen iedereen zo
goed mogelijk van dienst
te zijn. Toch kan het
gebeuren dat u vindt dat
u niet correct bent
behandeld of dat u niet
tevreden bent met de
geleverde zorg. Neemt u
dan contact op met de
GGD Limburg-Noord.

Telefoon
Voor ouders en/of kinderen/jongeren in de leeftijd van 0-18 jaar: 088 - 11 91 111.
Op maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 14.00 uur.
Website
www.ggdlimburgnoord.nl

Schoolgids 2021-2022 Basisschool St. Theresia

45

Wegwijs
maken volgens
Swalm & Roer
SCHOOLGIDS 2021-2022

INHOUDSOPGAVE
PAGINA

03

PAGINA

1
Voorwoord

04

PAGINA

HOOFDSTUK

HOOFDSTUK

2
Stichting
Swalm & Roer

HOOFDSTUK

06

07

08

09

10

11

12

13

15

16

17

18

20

21

21

22

5
Oudervereniging
en de vrijwillige
bijdrage

9
Aansprakelijkheid
en verzekeringen

13
Leerplicht
en verlof

17
Gedragscode

23

6
Sponsoring
en giften

10
Toelating nieuwe
leerlingen

14
De inspectie van
het Onderwijs

18
Veilige en
gezonde school

05
Ouders

3

7
Informatie
voorziening en
communicatie

11
Overplaatsing van
leerlingen binnen
St. Swalm & Roer

15
Vervanging
medewerkers

19
Jeugdgezondheidszorg

PAGINA

06
HOOFDSTUK 4

Medezeggenschap
(MR en GMR)

8
Klachten en
vertrouwens
persoon

12
Schorsing en
verwijdering

16
Passend
onderwijs

20
Meldcode

21
Privacy
2

1
Voorwoord
Stichting Swalm en Roer voor Onderwijs en Opvoeding
(hierna: ‘stichting Swalm & Roer’) heeft een centrale
schoolgids. Wat in deze schoolgids is beschreven, geldt
voor alle Swalm & Roerscholen.
Het gaat om regelingen en afspraken die door het college van
bestuur van stichting Swalm & Roer zijn vastgelegd voor alle
scholen van stichting Swalm & Roer. Vaak is hetgeen u als ouder/
verzorger moet weten voor al onze scholen hetzelfde, maar er zijn
natuurlijk ook zaken die op de school van uw kind anders zijn.
Die schoolspecifieke zaken vindt u terug in de schoolspecifieke
schoolgids die u hiervoor aantreft.

We wensen de leerlingen van onze scholen een fijn en succesvol
schooljaar toe!
Jeffreye Vossen
Voorzitter college van bestuur Stichting Swalm & Roer

3

2
Stichting
Swalm & Roer
Stichting Swalm & Roer is verantwoordelijk voor 23 scholen voor primair
onderwijs in de gemeenten Roermond, Leudal en Roerdalen, met in totaal
circa 5.500 leerlingen en circa 598 medewerkers.
Het zijn 22 scholen voor regulier basisonderwijs en 1 school voor
speciaal basisonderwijs (De Balans, de school vormt samen met de
St. Alfonsusschool één school: de Synergieschool).
Alle scholen hebben een zelfstandige denominatieve richting: de
openbare, de katholieke, de protestants-christelijke identiteit of
algemeen bijzonder.
Stichting Swalm & Roer maakt deel uit van het Samenwerkings
verband Passend Onderwijs PO 31-02 Midden-Limburg.
Stichting Swalm & Roer wordt geleid door een bestuur bestaande
uit één persoon die het college van bestuur vormt: de bestuurder.
De bestuurder bepaalt het beleid op strategisch niveau op de lange
termijn en geeft dagelijks leiding aan de organisatie. Uiteraard valt

Swalmen

het beleid onder medezeggenschap (GMR) en het toezicht berust
bij de raad van toezicht.
De strategische koers van stichting Swalm & Roer is vastgelegd in
Boukoul

het koersplan en het addendum Transparente I en is gericht op de

Leeuwen

vier hoofdlijnen: de brede ontwikkeling van het kind, de professional, ICT en partnerschap. De leerling staat centraal en alles draait
om de kwaliteit van een optimale brede ontwikkeling van het kind.
De stichtingskoers is qua beleid leidend voor de ontwikkelingskoers van elke school van stichting Swalm & Roer en deze is aange-

Roermond

vuld met schoolspecifieke aangelegenheden. Dit valt dan onder de
schoolgebonden medezeggenschap.

Herten

De schooldirecteur is integraal verantwoordelijk voor de aan zijn
leiding toevertrouwde school en legt daarover verantwoording af
aan de bestuurder.

Melick
Herkenbosch

De directeuren zijn verenigd in het directeurenoverleg (DO), een
adviesorgaan voor de bestuurder. Het voorzitterschap berust bij
één van de schooldirecteuren.

Sint
Odiliënberg

Vlodrop

Voor de praktische organisatie-afstemming en als voorbereiding
voor de DO-bijeenkomsten vindt er geregeld overleg plaats in het
zogenaamde MT+. Naast de vier directeuren die elk een cluster1

Monfort

vertegenwoordigingen en als afvaardiging van hun eigen cluster
werken, nemen ook de stafmanagers en de bestuurssecretaris >
De 23 scholen binnen de stichting Swalm

1 

& Roer zijn onderverdeeld in een viertal
clusters: cluster Roerdalen, cluster Noord,
cluster Zuid en het Impulscluster.

4

deel aan het MT+ overleg. Het MT+ overleg

De bestuurder en de schooldirecteuren

vindt verder onder voorzitterschap van de

worden ondersteund door het stafbureau,

bestuurder plaats.

met als afdelingen:
•	Onderwijs en Kwaliteit, onder leiding van

De raad van toezicht houdt toezicht op

mevrouw Maaike Vos (stafmanager)

het beleid van het college van bestuur,

•	Financiën en Bedrijfsvoering, onder leiding

gericht op de verwezenlijking van de doel-

van mevrouw Miriam Linssen-Bongers

stellingen van de stichting en de algemene
gang van zaken volgens de code Goed
Bestuur. De raad van toezicht treedt op
als formele werkgever van het college van
bestuur en heeft oog voor maatschappelijke

(stafmanager)
•	Personeel en Organisatie, onder leiding
van de heer Luc Mintjens (stafmanager)
•	Bestuurssecretariaat, mevrouw mr. Manon
van Amelsvoort-Frissen

ontwikkelingen en de belangen van iedereen die bij het primair onderwijs is betrok-

Bestuurder:

ken. De werkzaamheden van de raad van

De heer Jeffreye Vossen

toezicht liggen vast in het reglement. De
raad van toezicht bestaat uit tenminste vijf
en ten hoogste zeven personen en legt
publiekelijk verantwoording af over het

De contactgegevens van het stafbureau

door hem uitgevoerde toezicht.

van Stichting Swalm & Roer zijn:

Leden van de raad van toezicht zijn:

POST- EN BEZOEKADRES

• mevrouw A.L. (Angelica) Bus, voorzitter

Roerderweg 35

•	mevrouw mr. M.J.A.G. (Mieke) van Baal,

6041 NR Roermond

vice-voorzitter

Postbus 606

•	mevrouw dr. K. S. (Karen) Ali, lid

6040 AP Roermond

•	de heer P.A.J. (Pierre) Daemen RA, lid

Telefoon 0475 34 58 30

•	de heer drs. S.A.J.M. (Stephan) Theunis-

Internet www.swalmenroer.nl

sen RA, lid

E-mail

info@swalmenroer.nl

3
Ouders
Onze scholen bieden onderwijs aan dat
voldoet aan de wet- en regelgeving voor
primair onderwijs, maar deze laten de
richting en de inrichting vrij: dat is de
vrijheid van onderwijs, zoals geformuleerd
in de Grondwet. Ouders kiezen zelf de
school voor hun kinderen, zodat zij onderwijs krijgen dat tegemoet komt aan hun
wensen en overtuigingen.

5
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Medezeggenschap
(mr en gmr)
Formele inspraakmogelijkheid voor ouders (én leerkrachten) is geregeld via de Wet Medezeggenschap Scholen
(WMS). Aan elke school moet een medezeggenschapsraad (MR) verbonden zijn, bestaande uit een personeelsgeleding en een oudergeleding en die opereert volgens
het medezeggenschapsreglement, zoals dat binnen
stichting Swalm & Roer is bepaald. In de wet is geregeld,
dat de MR over een groot aantal zaken betreffende het
beleid van de school meepraat.
Bij een aantal onderwerpen heeft de MR

gezag (= het bestuur van de stichting).

adviesrecht en bij andere onderwerpen

Hij/zij is hiertoe gemandateerd door de

mag het beleid niet worden uitgevoerd

bestuurder in het managementstatuut. Op

zonder instemming van de MR. De MR

schoolniveau worden de schoolspecifieke

probeert bij haar adviezen/instemming

beleidszaken besproken tussen de direc-

altijd het belang van zowel de ouders en

teur en de MR. Op stichtingsniveau is de

personeelsleden als de schoolorganisatie

gemeenschappelijke medezeggenschaps-

in het oog te houden.

raad (GMR) de gesprekspartner van de
bestuurder. De middelen voor de uitvoering

De directeur van de school is de gespreks-

van de plannen van de (G)MR zijn geborgd

partner van de school namens het bevoegd

in de (school)begrotingen.

5
Oudervereniging
en de vrijwillige bijdrage
Wanneer uw kind op een van onze scholen is toegelaten,
kunt u lid worden van de oudervereniging of ouderraad
van de school van uw kind.
Naast het meepraten en meedenken over
allerlei schoolse zaken en het leveren van
allerlei hand- en spandiensten al dan niet
als lid van de oudervereniging of ouderraad, geven de ouders ook een financiële
bijdrage (de vrijwillige ouderbijdrage) om
een aantal niet-gesubsidieerde activiteiten
en festiviteiten mogelijk te maken.

>

6

Het Nederlandse basisonderwijs, voor zover

school en de leerlingen maar ten goede

bekostigd door de overheid, is gratis. Dat

komen.

neemt niet weg dat scholen een vrijwillige
ouderbijdrage mogen vragen voor aanvul-

Ouders kunnen via Stichting Leergeld

lende activiteiten, zoals schoolreisjes en

Roermond/Roerdalen een verzoek tot

andere festiviteiten zoals kerst en sinter-

ondersteuning doen voor een tegemoet

klaas. De wijze waarop het innen en de

koming in de schoolkosten.

betaling van deze bijdrage verloopt vindt
u terug in de schoolgids van uw school.
Leerlingen van wie de ouders de ouder

De contactgegevens van Stichting Leer-

bijdrage niet kunnen betalen kunnen in

geld Roermond/Roerdalen zijn:

ieder geval niet worden uitgesloten van
deelname aan activiteiten of festiviteiten

POST- EN BEZOEKADRES

op school.

Charles Ruysstraat 84
6042 CE Roermond

Natuurlijk staan zowel de oudervereniging/

Telefoon 0475 47 52 68

ouderraad als de school altijd open voor

Internet www.leergeld.nl/roermondeo

nieuwe en originele ideeën zolang ze de

E-mail

info@leergeldroermondeo.nl

6
Sponsoring
en giften
Stichting Swalm & Roer is door de Belastingdienst als
ANBI (‘Algemeen Nut Beogende Instelling’) aangewezen.
Dit houdt in dat een donateur (binnen de daarvoor
geldende regels) giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting als aftrekpost mag opvoeren. Meer informatie over een ANBI kunt u vinden op de website van
de Belastingdienst.

Een donateur is iets anders dan een sponsor. Het belang van een
sponsor is tweezijdig: naamsbekendheid voor de sponsor en geldmiddelen/roerende goederen voor de gesponsorde. Omdat het
hier vaak gaat om commerciële belangen van de sponsor zullen
stichting Swalm & Roer en haar scholen zeer terughoudend zijn in
het aangaan van sponsoring.
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Informatievoorziening
en communicatie
Op de website www.scholenopdekaart.nl wordt cijfermatige informatie over
de kwaliteit van het onderwijs op basisscholen gepresenteerd. De data zijn
afkomstig van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van OCW)
en de Inspectie van het Onderwijs.
Iedere school heeft een eigen School-

hoogte houdt over de vorderingen van

Venster waar de cijfers worden voorzien

het kind en gesprekken of bijeenkomsten

van een toelichting door de school zelf.

op school.

Ouders hebben het recht om door de

Mocht de ouder zonder gezag recht-

school geïnformeerd te worden over de

streeks geïnformeerd willen worden door

vorderingen van hun kind. Indien beide

de school, dan kan hij/zij daartoe een

ouders na een scheiding belast zijn met

verzoek indienen bij de school. In geval

het ouderlijk gezag over hun kind, hebben

van onenigheid tussen ouders zal de

beide ouders gelijke rechten wat de infor-

school zich in het belang van het kind

matievoorziening betreft.

onpartijdig opstellen en de regels volgen.
De school van uw kind kan in uitzonderlijke

Heeft maar één ouder het ouderlijk ge-

gevallen een afweging maken of het geven

zag, dan wordt volgens de wet verlangd

van informatie aan de ouder zonder gezag

dat deze ouder de andere ouder op de

in het belang van het kind is.
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Klachten en
vertrouwenspersoon
De school is een omgeving waar mensen intensief met
elkaar omgaan. Belangentegenstellingen en menings
verschillen zijn dan ook niet bijzonder en worden meestal
in onderling overleg bijgelegd.
Soms is een onderwerp van dien aard, dat

op telefoonnummer 0492 53 08 68 of 06 23

iemand een klacht hierover wil indienen.

49 17 83 of per e-mail: i.linders@humanca-

Die mogelijkheid bestaat. Voor de school is

pitalcare.nl

door stichting Swalm & Roer een klachtenprocedure vastgesteld. Deze is voor ieder-

De scholen van Swalm & Roer zijn voor de

een die bij de school betrokken is in te zien

behandeling van klachten tevens aange-

op de website van stichting Swalm & Roer.

sloten bij een onafhankelijke klachtencom-

www.swalmenroer.nl

missie: de Landelijke Klachtencommissie
Onderwijs (LKC). Ook bij het LKC kan een

Een eventuele klacht wordt eerst kenbaar

klacht worden ingediend.

gemaakt bij de direct betrokkenen en zo
nodig bij de directie. Mogelijk kan de klacht

De LKC onderzoekt de (schriftelijke) klacht

eenvoudig worden opgelost.

en beoordeelt (na een hoorzitting en/of via
‘hoor en wederhoor’) of de klacht gegrond

Stichting Swalm & Roer heeft twee vertrou-

is. De LKC brengt daarna advies uit aan het

wenspersonen aangesteld, één voor ouders/

bevoegd gezag en kan aan haar advies

verzorgers en één voor haar medewerkers.

aanbevelingen verbinden. Het bevoegd

De taken van de vertrouwenspersoon zijn

gezag neemt een uiteindelijke beslissing

onder meer het bijstaan van de klager en

over de afhandeling van de klacht en het

advisering van het bevoegd gezag.

opvolgen van de aanbevelingen.

Ouders/verzorgers:

Een klacht kan bij het bevoegd gezag (in

De vertrouwenspersoon voor ouders/ver-

deze schoolgids wordt hiermee bedoeld

zorgers is mevrouw Agnes Vluggen.

het college van bestuur van stichting
Swalm & Roer) of rechtstreeks schriftelijk

Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06 34 95

bij de LKC worden ingediend. De externe

30 57 of per e-mail: agnesvluggen@planet.nl

vertrouwenspersoon kan u daarbij behulpzaam zijn als u dat wenst.

Medewerkers
De vertrouwenspersoon voor medewerkers
is mevrouw Ingrid Linders. Zij is bereikbaar

De contactgegevens van het LKC zijn:
POSTADRES
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Telefoon 030 280 95 90
Internet www.onderwijsgeschillen.nl
E-mail

info@onderwijsgeschillen.nl
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Aansprakelijkheid
en verzekeringen
Stichting Swalm & Roer heeft voor
alle leerlingen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten onder
de volgende voorwaarden:
•	
Tijdens officiële schooltijden, ouderavonden/gesprekken en schoolfeestjes,
het verblijf op de speelplaats, in het
schoolgebouw, sportveld, gymnastiek
lokaal, zwembad, excursieplaatsen of
tijdens schoolverlaterkamp onder verantwoordelijkheid en onder toezicht van
bevoegde leraren;
•	
Gedurende de directe route op weg van
huis naar school en van school naar huis;
•	
Er is geen vergoeding mogelijk voor
materiële schade zoals aan telefoons en
tablets, brillen, kleding, fietsen, etc.
Tevens heeft stichting Swalm & Roer een
schadeverzekering afgesloten voor in- en
opzittenden van motorrijtuigen en nietgemotoriseerde vervoersmiddelen. Deze
verzekering dekt ook de schade als ouders
of andere vrijwilligers hun vervoersmiddel
gebruiken voor schoolactiviteiten.
Binnen de door stichting Swalm & Roer
afgesloten verzekeringen zijn er geen
persoonlijke eigendommen van uw kind
verzekerd. Het staat u natuurlijk vrij om
zelf een eigendommenverzekering voor uw
zoon of dochter af te sluiten.
Entiteiten (zoals o.a. de ouderraad) gelieerd
aan school vallen binnen de dekking van
de bestuurdersaansprakelijkheidspolis van
stichting Swalm & Roer, mits de activiteiten
passen binnen de schoolorganisatie.
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Toelating nieuwe
leerlingen
De meeste nieuwe leerlingen komen als vierjarige de school binnen. Veel ouders vinden het prettig
om vooraf met de school te kunnen kennismaken en ook de school stelt een kennismaking vooraf
zeer op prijs. Na telefonische afspraak hebben de ouders vervolgens eerst een gesprek met
de directeur of de intern begeleider, waarin van beide kanten eventuele vragen kunnen worden
beantwoord. Daarna volgt er meestal een korte rondleiding door de school. Tijdens de eerste
kennismaking krijgt de ouder een aanmeldingsformulier uitgereikt.
Door ondertekening van het aanmeldings-

volledig in beeld te kunnen krijgen. Adviezen

formulier, verklaart de ouder dat de daarop

van deskundigen kunnen door de ouders

vermelde gegevens juist zijn en verklaart

worden overgelegd. De school kan zich ook

de ouder eveneens akkoord te gaan met

nader laten informeren door derden. Indien

de in de schoolgids vermelde regelingen,

er in dat geval privacygevoelige informatie

afspraken en verwachtingen.

gedeeld moet worden, is hiervoor toestemming van de ouders nodig. Plaatsing c.q.

Bij de in- en uitschrijving van het kind

verlenging wordt per schooljaar afhankelijk

op school is de handtekening van beide

gesteld van de mogelijkheden dan wel

ouders nodig.

onmogelijkheden die de school heeft.

Heeft één van de ouders officieel het

Dit wordt vooraf schriftelijk gemeld en

gezag, dan is de handtekening van de

met de ouders doorgenomen. Daarbij

ouder met gezag voldoende. Ouders krijgen

zullen de totale schoolorganisatie, het

zo spoedig mogelijk bericht of een aan

gebouw, de personele en materiële facili-

gemelde leerling wel of niet geplaatst kan

teiten, en zo nodig vervoer en verzorging,

worden. Voorwaarde voor plaatsing is in

betrokken worden.

ieder geval het gegeven dat de leerling bij
plaatsing zindelijk is.

Ouders die zich met de uitslag van het
overleg niet kunnen verenigen, kunnen

Aanmelding mindervalide leerling

bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag.

Bij de aanmelding van een mindervalide

Het bevoegd gezag meldt vervolgens

leerling vindt allereerst overleg plaats met

binnen 6 weken aan de ouders de uitslag

de ouders om de hulpvraag van het kind

van de heroverweging.
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Overplaatsing
van leerlingen binnen
stichting Swalm & Roer
Om de overplaatsing van leerlingen binnen de scholen van stichting Swalm
& Roer zo goed mogelijk te laten verlopen is een protocol opgesteld. Dit voor
alle scholen van stichting Swalm & Roer geldende protocol geeft duidelijkheid aan zowel de scholen als de ouders.
1. Ouders/verzorgers nemen contact op met

directeur, ib’er en eventueel een leerkracht

de directeur van de huidige school om aan

van de school. Een leerling moet in principe

te geven dat ze overwegen tot overplaat-

toegelaten worden wanneer hij zich aanmeldt

sing van de leerling.

bij een school. Wanneer de leerling specifieke

2.	De directeur van de huidige school vraagt
naar de reden(en) voor overplaatsing.
3.	
Als het gaat om overplaatsing naar een

ondersteuning nodig heeft die een school niet
kan bieden (herleidbaar uit het SOP, het
schoolondersteuningsplan) zoekt de school –

nieuwe school vraagt de directeur van de

in nauw overleg met het samenwerkingsver-

nieuwe school of de directeur van de huidi-

band en de ouders - naar een alternatief. Een

ge school op de hoogte is gebracht van de

school mag alleen een leerling weigeren als de

actie van de ouders/verzorgers. Wanneer

school aanwijsbaar en van tevoren gecommu-

het verzoek wordt gedaan door één van

niceerd heeft dat er geen plaats meer is, als de

de ouders, zal de directeur vragen of de

leerling niet zindelijk is of als ouders niet ach-

andere met het gezag belaste ouder hier-

ter de godsdienst/ levensbeschouwing van de

van op de hoogte is en ermee instemt.

school staan.

4.	Is de directeur van de huidige school niet
op de hoogte, dan deelt de directeur mede

8.	
De directeur informeert en beargumen-

dat binnen Swalm & Roer het protocol

teert het besluit rondom de aanmelding

voorschrijft om eerst melding te maken bij
de huidige school.
5.	
De ouders/verzorgers krijgen de tijd om dit

met de ouders/verzorgers.
9.	
Ouders/verzorgers informeren de directeur waar de leerling staat ingeschreven.

te melden en nemen vervolgens contact

10.	De nieuwe school vraagt (onderwijskundi-

op met de (directeur van de) nieuwe school.

ge) gegevens op van de leerling bij de oude

6.	
De directeur van de nieuwe school neemt
daarna contact op met de directeur waar
de leerling staat ingeschreven.
7.	
De informatieverstrekking aan de ouders/
verzorgers kan plaatsvinden na afspraak.

school.
11.	De directeuren voeren onderling overleg
en maken afspraken over de verdere afwikkeling, waarbij het belang van de leerling
altijd voorop staat.

Hierbij is het belangrijk te luisteren naar het

12.	Plaatsing gedurende het schooljaar kan

verhaal van de ouders/verzorgers, maar

uitsluitend als dit in het belang is van de

ook duidelijk te maken dat er een collegiale

leerling.

samenwerking bestaat tussen de scholen
onderling.

13.	De nieuwe school schrijft de leerling in
en stuurt de gegevens door. Wanneer

De directeur nodigt de ouders/verzorgers uit

(gescheiden) ouders beiden het ouderlijk

voor een oriënterend aanmeldingsgesprek.

gezag hebben, zal de school bij inschrijving

Tijdens dit gesprek geeft de directeur infor-

een handtekening van beide ouders vra-

matie m.b.t. de school en vindt er een rondlei-

gen.

ding plaats. De directeur licht de procedure

14.	
De oude school schrijft de leerling uit.

m.b.t. de aanmelding toe. Elke aanmelding van

Het onderwijskundig rapport wordt mee-

een nieuwe leerling wordt besproken met de

gestuurd.
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Er bestaat voor alle scholen van stichting Swalm & Roer
een procedureregeling “schorsing en verwijdering van
leerlingen”. In de hierna genoemde stappen wordt dit
protocol uitgewerkt en wordt aangegeven hoe de school
in voorkomend geval zal handelen.
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Schorsing en
verwijdering

Zowel het schoolteam als directie van uw

Wanneer zich een van de bovenstaande

Swalm & Roer school wil graag kwaliteit

problemen voordoet, zal de navolgende

leveren. Daarvoor willen zij zelf hard werken

procedure worden gehanteerd:

en verwachten zij ook een positieve
betrokkenheid van leerlingen en ouders.

Stap 1:

Wanneer er problemen zijn met de leerstof,

De leerkracht zal allereerst in een gesprek

is er een duidelijke zorgstructuur binnen

met de leerling en/of de hele groep het af-

de school. Gedragsproblemen zijn van

wijkende, negatieve gedrag proberen te

een andere orde, maar het is uitermate

corrigeren om zo het probleem op te los-

belangrijk voor alle betrokkenen dat men

sen. Hiervan wordt aantekening gemaakt in

weet waar men aan toe is en hoe hiermee

het leerlingdossier van de betreffende leer-

omgegaan zal worden.

ling.

Begripsomschrijving / probleemstelling

Stap 2

Onder leerlingen met gedragsproblemen

heeft, nodigt de leerkracht de ouders uit

verstaan wij:

voor een gesprek over het gedrag van de

• L eerlingen met ernstige vormen van

leerling. Met elkaar worden afspraken

wangedrag, zoals bijvoorbeeld opvallend

gemaakt over een aanpak met als doel

vaak ruzie, herhaalde driftbuien of mis

het negatieve gedrag van de leerling te

handeling, vandalisme en/of vernieling

corrigeren. Zowel ouders als school zullen

van andermans eigendommen.

hierin een aandeel moeten leveren. Conse-

• L eerlingen die door hun gedrag en
opstelling in de klas regelmatig de

Wanneer dit niet het gewenste resultaat

quente aanpak van zowel school als thuis is
uitermate belangrijk.

>

lessen verstoren, de leef- en werksfeer in de groep dusdanig onder druk
zetten, dat dit ten koste gaat van de
arbeidsvreugde van de overige leerlingen en de leerkracht.
Verder is sprake van een ernstig probleem,
wanneer de relatie tussen de school en/of
de ouders/verzorgers/de leerling onherstelbaar verstoord is.
Ook wangedrag van ouders ten opzichte
van een leerkracht en/of school kan aanleiding geven tot het in werking stellen van de
onderstaande procedure.
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Ouders dienen daadwerkelijk achter de

ling een dag tot maximaal een week

school te staan. Te denken valt aan afspra-

geschorst. De leerling krijgt in dat geval

ken over bijvoorbeeld nablijven, apart

opdrachten mee naar huis. Ouders worden

plaatsen binnen/buiten de groep, straf-

zo mogelijk vooraf, dan wel bij de invoering

werk, consequente aanpak, thuiscontrole

van de maatregel schriftelijk van de schor-

en een vervolggesprek.

sing op de hoogte gesteld. In geval er sprake
is van schorsing voor een periode langer

Stap 3

dan één dag wordt de Onderwijsinspectie

Wanneer binnen de afgesproken termijn

schriftelijk en met opgave van redenen in

geen verbetering is opgetreden, vindt er

kennis gesteld. Indien noodzakelijk wordt

een gesprek plaats tussen ouders, leer-

het besluit tot schorsing ook met de leer-

kracht en ib’er/directie, waarin de proble-

plichtambtenaar gedeeld.

men nogmaals van alle kanten worden
belicht. Vaak is het uitermate belangrijk

Stap 6

dat aan de ouders meer helderheid wordt

Wanneer de toestand onhoudbaar blijft,

verschaft. Op die manier kunnen zij immers

neemt de schooldirecteur het besluit tot

inzien dat het probleem niet alleen een

voornemen van het verwijderen van de

probleem is van de school, maar ook van

leerling van school. De bestuurder (=be-

hen als eerstverantwoordelijke opvoeders.

voegd gezag) wordt voorafgaande aan het

Er worden bindende afspraken gemaakt

voorgenomen besluit door de directeur op

en schriftelijk vastgelegd door de directie.

de hoogte gesteld.

Indien noodzakelijk voert een directielid
een observatie uit in de groep en bespreekt

Dit voorgenomen besluit tot verwijdering

deze na met de groepsleerkracht. Eventu-

wordt terstond schriftelijk kenbaar ge-

eel volgt een gesprek met de leerling.

maakt aan de ouders, de leerplichtambtenaar en de onderwijsinspectie.

Stap 4
Bij onverminderde problemen zal de leer-

Zo mogelijk in overleg met de ouders, zoekt

ling een dag tot maximaal een week buiten

de school dan wel zoeken de ouders naar

de groep worden geplaatst in een andere

een andere school, die bereid is de leerling

ruimte van het schoolgebouw, met werk dat

op te vangen. De leerling werkt intussen

de leerkracht hem/haar opdraagt en welk

buiten de groep aan de normale groeps

werk de leerkracht corrigeert. De ouders

opdrachten om zo een achterstand in

worden hiervan zo mogelijk vooraf, doch

leerstof zoveel mogelijk te voorkomen.

uiterlijk op dezelfde dag als bij invoering
van de maatregel, in kennis gesteld.

Binnen 6 weken kunnen ouders schriftelijk
bezwaar maken tegen de voorgenomen

Stap 5

beslissing tot verwijdering. Na ontvangst

Wanneer plaatsing buiten de groep niet het

van het bezwaarschrift beslist het bevoegd

gewenste resultaat oplevert, wordt de leer-

gezag binnen 4 weken. Voor het maken van

>
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bezwaar tegen de voorgenomen beslissing

•  kunt u een kort geding aanspannen bij

tot verwijdering gelden de navolgende

de civiele rechter (school voor bijzonder

regels:

onderwijs). Dan moet u zich wel laten

1.	U moet bezwaar maken binnen zes weken

vertegenwoordigen door een advocaat.

nadat het besluit schriftelijk bekend is

6.	Als de school vasthoudt aan de verwijde-

gemaakt.

ring van uw kind, kunt u de zaak voorleg-

2.	U moet het bezwaar schriftelijk indienen
bij het bevoegd gezag van de school (=
het college van bestuur van stichting

gen aan de rechter:
•a
 ls het een openbare school betreft,
kunt u naar de bestuursrechter;
•a
 ls het een school voor bijzonder onder-

Swalm & Roer).
3.	Het bevoegd gezag geeft u de kans om

wijs is, kunt u naar de civiele rechter.

uw bezwaar mondeling toe te lichten.

Dan moet u zich wel laten vertegen-

Het bevoegd gezag moet binnen vier

woordigen door een advocaat.

weken gerekend vanaf de dag na die
waarop de termijn voor het indienen van

Volgens het vigerend directiestatuut is

het bezwaarschrift is verstreken een

plaatsing en verwijdering van leerlingen

beslissing nemen.

gemandateerd aan de directie van de school.

4.	U hebt recht op inzage van het dossier
van uw kind.

De stappen 3 t/m 5 vinden plaats na overleg

5.	Tijdens de bezwaarprocedure kan de

met de ouders.

school uw kind weigeren. Als u erop staat
dat de school uw kind wel toelaat:

Wanneer er echter sprake is van een on

•k
 unt u om een ‘voorlopige voorziening’

herstelbare vertrouwensbreuk tussen de

vragen bij de bestuursrechter (openbare

school en de ouders, kan direct stap 6

school).

genomen worden.
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Leerplicht
en verlof

De gemeente Roermond voert de
Leerplichtwet uit voor de gemeenten
Roermond, Roerdalen, Echt- Susteren
en vanaf 16 jaar voor de gemeente
Maasgouw.

De directeur is dan verplicht ongeoorloofd
schoolverzuim aan de leerplichtambtenaar
door te geven. Deze zal dan onderzoek
doen naar de reden van het ongeoorloofd
schoolverzuim.
Welk schoolverzuim wordt gemeld bij de

Alle kinderen in Nederland van 5 tot en met

leerplichtambtenaar?

16 jaar oud zijn leerplichtig. Zij moeten

• Relatief verzuim (spijbelen)

dus naar school. De leerplicht begint op de

• Luxe verzuim (vakantieverlof)

eerste dag van de maand nadat uw kind

• Absoluut verzuim (een kind staat op geen

5 jaar is geworden. Is uw kind dus bijvoor-

enkele school ingeschreven)

beeld op 15 februari jarig, dan moet het op

• Veelvuldig te laat komen (preventief)

1 maart naar school. De leerplicht stopt

• Twijfelachtig ziekteverzuim (preventief)

aan het einde van het schooljaar waarin uw
kind 16 jaar wordt.

Aanvraag bijzonder verlof
Onder bepaalde omstandigheden kunnen

Bij ziekte dienen ouder(s)/verzorger(s) de

kinderen extra vrij krijgen van school.

leerling ziek te melden voor aanvang van

Hiervoor dient u een officiële aanvraag te

de lestijd.

doen bij de directeur van de school van uw
kind. Aanvraagformulieren zijn hiervoor

Ongeoorloofd schoolverzuim

verkrijgbaar op uw school. De directeur

Er is sprake van ongeoorloofd schoolver-

beslist over een verlofaanvraag van maxi-

zuim, als de leerling zonder toestemming

maal 10 schooldagen. Als de verlofaan-

van de directeur afwezig is.

vraag meer dan 10 schooldagen betreft,
beslist de leerplichtambtenaar.
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De Inspectie van
het Onderwijs
Ieder jaar kijkt de inspectie of een school voldoende
kwaliteit levert. De inspectie reageert op nieuwe
ontwikkelingen in het onderwijs door veranderingen
in het toezicht waarmee een cultuur van permanente
kwaliteitsverbetering wordt ondersteund.
In de kern komt het erop neer dat de waarborg en stimulans voor
scholen onder het basisniveau wordt aangevuld met stimulerend toezicht voor scholen die daarboven presteren.
Uitgangspunt van het toezicht is de eigen verantwoordelijkheid
van besturen en scholen voor onderwijskwaliteit en hun ambities.
Het vierjaarlijks onderzoek wordt gedaan op het niveau van het
bestuur (kwaliteitszorg en financieel beheer) en op het niveau
van de scholen.
Dit betekent een vierjaarlijks verificatieonderzoek/schoolbezoek,
kwaliteitsonderzoek bij risicoscholen en op verzoek van het
bestuur of een school, een onderzoek naar goede scholen. De inspectie betrekt in de tussenliggende jaren, naast de vierjaarlijkse
onderzoeken de overige scholen in bredere onderzoeken.
Naast de jaarlijkse risicoanalyse doet de inspectie onderzoek in
het kader van het Onderwijsverslag, themaonderzoek, een vierjaarlijks bezoek en/of een onderzoek naar de kwaliteit van de
voor- en vroegschoolse educatie (VVE).
De bevindingen van de inspectie over de kwaliteit alsmede de
toezichthistorie worden gepubliceerd op de website van de
inspectie www.onderwijsinspectie.nl (zoek scholen).
Verder controleert de inspectie of voor elke school de schoolgids,
het schoolplan en het zorgplan bij de inspectie aanwezig zijn.

POST- EN BEZOEKADRES
Postbus 2730
3500 GS Utrecht
Telefoon 088 669 60 60
Internet www.onderwijsinpectie.nl
De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op
telefoonnummer 0900 111 31 11
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Vervanging
medewerkers
Als een groepsleerkracht afwezig is (bijvoorbeeld
wegens ziekte) en vervangen moet worden, zal de
school er alles aan doen om de kwaliteit van het
onderwijs te waarborgen.

School heeft een
vervanger nodig

Om zoveel mogelijk continuïteit en kwaliteit te waarborgen heeft stichting Swalm
& Roer een flexpool ingericht. In deze
pool zijn leerkrachten benoemd die als
vervanger op de scholen van Swalm &

Melden in de
VervangingsManager

Roer functioneren.
Hierin wordt voor het organiseren van de
vervangingen

samengewerkt

met vijf

andere besturen in de regio MiddenLimburg. Indien geen vervanging gevonden
kan worden, kan er een beroep worden

Coördinator flexpool zoekt
in de pool naar een vervanger

gedaan op de ‘flexpool’ van de andere
besturen.
Helaas kunnen hiermee niet alle vervangingen (op bijvoorbeeld piekmomenten)
worden ingevuld.

Opgelost

Niet opgelost

Als het aantrekken van vervanging problemen oplevert, bestaat er een stappenplan.

In

dit

stappenplan

is

precies

omschreven welke stappen een school
kan en moet zetten om alsnog vervanging
voor een zieke leerkracht dan wel alter
natieve onderwijsactiviteiten te regelen:

1. Oplossen intern: opsplitsen van de
groep, inzet ambulante medewerkers
(beperkt mogelijk) etc.

Opgelost

Niet opgelost

2. School vraagt ouders kinderen thuis te
houden, melding op Isy/Ouderportaal

>
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Afspraken
1.	Bij ontvangst van melding van afwezig-

order thuis moeten blijven. Uiteraard

heid van een leerkracht wordt de

zal het ‘naar huis gaan van de groep/

vervanging gemeld in de Vervangings-

klas’ tot een minimum beperkt worden.

Manager. Binnen het bestuur wordt

De directie zal blijven proberen vervan-

gewerkt met een eigen vervangerspool/

ging te krijgen.
•	
Voor

flexpool.

ouders/verzorgers

die

beslist

2.	Mocht dit niet lukken, dan wordt beke-

geen opvang kunnen regelen, biedt de

ken welke mogelijkheden er intern zijn

school de mogelijkheid tot opvang op

zoals het opsplitsen van de groep of
de inzet van ambulante medewerkers
(beperkt mogelijk) (1).

school.
•	
Mocht blijken dat de vervanging alsnog
geregeld kan worden, dan worden de

2.	Wanneer al deze stappen doorlopen zijn

betreffende ouders/verzorgers hiervan

en het niet mogelijk is om de kinderen

op de hoogte gesteld en komen die

op school te houden, dan wordt door de

leerlingen de daaropvolgende dag weer

school verzocht de kinderen thuis te

naar school.

houden (2). Dit is echter wel de laatste
noodgreep, omdat het dan gewoon niet
meer anders kan.

Vervanging medewerkers in
crisistijd/ bij infectieziekten

We doen dit dan als volgt:

Tijdens het opstellen van deze centrale

•	
De leerlingen van de groep van de

schoolgids is het coronavirus helaas

afwezige leerkracht worden de betref-

nog in onze samenleving aanwezig. Deze

fende eerste dag binnen school opge-

bijzondere situatie maakt dat er zich

vangen.

nood
gedwongen situaties kunnen voor-

•	
Indien in de loop van de dag blijkt, dat

doen waarbij de protocollen vanuit

er nog geen oplossing is voor vervan-

de overheid, PO Raad etc. alle eerder

ging

ouders/verzorgers

gemaakte afspraken in deze schoolgids

via Isy/Ouderportaal in kennis gesteld,

omtrent de vervanging van medewerkers

dat de betreffende leerlingen tot nader

overrulen.

worden

de

16
Passend onderwijs
Binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Midden-Limburg (SWV) hebben de schoolbesturen de
taak om alle leerlingen, die wonen binnen de regio van dit
SWV, een zo passend mogelijke of aangepaste plek in het
onderwijs te bieden.
Passend onderwijs is in principe bedoeld
voor alle leerlingen op de basisscholen en
scholen voor speciaal (basis)onderwijs,
maar zoomt in op leerlingen met specifieke
ondersteuningsbehoeften.
Het SWV Midden-Limburg bestaat uit de
schoolbesturen voor regulier en speciaal
onderwijs in de gemeenten Roermond,
Roerdalen, Echt-Susteren, Maasgouw en
Leudal.

>
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Het bestuur van het SWV heeft het onder-

problematiek en intensiteit van onder-

steuningsplan vastgesteld. In dit plan

steuningsbehoeften

beschrijft men het ‘wat’ en het ‘hoe’ van

opvang in een specialistische setting

het SWV voor een bepaalde periode. Aan

voor langere duur noodzakelijk is.

duidelijk

is

dat

elke school of cluster van scholen binnen
het SWV is een ondersteuningsteam ge-

Voor verdere informatie over het onder-

koppeld, dat de school adviseert, begeleidt

steuningsteam of het BTO kunt u contact

en ondersteunt in het versterken van de

opnemen met de intern begeleider of

kwaliteit van onderwijs en de leerling

directeur van uw Swalm & Roer school.

ondersteuning in het bijzonder.
Het bestuursondersteuningsplan van het

Ondersteuningsbehoefte

schoolbestuur staat vermeld op de website

Voor leerlingen met intensieve en/of spe

van stichting Swalm & Roer.

cifieke ondersteuningsbehoeften geldt de
volgende regeling:

Het ondersteuningsplan van het SWV

•	
Indien de ondersteuningsvraag van een

Passend Onderwijs Midden-Limburg staat

leerling de mogelijkheden van de school

vermeld op de website van het SWV

waar de leerling wordt aangemeld over-

Midden-Limburg: www.swvpo3102ml.nl

stijgt, kan de school samen met ouders
en het ondersteuningsteam een des-

Algemene informatie over passend onder-

kundigenadvies formuleren.

wijs kunt u vinden op de website:

•	
Wanneer het deskundigenadvies een

www.passendonderwijs.nl.

aanvraag voor plaatsing in het speciaal
(basis)onderwijs

inhoudt,

wordt

dit

boven-

De contactgegevens van het SWV Passend

schools toetsingsorgaan (BTO) aang
e

Onderwijs Midden-Limburg (SWV PO 31-02

boden. Het BTO geeft dan een toelaat-

Midden- Limburg) zijn:

deskundigenadvies

aan

een

baarheidsverklaring (TLV) af, op basis
waarvan

de

leerling

kan

worden

geplaatst in het SBO of het SO.
•	
In principe geeft het BTO altijd een tijde-

POSTADRES
Postbus 3043
6093 ZG Heythuysen

lijke TLV af, behalve voor die leerlingen

Telefoon 0475 55 04 49

waarvan door de complexiteit van de

E-mail

info@swvpo3102ml.nl

>
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Centrum voor Jeugd en Gezin

Voor het CJG is geen verwijsbrief nodig.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (hierna:

Aan elke school is een medewerker vanuit

‘CJG’) biedt verschillende vormen van

het CJG verbonden. Het contact met de

opvoedondersteuning aan ouders en jeug

jeugd- en gezinswerker is laagdrempelig.

digen (van zwangerschap tot 23 jaar).

Zowel school als ouders kunnen initiatief
nemen in het contact. Ouders worden (al-

Ze geven informatie en advies, verzorgen

tijd) betrokken bij het bespreken van de

themabijeenkomsten en workshops en

casus van hun zoon of dochter en er zijn

bieden persoonlijke ondersteuning.

in principe geen wachtlijsten.

De contactgegevens van het CJG zijn:

Buiten kantoortijden kunt u bij spoed en
crisis bellen met de spoedeisende hulp op
telefoonnummer 088 00 72 990

Internet www.cjgml.nl
E-mai

info@cjgml.nl
Voor bezoeklocaties en openingstijden:

Telefoon 088 43 88 300

zie website CJG. Open inloop is niet in de

(werkdagen tussen 08:30-17:00 uur)

schoolvakanties.
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Gedragscode
Stichting Swalm & Roer kent een
gedragscode waaraan iedere werknemer, iedere stagiaire, gast 
docent, leerling, ouder/verzorger
en andere al dan niet volwassen
persoon die een relatie tot stichting Swalm & Roer heeft, zich dient
te houden.

In de gedragscode zijn gedragsregels
opgesteld op de navolgende terreinen:
• seksuele intimidatie en seksueel misbruik
• racisme en discriminatie
• lichamelijk en verbaal geweld
• pesten
• kleding
• gebruik internet en social media
De gedragscode is terug te vinden op de
website van Stichting Swalm & Roer.
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Veilige en
gezonde school
De Roermondse scholen van stichting Swalm & Roer
hebben met de gemeente Roermond een convenant
ondertekend. Het doel van dit convenant is dat zowel
leerlingen, personeel als bezoekers van de school
veilig zijn en zich veilig voelen binnen de school- en
leeromgeving.
Veiligheid op scholen staat niet los van vei-

beschrijft de intentie tot samenwerking en

ligheid in de wijk, op straat of in publieke

biedt handvatten om te komen tot een

gebouwen. Het heeft ook nauwe raak

concrete en heldere invulling van verant-

vlakken met veiligheid en geborgenheid in

woordelijkheden, een heldere taakverde-

de privésfeer en in het gezin. Veiligheid

ling en heldere afspraken tussen de school

wordt steeds meer als een collectieve

en de andere partners.

verantwoordelijkheid beschouwd; iedereen
draagt er verantwoordelijkheid voor.

Bovenschools ontwikkelt de werkgroep
veiligheid in samenwerking met de stich-

Met dit Roermondse convenant spreken

ting School & Veiligheid en in nauw overleg

de partners af zich gezamenlijk in te zetten

met

voor de veiligheid in en om de basisschool.

bestuurlijk kader veiligheid dat met name

Hiertoe

gericht is op sociale veiligheid gemonitord

zijn

samenwerkingsafspraken

gemaakt. Het voorliggende convenant

alle

betrokken

directeuren,

een

door de bestuurssecretaris.
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Jeugdgezondheidszorg

kunnen

bij

de

jeugdgezondheidszorg

terecht voor informatie en ondersteuning
op het gebied van gezond en veilig
opgroeien. Om de groei en ontwikkeling
van uw kind te kunnen volgen, is de
jeugdgezondheidszorg

regelmatig

op

school om uw kind te onderzoeken en/

In het kader van de Jeugdwet hebben gemeenten de
wettelijke verantwoordelijkheid om aan alle jeugdigen
van 0-18 jaar jeugdgezondheidszorg aan te bieden.

of te screenen. Indien gewenst wordt
uw kind in deze periode op bepaalde leeftijden gevaccineerd.

en

Voor verdere informatie over werkwijze

ambulante jeugdhulp wordt complexere

en samenwerkingspartners van de jeugd-

(en duurdere hulp) voorkomen. In Noord-

gezondheidszorg zie de “Wegwijzer Jeugd

en Midden- Limburg wordt de jeugd

gezondheidszorg 0-18 jaar”.

Door intensivering van

preventie

gezondheidszorg aangeboden door de
GGD Limburg-Noord. Alle ouders van
jeugdigen van 0-18 jaar en jongeren
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Meldcode
Als op een Swalm & Roer school een vermoeden bestaat
dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk
geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij
zoals beschreven staat in de Meldcode Huiselijk Geweld
en Kindermishandeling (2019). Handelen volgens een
meldcode is landelijk wettelijk verplicht gesteld voor
scholen.
De meldcode is een stappenplan waarin
staat hoe hulpverleners kindermishandeling
signaleren en melden.
Er is een afwegingskader in opgenomen
waardoor de beslissing om al dan niet te
melden bij Veilig Thuis ondersteund wordt

STAP 1

en bovendien wordt de eigen hulpverlening

In kaart brengen
signalen

erin betrokken.

STAP 2

Overleggen met
een (deskundige)
collega en/of
evt. (anoniem)
Veilig Thuis

STAP 3

Gesprek met
ouders/verzorgers/
kind

STAP 4

Wegen: 5 vragen
(vermoeden)
geweld of kindermishandeling

STAP 5

Beslissen:
I. Melden bij
Veilig Thuis
II. én hulpverlenen?

Beslissing 1
Melden bij
Veilig Thuis?

Beslissing 2
Is hulpverlening
(ook) mogelijk?
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Privacy
Respect voor privacy is voor stichting Swalm & Roer
een belangrijk uitgangspunt. Stichting Swalm & Roer zal
uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid en conform de
geldende privacywetgeving.

In onze privacyverklaring leggen wij u graag uit hoe wij dat doen.
Deze kunt u gemakkelijk vinden op www.swalmenroer.nl/privacy.
Daar staat ook een document waarin is uitgewerkt hoe we omgaan
met de gegevens van ouders en leerlingen.
Inmiddels hebben wij een functionaris gegevensbescherming
van Het Privacy Huys gecontracteerd die erop toeziet dat wij ons
houden aan de privacyregels van de AVG.
Indien u vragen heeft over de privacy van uw persoonsgegevens
bij ons, zijn wij bereikbaar per email op privacy@swalmenroer.nl of
telefonisch op 0475 34 58 30.
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Postbus 606, 6040 AP Roermond

AAN DE ROER

n

DE ACHTBAAN

DE STEENEN BRUG
ST. HUBERTUS

n

n

l

T +31 (0)475 34 58 30

DE BERENSPRONG

n

DE ZONNEWIJZER

ST. MARTINUS

n

n

n

LAMBERTUS

l

www.swalmenroer.nl

DE BRINK
n

ST. THERESIASCHOOL

LEEVE
n

DE HOVENIER

n
n

n

DE KASTEELTUIN

MONTESSORISCHOOL ROERMOND

‘T KEMPKE

n

‘T MOZAÏEK

n

n
n

DE OCTOPUS

n

DE STAPSTEEN

DE SYNERGIESCHOOL

VINCENT VAN GOGH

n

n

NEEL

WILLEM DE ZWIJGER
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