
Schoolgids 2019-2020 

  

 

Beste ouders/verzorgers van de leerlingen van bs. Petrus Canisius, 

 

Een basisschool kiest u met zorg. Scholen verschillen steeds meer in de manier van werken, sfeer en kwaliteit. 

U vertrouwt uw kind ieder schooljaar zo’n 1000 uren toe aan de zorg van onze juffen en de meesters. Dat is 

een belangrijk deel van een kinderleven. 

Als school en ouders elkaar wederzijds ondersteunen, met als doel het leren, de ontwikkeling en de motivatie 

van de leerling te bevorderen, dan ontstaat er onderling partnerschap. Een school met een sterk pedagogisch-

didactisch klimaat waarin leerlingen zich optimaal ontwikkelen, is kortom een school om trots op te zijn. 

 

Wij vinden het als team belangrijk dat u veel informatie krijgt over de school die uw kind al bezoekt of gaat 

bezoeken. In deze schoolgids willen wij u informeren, waar onze school voor staat, waarom wij elke dag 

opnieuw weer met plezier met onze kinderen willen werken, op welke manier we dit willen doen en …… 

waar u ons op kunt aanspreken!  

 

We hebben beschreven wat onze uitgangspunten zijn en hoe wij proberen de kwaliteit van ons onderwijs te 

handhaven en te verbeteren. Maar ook andere informatie kunt u lezen in deze schoolgids bijvoorbeeld over ons 

Bestuur, de Medezeggenschapsraad, de Oudervereniging en tal van andere instanties die betrokken zijn bij onze 

school. 

Deze schoolgids verstrekken we eenmalig aan alle ouders/verzorgers en geldt voor twee schooljaren. 

 

Daarnaast ontvangt u ieder schooljaar onze schoolkalender. Hierin staan zaken vermeld die voor het 

betreffende schooljaar van belang zijn, zoals data van vakanties en vrije dagen, geplande activiteiten en overige 

organisatorische informatie. Gedurende het schooljaar houden we u via de uitgebreide INFO en de school-

website ISY van de lopende zaken op de hoogte.  

 

Wij hopen dat uw kind op onze school een prettige tijd beleeft en dat wij met u als ouder/verzorger heel 

prettig kunnen samenwerken. 

Als u na het lezen van de gids nog behoefte heeft aan meer informatie, neem dan gerust contact op met de 

directie van onze school. 

 

het Team van basisschool Petrus Canisius, 

 

  

2019 
2020 

 



Schoolgids 2019-2020 

  

Inhoudsopgave Schoolgids  
Onze school 4 
De naam 4 

Kennis en vaardigheden in balans  4 

Richting en identiteit  4 

Het bestuur van de school 5 

De personeelsleden van de school 6 

Situering en schoolgrootte  6 

Waar de school voor staat  7 
Schoolprofiel  7 

Missie 9 

Visie 10 

De organisatie van het onderwijs 11 
Kleuter onderwijs – verlengen en versnellen 11 

Samenstelling van de groepen  12 

Onderwijs en methoden 13 

Urenverdeling per vakgebied 19 

Zorg voor de kinderen 19 

Werkwijze op schoolniveau 19 

Zorgniveaus 20 

Intern Begeleider (IB-er) 20 

Groeps- en leerlingbespreking  20 

Zorgteam 20 

Meedenktank 21 

Passend onderwijs 21 

Team Jeugd Schinnen 23 

Protocol Externe hulpverlening onder schooltijd 23 

Protocol Dyslexie 25 

Protocol Dyscalculie 25 

Contacten tussen ouders en school 25 
Persoonlijk contact – Ouderavonden 26 

Meepraten en meedoen – MR OR en Klassenouders 27 

Klachten en klachtenprocedure 29 

Meldcode vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling 30 

Verwijsindex 31 

Kosten 31 

Financiële regelingen 31 

Ziekteverzuim 32 

Leerplicht: toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen 33 

Contacten met leerlingen 36 
Leerlingenraad 36 

Structuur als basis 36 

Samenwerking met externe partners 37 

Ontwikkeling van het onderwijs in de school 37 

Van missie naar ontwikkelingsplan 37 

Kwaliteitscyclus 38 

Meting en verantwoording 38 

Jaarverslag 38 



Schoolgids 2019-2020 

  

De resultaten van het onderwijs 39 

Eindtoets resultaten schooljaar 2018-2019 39 

Eindtoetsen basisonderwijs 39 

Schoolzelfevaluatie/Trendanalyse 39 

Observatie en toetsen 40 

Rapportage 40 

Naar het voortgezet onderwijs 40 
De overstap naar het voortgezet onderwijs en de eindtoets  40 

Doorstroming groep 8 en opbrengsten  41 

Buitenschoolse arrangementen 42 

Naschoolse activiteiten voor de kinderen 42 

Buitenschoolse activiteiten voor de kinderen 42 

  

Bijlage a:  afspraken bij schoolwisseling 44 

Bijlage b:  Lijst van afkortingen 45 

Bijlage c:  Schoolveiligheidsplan en pestprotocol  46 



Schoolgids 2019-2020 

  

 

 

De basisschool Petrus Canisius ligt in een gezellig mooi dorp in een rustige groene omgeving. De sfeer is veilig 

en vertrouwd.  

Op 1 oktober 2018 waren er 227 leerlingen op onze school ingeschreven: 192 leerlingen in de reguliere 

groepen 1 t/m 8 en 35 Niet-Nederlandstalige leerlingen in de 3 taalklassen. Na de heropening van het AZC in 

januari 2019 hebben we nog 32 Niet-Nederlandstalige leerlingen mogen begroeten en een 4e taalklas opgericht. 

We streven na dat de kinderen graag naar school komen door ervoor te zorgen dat er aandacht is voor ieder 

van hen. Onze visie op het kind is optimistisch, dat wil zeggen dat de mogelijkheden van het kind zo uitgebreid 

zijn, dat het de moeite waard is om met ieder kind te werken. Samen met de ouders/verzorgers bezinnen we 

ons over wat verantwoord en belangrijk is voor de ontwikkeling van het kind binnen onze school. We zien 

ouders als educatieve partners.  

Door een verscheidenheid aan werkwijzen, het gebruik van goede en moderne methodieken en het nascholen 

van onze leerkrachten, proberen we de kinderen een hoog ontwikkelingsniveau te laten bereiken. Naast de 

nadruk op het verwerven van de basisvaardigheden taal en rekenen en de wereld oriënterende vakken, hebben 

we ervoor gekozen om de studievaardigheid, sociaal emotionele ontwikkeling en het zelfstandig leren leren in 

het totale lesprogramma in te voeren. Computers en smartboarden zijn hulpmiddelen die hierbij niet meer weg 

te denken zijn. De creatieve ontwikkeling komen veelzijdig en gevarieerd aan bod. Daarnaast vindt u op onze 

school veel activiteiten zoals schoolreizen, educatieve excursies, natuurwandelingen, toneel, zang en sport. 

Tussen leerlingen, leerkrachten en ouders bestaat een goede samenwerking. Kortom, er wordt samen met 

ouders hard gewerkt in een fijne sfeer: uw kind zal zich daardoor op zijn eigen niveau goed ontwikkelen. 

We vinden het heel belangrijk om de kinderen een goede basis van kennis aan te bieden. Het aanleren van de 

basisvakken staat bij ons hoog in het vaandel. We streven er naar om de leertijd effectief te benutten. We 

dagen kinderen uit en spelen zo veel mogelijk in op de individuele behoeften van ieder kind, waardoor onze 

opbrengsten hoog zijn. Kinderen die nog meer uitdaging nodig hebben, dagen we met verrijkings- en 

verdiepingstaken en aanvullende activiteiten extra uit op didactisch gebied, mits passend bij hun executieve 

vaardigheden (zoals doorzettingsvermogen, concentratie, onderzoekende houding). 

 

Nieuwe leerlingen kunnen gedurende het hele schooljaar aangemeld worden. U kunt een afspraak maken met 

de directeur voor een gesprek en een persoonlijke rondleiding. Medio februari/maart is er een open-ochtend 

voor belangstellenden. Kiest u voor onze school, dan vult u het aanmeldformulier in. Vanuit Passend Onderwijs 

hanteren wij een aannamebeleid. Dit beleid vindt u op onze website. We zijn wettelijk verplicht om ook een 

ondertekende ouderverklaring en een kopiedocument met het Burgerservicenummer van de nieuwe leerling bij 

de inschrijving te voegen.  

 

Een van de doelen van onze school is het begeleiden van de kinderen in hun levensbeschouwelijke en morele 

ontwikkeling. De kinderen stellen zelf vaak allerlei levensvragen en vragen die betrekking hebben op waarden 

en normen. Als school met een katholieke signatuur willen wij de kinderen leren omgaan met deze vragen 

vanuit het perspectief van het christelijk geloof, maar in dialoog met andere godsdiensten en 

levensbeschouwingen. Op onze school zijn namelijk kinderen van alle culturele en levensbeschouwelijke 

achtergronden welkom. Kinderen leren om respectvol met iedereen om te gaan.  
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Stichting Kindante  

 

Stichting Kindante bestuurt 32 scholen voor basisonderwijs in de gemeenten Beek, Echt-Susteren, Sittard-

Geleen, Beekdaelen en Stein. Verder ressorteren onder het bestuur 3 SBO scholen  en 2 SO scholen. 

 

Binnen de scholen van Kindante staat het kind voorop. Ieder kind is uniek en heeft talenten. Kindante is een  

onderwijskundige organisatie waar alle talenten in onze scholen kansen krijgen, groot kunnen en mogen 

worden, waar een ieder ongeacht achtergrond of afkomst zich welkom, gekend en erkend weet in 

authenticiteit en autonomie. 

We bieden een omgeving die zich kenmerkt door veiligheid, uitdaging, plezier en transparantie en onderwijs dat 

boeit en uitdaagt en uit kinderen wil halen wat er in zit. Daar waar het moet en waar het ook kan, bieden we 

onderwijs op maat. 

 

Binnen ons onderwijs wordt het kind in staat gesteld zich te ontwikkelen tot een kansrijke medeburger welke 

zelfbewust en maatschappelijk betrokken deelneemt aan de samenleving”. Leren ‘leren’ en leren ‘leven’ is hierbij 

het motto.  

 

Meer informatie treft u aan op de website van Kindante. 

Klik hier 

 

Het College van Bestuur van Kindante bestaat uit:  

dhr. drs.  P. (Peter) Lemmens en mevr. drs. Th. (Thecla) van Hoogstraten 

    

Het college van bestuur en het BURO Kindante zijn gehuisvest op onderstaand adres:    

Dr. Nolenslaan 138 

6136 GV Sittard 

Tel. 046 – 4363366 

 

http://www.kindante.nl/
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Op onze school werken 16 leerkrachten, het merendeel fulltimers en enkele parttimers. Veel leerkrachten 

hebben zich gespecialiseerd, zoals bijvoorbeeld in IB, ICT, NT2, pedagogiek, sociaal emotionele ontwikkeling, 

gym, taal, rekenen, lezen en muziek. De directeur geeft leiding aan het geheel. 2 onderwijsassistenten,een 

management assistente, conciërge en een vaste vrijwilligster ondersteunen het team.  

De teamsamenstelling is opgenomen in de schoolkalender die alle ouders jaarlijks ontvangen. De kalender 

vormt de praktische bijlage van de schoolgids.  

Op onze school besteden we veel tijd aan onderlinge afstemming en overleg. Ook begeleiden wij regelmatig 

studenten van de opleiding mbo-spw onderwijsassistent of hbo-opleiding pedagogiek en ergotherapie. Het 

aantal stagiaires wisselt per schooljaar.  

Bij ziekte van een (groeps)leerkracht proberen we zoveel mogelijk met vaste vervang(st)ers vanuit de Kindante 

clusterpool te werken. Is externe vervanging onmogelijk, wat steeds vaker voorkomt, dan proberen we intern 

een oplossing te zoeken. Als het door onvoorziene omstandigheden, zoals een calamiteit of onverwacht veel 

ziekteverzuim van personeelsleden, niet mogelijk is om de leerlingen gedurende de (rest van de) schooldag op 

te vangen, sturen we leerlingen pas naar huis, nadat we contact met de ouders hebben gehad. Als het gaat om 

jonge leerlingen van de groepen 1 t/m 4, houdt de school toezicht tot de leerlingen zijn opgehaald. Oudere 

leerlingen kunnen zelfstandig naar huis gaan. Uit oogpunt van zorgvuldigheid wordt afgesproken dat de ouders 

telefonisch melden dat hun kind thuis is gearriveerd. 

 

Daarnaast kan het voorkomen, dat reeds vooraf duidelijk is dat leerlingen de volgende schooldag geen 

onderwijs kunnen krijgen. De directie geeft in dat geval de leerlingen een brief met die mededeling voor de 

ouders mee en plaatst een noodmededeling op ISY. Als er de volgende dag toch leerlingen op school 

verschijnen, dan handelen we zoals eerder omschreven. 

Inmiddels is gebleken dat de inspecteurs in het algemeen begrip tonen voor dit soort overmachtssituaties. 

Veel basisscholen in de regio hanteren hetzelfde protocol als onze school: “Hoe te handelen bij afwezigheid van 

een leerkracht” (zie bijlage H in de schoolkalender). 

 

Basisschool Petrus Canisius is gevestigd in een schoolgebouw gelegen aan de doorgaande weg in Puth. Het 

gebouw heeft aan de achterzijde een nieuw speelterrein met een mooi uitzicht over een prachtig natuurlijk 

gebied vol bossen en landerijen. Rondom het gebouw zijn twee speelpleinen met klim- en speeltoestellen, 

tafeltennistafels, een basketbalveld en zitgedeeltes. Beide pleinen zijn afgeschermd met een hek en bereikbaar 

met fiets, auto of openbaar vervoer (m.u.v.  speelplaats achterzijde school, deze is alleen lopend of met de fiets 

bereikbaar). De parkeergelegenheid in de straat is niet groot, daarom hebben we afspraken met ouders over de 

plekken waar geparkeerd mag worden en het naar school brengen van de kinderen. Deze afspraken zijn 

noodzakelijk voor het waarborgen van de veiligheid en het woonplezier van de omwonenden van de school. De 

afspraken staan in ons schoolreglement en publiceren we aan het begin van de schooljaar in de nieuwsbrief van 

de school.  

Het gebouw bestaat uit 11 leslokalen, 2 noodlokalen, een grote aula, diverse kantoren en meerdere 

werkplekken voor zelfstandig werken. Eén lokaal is verhuurd aan peuterspeelzaal ’t Rengelpötje, 

peuterspeelzaal van stichting Spelenderwijs. De voorschoolse opvang verzorgen wij zelf in de aula en 

klaslokalen van de school. BSO “De Vrijbuiters” van Humankind organiseert de naschoolse opvang en is schuin 

aan de overzijde van de school gevestigd. Deze is via een zebrapad veilig te bereiken. De leidsters van “de 

Vrijbuiters” halen de kinderen die gebruik maken van de BSO op en lopen gezamenlijk naar de BSO.  
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In dit hoofdstuk vindt u een korte en bondige beschrijving van waar wij voor staan: de missie. Wij hebben onze 

missie geformuleerd op basis van de onderwijskundige- en personeelsvisie van stichting Kindante en van de 

kernwaarden van onze school: relatie, competentie, autonomie en groei.  

 

Vervolgens leggen wij in onze visie uit waar wij, aangestuurd door onze missie, naar streven. Onze visie geeft 

aan hoe wij, in een ideale situatie de school in de toekomst willen vormgeven. Wij hebben onze visie 

geformuleerd aan de hand van onze basiswaarden op het gebied van pedagogiek, didactiek, leerstofaanbod, 

leerlingenzorg, oudercontacten, ketenpartners etc.  

“De dorpsschool met een bite” 

Basisschool Petrus Canisius neemt een centrale plek in binnen de dorpsgemeenschap van Puth. We verzorgen  

onderwijs aan 8 groepen regulier onderwijs en 3 groepen NT2-onderwijs. De school is niet alleen een leerplek 

voor alle leerlingen en ontmoetingsplek voor de kinderen en hun ouders. Ook een aantal verenigingen en 

andere externe partners maken gebruik van het gebouw en verzorgen naschoolse activiteiten waaraan de 

leerlingen kunnen deelnemen. Een actieve Oudervereniging, met ondersteuning van klassenouders en 

hulpouders, verzorgen verder tal van activiteiten en zetten zich op verschillende terreinen in voor de school. 

Ook hebben wij een betrokken Medezeggenschapsraad, die de belangen van onze school op tal van manieren 

behartigt. 

 

De school haalt, naast een gedegen leerprogramma voor alle kinderen, de wereld buiten het dorp, van dichtbij 

tot heel ver weg, naar binnen door deelname aan een samenwerkingsverband van scholen, gemeentes en 

bedrijven. Tijdens “Kennisvluchten” gaan de kinderen op basis van een uitdagende leervraag in kleine groepjes 

zelfstandig op verkenning naar antwoorden. Hierbij gaan ze te rade bij externe deskundigen die ook regelmatig 

worden uitgenodigd om op school hun kennis te delen. De opbrengsten van deze ontdekkingstochten worden 

uiteindelijk gepresenteerd aan medeleerlingen en leerkracht(en). Bij dit ontdekkingsproces maken de kinderen 

veelvuldig gebruik van internet. ICT speelt ook verder een belangrijke rol bij de ondersteuning van het 

onderwijsleerproces in de overige vak- en vormingsgebieden. Het zorgt voor een uitdagende, visuele, 

interactieve, creatieve en gedifferentieerde manier van omgang met de leerstof. We streven naar hoge 

opbrengsten op het gebied van kennis, vaardigheden en creatieve ontwikkeling. Voorwaarde daarvoor is een 

pedagogisch klimaat dat gekenmerkt wordt door rust, regelmaat en structuur, zodat het voor alle betrokkenen 

duidelijk is binnen welke ruimte zij zich kunnen en mogen bewegen en waar de grenzen liggen. Deze worden in 

gezamenlijkheid op een vriendelijke, duidelijke manier gehandhaafd, zodat iedereen zich veilig voelt en zich weet 

te ontwikkelen. 

 

Kinderen die onze school verlaten zijn: 

 sociaal vaardig en kunnen samenwerken met anderen, durven zich te uiten en kunnen omgaan met 

emoties; 

 zelfstandig en nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen leren;  

 bewust van hun mogelijkheden en leerpunten; 

 taal- en rekenvaardig; 

 in staat om creatief om te gaan met problemen en op verschillende manieren tot oplossingen te 

komen; 

 gaan respectvol om met zichzelf, de ander en hun omgeving en waarderen en respecteren andere 

culturen. 

 goed voorbereid om de overstap te maken naar het voortgezet onderwijs qua algemene ontwikkeling 

en maatschappelijke ontwikkeling.  
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Ons ambitieniveau vraagt om professionaliteit van de leerkrachten bij ons op school. In de eerste plaats dienen 

zij communicatief zeer vaardig te zijn en om effectief te kunnen communiceren met alle betrokkenen op 

verschillende niveaus. Binnen de school is er regelmatig overleg om elkaar gemakkelijker te kunnen begrijpen 

en snel af te kunnen stemmen. Wij ontwikkelen ons als team en op individueel niveau, waarbij de individuele 

ontwikkeling gekoppeld/afgestemd wordt op de school- en teamontwikkeling. Wij werken voortdurend aan de 

verdere ontwikkeling van onze professionaliteit door van en met elkaar te leren en het volgen van cursussen en 

opleidingen. Verder besteden we veel aandacht aan onderling overleg en reflecteren we regelmatig op de 

effecten van ons eigen handelen, zowel individueel als gezamenlijk als team. Het is belangrijk effectief om te 

kunnen gaan met de zorgniveaus, zodat elk kind die zorg krijgt waar het behoefte aan heeft. Daarvoor zijn 

uitstekende vaardigheden op het gebied van klassenmanagement onmisbaar. Daarnaast wordt van de 

leerkrachten op onze school verwacht dat ze vaardig zijn op het gebied van het inzetten van ICT ten dienste 

van het onderwijsleerproces en voor eigen gebruik.  

 

We streven ernaar dat er maximaal twee leerkrachten per groep de kinderen begeleiden. De beschikbare 

formatie zetten we dan ook zoveel mogelijk in voor de groepen. Daarnaast willen we in ieder geval de 

beschikking hebben over een directeur die leiding geeft aan de school, een interne begeleider of 

zorgcoördinator/NT2 coördinator die de verantwoordelijkheid heeft over het interne zorgsysteem en een   

ICT ‘er. Tevens streven we ernaar dat al onze leerkrachten zich specialiseren op minstens één vakgebied en 

daarin op onze school een coördinerende en ondersteunende rol vervullen (hoogbegaafdheid, gedragsspecialist, 

NT2, rekenspecialist, leesspecialist).  

 

Als onmisbaar fundament voor het onderwijsleerproces hanteren wij op onze school normen en waarden, die 

we vertalen naar heldere omgangsregels en afspraken die ervoor zorgen dat alle betrokkenen zich veilig weten 

en voelen. Iedereen krijgt ruimte om zich te ontwikkelen binnen gestelde grenzen, waarvoor we gezamenlijk 

verantwoordelijk zijn om die ook te handhaven. Door veel te investeren in de persoonlijke relatie creëren we 

een warm pedagogisch klimaat dat gekenmerkt wordt door rust, regelmaat, waardering en didactische en 

creatieve uitdaging en variatie. Wij hebben hoge verwachtingen van kinderen en sluiten aan bij wat ze al kennen 

en kunnen om van daaruit te komen tot verdere ontwikkeling van elk individueel kind. Daartoe kijken we heel 

gericht en gedetailleerd naar de kinderen. We gaan regelmatig met hen in gesprek om zo goed te kunnen 

aansluiten bij hun leerbehoeften en te investeren in de relatie. Daarbij geven we duidelijk onze verwachtingen 

aan en spreken we leerlingen aan op hun resultaten, de manier waarop deze tot stand zijn gekomen en op 

welke wijze ze zich verder kunnen ontwikkelen, met als doel hen daarvan te laten leren. De basisvaardigheden 

taal, lezen en rekenen, de wereld oriënterende vakken en leren leren krijgen veel aandacht bij ons op school.  

 

De school draagt op het gebied van Sociaal Emotionele ontwikkeling sinds 2014 het predicaat “gezonde school” 

en sinds 2018 ook voor het deelgebied “Bewegen en sport”.  

In kader van de gezonde school hebben wij diverse protocollen die vallen onder het schoolveiligheidsplan: 

- Protocol Pesten 

- Protocol Voeding 

- Beleid Sport en bewegen 

- Protocol Hitte – Zonveiligheid – Gehoorveiligheid. Behorende bij deze protocollen krijgen de 

kinderen gedurende de schoolloopbaan lessen aangeboden die gericht zijn op voeding (smaaklessen, 

nationaal schoolontbijt etc.), gehoorschade (oorzaken) en leren we de kinderen het belang van goed 

insmeren als ze in de zon gaan spelen/lopen.  

- Protocol medicijngebruik op school  

 

In het schoolgebouw zijn onder één dak alle voorzieningen beschikbaar om onze leerlingen en ouders een 

compleet dagarrangement aan te kunnen bieden (voor-, tussen- en naschoolse opvang). Naast de klaslokalen 

beschikken we over een grote, overzichtelijke, centrale ruimte. Deze ruimte zetten we veelvuldig en voor 

verschillende activiteiten in. We kunnen hier ook gedifferentieerd onderwijs verzorgen. We kunnen er 

verschillende materialen inzetten en ondanks het veelvuldig gebruik, maakt de ruimte steeds een opgeruimde 

indruk. Het betekent ook dat de deuren van de klaslokalen veelvuldig open staan in verbinding met de centrale 

hal. Zo is goed zichtbaar waar kinderen en leerkrachten mee bezig zijn. Het gebouw maakt een frisse indruk 

door de heldere kleuren die gebruikt zijn. Er is een aantal aparte ruimtes beschikbaar waarin ongestoord en in 

alle rust gewerkt en gesproken kan worden. De speelplaatsen, aan de voor- en achterzijde van de school zijn 

uitnodigend ingericht met diverse speelmaterialen waarmee kinderen samen kunnen spelen. De materialen 
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sluiten enerzijds aan op hun voorkeuren en behoeften, anderzijds dagen ze uit om nieuwe mogelijkheden te 

verkennen. 

 

De ouders zijn onze belangrijkste samenwerkingspartners als het gaat om onderwijs en opvoeding van onze 

kinderen. Overige belangrijke samenwerkingspartners zijn de kindpartners met wie we samen zorgdragen voor 

het complete dagarrangement: de Peuterspeelzaal, de Buitenschoolse Opvang (BSO), de Fanfare (jeugdopleiding 

na schooltijd), Sport en cultuur na schooltijd (Ecsplore), De Domijnen, Artamuse, STEM, Madscience en 

Instituut Manhattan. Voor het vormgeven van onze interne zorg zijn de partners in het  Knooppunt gemeente 

Beekdaelen en Kindante Kwadrant van groot belang. De relatie met de parochie is van belang om de band met 

de kerkgemeenschap binnen Puth levend te houden. 

Daarnaast werken we als school samen met de basisscholen rondom Windraak. De 7 Kindantescholen (bs. 

Leyenbroek, bs. Aan de Meule, bs. de Hoefer, bs. de Duizendpoot, bs. de Sprong en bs. Munstergeleen) werken 

samen op het gebied van organisatie, personeel en onderwijskundige ontwikkelingen. Hierbij is het doel om 

krachten te bundelen en van en met elkaar te leren.  

 

We zijn als school trots op de hoge oudertevredenheid van onze ouders en kinderen. Als team genieten we  

van de momenten waarop kinderen hun eigen groei ervaren en zicht hebben op hun talenten! Gebeurtenissen 

die niet genoeg plaats kunnen vinden. In dat verband zijn de gesprekken met kinderen (kindgesprekken), de 

presentaties in het kader van Thematisch werken rondom de wereld oriënterende vakken en de momenten 

waarop de kinderen ons steeds weer aangenaam verrassen. We zijn ook trots op de vele activiteiten die we de 

kinderen kunnen bieden en op het schoolkamp voor de groepen 7 & 8 dat ieder jaar aan het begin van het 

schooljaar plaatsvindt. Drie dagen waarin kennismaking, gezelligheid en samenwerking centraal staan. Ook als 

team genieten we daarvan en vieren we de successen t.a.v. de ontwikkeling van onze kinderen.  

 

Als bs. Petrus Canisius willen wij graag onze specialisatie t.a.v. taal,  lezen en rekenen inzetten en verder 

vergroten. Dit doen wij als organisatie d.m.v. van zowel team- als individuele nascholingstrajecten.  

Daarnaast ook hebben we als school bewust gekozen om ons verder te ontwikkelen op het gebied van omgaan 

met gedragsproblematieken, meer- en hoogbegaafdheid en communiceren met ouders en kinderen. Dit alles 

om de kinderen die zorgbehoeften hebben, deze zo optimaal mogelijk te kunnen bieden. 

 

Wij zijn ons ervan bewust dat (passend) onderwijs vooral vraagt om een hoge mate van ouderbetrokkenheid. 

Ouders en school moeten vooraf heel duidelijk elkaars verwachtingen en mogelijkheden uitspreken. Alleen dan 

kan er een partnerschap ontstaan met het doel de beste en juiste zorg voor het kind.  

Met een visietraject hebben wij, het team, MR en OR, in kaart gebracht wat onze visie en missie is t.a.v. 

ouderbetrokkenheid. Dit is beschreven in ons beleidsplan ouderbetrokkenheid. 
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Onze Missie  

“School met een bite” 
 
We onderschrijven de onderwijskundige visie van stichting Kindante staat onderschrijven wij: 

Het kind staat voorop en dus centraal. Ieder kind is uniek en heeft talenten. Elk kind is bijzonder en elk kind 

mag er zijn. Kinderen zijn niet gelijk, wel gelijkwaardig. 

 

Onder “onderwijs met een bite” verstaan wij:  

• We hebben oog voor alle kinderen in hun leerbehoeften.  

• Het geheel aan kennisoverdracht en diepgaand begrijpen ingebed in de totale ontwikkeling van het kind. Wij 

zetten in op bewustwording bij kinderen, omdat we kinderen zien als de volwassenen van de toekomst en zij 

hierdoor daadwerkelijk iets kunnen veranderen;  

• Het zo opnemen van kennis en begrip zodat het iets van het kind zelf wordt (internaliseren). Dat vraagt om op 

het niveau van het kind en zijn/haar directe zone van ontwikkeling te werken;  

• Het flexibel en wendbaar kunnen inzetten van deze kennis en begrip als basisvaardigheid; 

• Het geheel aan kennis, attitude en vaardigheden op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling van onze 

leerlingen. Voor henzelf en in contact met de mensen om hen heen. Wij zien het als verrijking voor ALLE 

kinderen dat zij op onze school in aanraking komen met verschillende culturen. Dit betekent dat wij kinderen 

prikkelen en hen de gereedschappen en mogelijkheden bieden om dit in de praktijk in te zetten; 

• Samen met peuterspeelzaal geven wij vorm aan een doorgaande ontwikkelingslijn vanaf 2 jaar tot 13 jaar met 

speciale expertise op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling en NT2-onderwijs.  

• Doorgaande lijn Psz. ’t Rengelpötje naar de groepen 1/2 middels het werken met de methode Speelplezier en 

VVE-aanbod.  

 

Voor alle betrokkenen streven we naar een goed leer- en ontwikkelklimaat om “leren leren, leren leven” 

inhoud te geven (bron: onderwijskundige visie stichting Kindante)  

Wij gaan ervoor om er voor ieder kind daadwerkelijk te zijn en zetten onze expertise  “werken vanuit 

diversiteit” daarop in. 

 

Onze Visie 
Wij staan als TEAM van bs Petrus Canisius voor ALLE kinderen van onze school. Dit is onze gezamenlijke 

opdracht en zo ervaren wij dat ook. De passie voor onderwijzen, het overdragen van kennis en vaardigheden 

kenmerkt ons als team. We voelen ons verantwoordelijk voor de ontwikkeling en groei van alle kinderen. Dit 

maken wij zichtbaar in ons contact met kinderen tijdens het dagelijkse werk. We gaan regelmatig met elk kind 

individueel in gesprek, zowel op didactisch, pedagogisch vlak als sociaal vlak. Door reflectieve gesprekken 

krijgen de leerkracht en het kind zicht krijgt op de eigen ontwikkeling en vergroten we het eigenaarschap van 

het kind. 

  

Wij realiseren ons terdege dat dit een warm pedagogisch klimaat vraagt en een liefdevolle benadering waarin 

kinderen zich gewaardeerd en veilig voelen. Dat dragen wij gezamenlijk binnen onze school uit: prestatie vraagt 

immers om relatie, de een kan niet zonder de ander.  

Het is onze ambitie om kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan te bieden, waarin de talenten van alle leerlingen 

worden ontplooid. We gaan daarbij uit van de mogelijkheden van elk kind. Nieuwe wetenschappelijke inzichten 

rondom verschillende vormen van leren en het gebruik van digitale leermiddelen worden kritisch gevolgd en 

waar nodig ingezet. De kinderen worden zo opgeleid tot wereldburgers waarbij kennis, onderzoekend en 

ontdekkend leren, techniek, digitale vaardigheden, samenwerken en creatief en kritisch denken een prominente 

plaats hebben binnen ons onderwijsaanbod. Ontwikkeling van de leerkrachten en de samenwerking met ouders 

zijn daarbij belangrijke factoren.  

 

Het is een ambitie voor de komende jaren om een meer onderzoekende rol voor zowel de leerkrachten als de 

kinderen te laten ontstaan. Volgend vanuit contact en onderzoekend vanuit activerende samenwerkingsvormen 

en opdrachten en andere organisatievormen om zo individueel en samen aan de slag te gaan met 

kennisinhouden, vaardigheden en attitude.  
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Onze kernwaarden/kernwoorden – Pijlers 
 

 
 

Professionele leergemeenschap 

Wij dragen onze kernwaarden uit binnen duidelijke kaders. Leerkrachten zijn de spil waar het om draait als het 

gaat om goed onderwijs. Binnen onze organisatie leren we van en met elkaar en onderzoeken we samen met 

als doel het onderwijs voor onze leerlingen te verbeteren. Daarbij staat het uitwisselen van kennis en 

ervaringen centraal. Het leren van de leerlingen is hierbij onze eerste prioriteit en dit zien wij als onze 

gezamenlijke verantwoording. Dit doen wij in een innoverende professionele organisatie die 

ontwikkelingsgericht werkt. Op onze basisschool nemen mensen hun verantwoordelijkheid, is er ruimte voor 

individuele en gezamenlijke ontwikkeling en ontvangen en geven we feedback, komen talenten tot hun recht.  

 

Wij willen onze leerlingen opleiden tot wereldburgers. We richten ons onderwijs zo in, dat we hen door het 

ontwikkelen van vaardigheden en attituden voorbereiden op hun toekomst. Kernwoorden hierbij zijn 

autonomie, eigenaarschap, weerbaarheid en zicht hebben op eigen talenten en persoonlijke leerdoelen.  

 

We leren de kinderen verantwoordelijkheid te dragen voor de keuzes die zij maken in hun eigen 

ontwikkeling. Hier hebben zij zelfvertrouwen voor nodig. De leerkracht stimuleert dit door een leidende en 

begeleidende rol in te nemen. De leerling wordt op deze manier verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces, dat zorgt 

voor eigenaarschap.  

 

Ieder kind wil leren. Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag ontdekken. Met uitdagend onderwijs willen wij 

dit stimuleren en ontwikkelen. Hiermee bevorderen wij het plezier, de intrinsieke motivatie, de 

nieuwsgierigheid en onderzoekende houding. Het aanbieden van gedegen kennis, het zicht hebben op hun eigen 

leerontwikkeling en leerstijl en inzet van de executieve functies vormen de basis om dit te bewerkstelligen.   

Taal en rekenen zijn voor ons basisvaardigheden. We stellen hoge doelen aan de opbrengsten 

voor deze vakken.  

 

Waar mogelijk integreren wij vakken. Structureel passen wij dit al toe tijdens groepsdoorbrekend aanbod van 

wereldoriëntatie in de groepen 3-8 en gedurende de creamiddagen. De kerndoelen zijn hierbij richtinggevend.  

 

We leren de kinderen hoe ze zelfstandig en samen kunnen leren en sluiten zoveel als mogelijk aan bij de 

pedagogische en didactische onderwijsbehoeften van ieder kind.  
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Betrokkenheid betekent voor ons open communicatie met alle partners: kind, ouders en omgeving, maar ook 

het bevorderen van ouderbetrokkenheid. Daarbij staan wij open voor de mening van ouders en houden wij hen 

op de hoogte van de ontwikkeling van hun kind. Wij verwachten interesse van ouders in de ontwikkeling van 

hun kind. We betrekken kinderen bij hun eigen leerproces door aan te sluiten bij hun belevingswereld en we 

houden structureel kindontwikkelgesprekken met elk kind. Dit motiveert kinderen om zich te blijven 

ontwikkelen.  

 

We werken nauw samen met ketenpartners en verenigingen uit de omgeving van de school om 

leerontwikkeling van de leerlingen te verrijken of te versterken. 

De uitdagingen van de toekomst vragen om mensen met het vermogen flexibel met 

veranderingen om te gaan. Onderzoeks- en ontwerpvaardigheden zijn hierbij van belang, waarbij 

creatief denken een belangrijke vaardigheid is.  

 

Creativiteit gaat over zoveel méér dan knutselen, kunst en cultuur. Het gaat over verbeelden en 

nieuwsgierigheid; over inspiratie en talent. Het gaat ook over spelen: over spelen met ideeën, spelen 

met mogelijkheden en met de vraag 'Wat… als?'. Het gaat over de ontwikkeling van ons denken en over 

het verleggen van grenzen op plezierrijke momenten in een betekenisvolle omgeving. Door dit te stimuleren 

willen wij hen voorbereiden op hun toekomst in onze maatschappij.  

 

 

 



Schoolgids 2019-2020 

  

 

Op bs. Petrus Canisius staat het spelend leren bij de kleuters centraal. Spelen is dé bezigheid van jnge kinderen. 

Ze leren door te onderzoeken, te experimenteren en te imiteren. Kinderen hebben spel ook nodig als 

uitlaatklep. Aangezien kinderen thuis steeds meer achter een beeldscherm zitten en vaak geen rommel mogen 

maken, wordt het steeds belangrijker dat scholen zorgen voor een dagelijkse goede afwisseling van (be)geleid 

spel en vrij spel. Dit is dan ook het uitgangspunt van de “Speelplezier methode” die wij sinds schooljaar 2015-

2106 gebruiken in de groepen 1/2 en in de taalklas voor NT2 kleuters.  

 

De methodiek bestaat uit thema’s die gemiddeld 3 à 4 weken duren. Hierin staan de dagelijks steeds 

terugkerende speel-leerroutines centraal: demonstratiespel en een (hand)pantomimespel voor spel- en 

taalstimulering  in de grote groep, een begeleid spel met een pedagogisch of didactisch motief in de kleine 

groep en observerend en kindvolgend meespelen en spel verrijken tijdens vrij spel. 

 

Deze Speelplezier speel↔leerroutines zijn gebaseerd op de drie i’s: 

 inspireren in de grote groep door het spelen van een demonstratiespel in de vorm van een rollenspel 

of tafelpoppenspel en door het voorgespeelde nog eens samen te spelen  

(gezamenlijk (hand-)pantomimespel); 

 inleven door naar het spontane spel van het kind te kijken en te luisteren en door naast het kind 

hetzelfde te doen als het kind (spiegelen); 

 interveniëren tijdens de dagelijks terugkerende begeleide spelactiviteit in de kleine groep en soms, 

indien wenselijk, tijdens vrij spel.  

 

De bedoeling van het interveniëren is om het  spel van kinderen te verrijken en ontwikkeling op diverse 

gebieden te stimuleren. 

 

Door deze speel-leerroutines in de dagplanning op te nemen, is de te besteden tijd voor het vrije en voor het 

ontwikkelingstimulerende (be)geleide spel in evenwicht.  

We nodigen iedere ouder  aan het begin van een schooljaar uit voor een kennismakingsgesprek met de 

leerkracht. Daarnaast ontvangt u een speciaal boekje over de afspraken en gebruiken in de kleutergroepen en 

informeren we u via een ouderbrief over het actuele thema en de leerstof die de kinderen spelenderwijs 

aangeleerd krijgen.  

 

In het schoolspecifiek zorgplan hebben wij diverse protocollen ten behoeve van de leerlingenzorg opgenomen, 

waarin onder andere de overgang van groep 1 naar groep 2 staat beschreven.  

Wanneer uw kind op 4-jarige leeftijd de basisschool binnenkomt, wordt hij/ zij geplaatst in groep 1. De meeste 

kinderen kleuteren ongeveer twee jaar. Soms heeft een kind verlenging van de kleuterperiode nodig. Dit wordt 

altijd zorgvuldig bekeken (protocol opgenomen in zorgplan) en met de ouders besproken. 

Het kan ook voorkomen, dat een kind een ontwikkelingsvoorsprong heeft en juist gebaat is bij het verkorten 

van de periode in de kleutergroepen. De school bespreekt in de gesprekken met de ouders de ontwikkeling 

van uw kind. We letten daarbij niet alleen op de cognitieve aspecten, maar kijken naar de totale ontwikkeling 

zoals sociaal emotionele ontwikkeling en ontwikkeling executieve functies.  

Er is in het zorgplan een apart protocol opgenomen voor leerlingen die tussen september en 1 december als 4-

jarige instromen. Bij deze “najaarsleerlingen” bekijken we altijd heel nauwkeurig of zij er aan toe zijn (zowel 

cognitief als sociaal emotioneel) om door te stromen naar de volgende groep of dat een verlengde 

kleuterperiode beter past bij de ontwikkeling van het kind. Dit alles bespreken we altijd tijdig met ouders. 

Bij het bepalen van geschiktheid voor de overstap naar groep 3 letten de leerkrachten van de betrokken 

groepen op een aantal factoren: 

 Is het kind er qua didactische ontwikkeling  aan toe? 

 Kan het kind de leerstof bevatten, die in groep 3 wordt aangeboden? 

 Is het kind er emotioneel klaar voor? 

 Hoe is de werkhouding van het kind? 
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Het vergt vaardigheden van kinderen om leerstof te verwerken, die meer klassikaal wordt aangeboden in plaats 

van de speelse manier waarop dit in de kleutergroepen plaatsvindt. Kan het kind zich concentreren? Hoe is de 

motorische ontwikkeling? Via observaties en toetsen houden we de vorderingen van de kinderen uit de 

groepen 1 en 2 bij. In de loop van het jaar bespreken we bovenstaande factoren met de ouders. Het definitieve 

besluit of een kind overgaat naar groep 3, wordt in overleg met de ouders, de intern begeleider en de directeur 

genomen. 

 

In principe kunnen kinderen bij ons op school maar één keer verlengen/doubleren of versnellen. 

We zijn zeer terughoudend met verlengen. Verlengen/doubleren kan, in uitzonderingsgevallen, en komt alleen 

voor wanneer een kind op meerdere vak- of ontwikkelingsgebieden een achterstand heeft van minstens 6 

maanden. 

Ook zijn we zeer kritisch bij het bekijken van de mogelijkheid om te versnellen. We proberen altijd eerst 

uitdaging te bieden door te verdiepen en te verrijken. We hebben een ruim aanbod wat uitdagend materiaal 

betreft en gebruiken hierbij de expertise van onze vakspecialist meer- en hoogbegaafdheid voor 

handelingsadvies. De sociaal-emotionele ontwikkeling van het begaafde kind houden we nauw in de gaten. We 

willen er zeker van zijn dat het versnellen een grote meerwaarde is voor de ontwikkeling van het begaafde 

kind. 

Wanneer een kind zijn schoolloopbaan heeft versneld, bestaat de mogelijkheid dat deze leerling aan het eind 

van groep 7 de basisschool verlaat. De sociaal emotionele ontwikkeling van het kind dan zo zijn, dat het rijp is 

voor het voortgezet onderwijs.  

 

Verlengen en versnellen gebeurt altijd in nauw overleg met de ouders, de betreffende leerkrachten, 

de IB-er en de directeur. De uiteindelijke besluitvorming wordt genomen door de directeur van de school 

i.s.m. de ouders. De mogelijkheid van verlengen/doubleren wordt uiterlijk gemeld op de gespreksavonden in 

maart. Mocht het nuttig zijn om het kind te laten onderzoeken voordat de keuze om te verlengen of te 

versnellen wordt gemaakt, dan adviseert de IB’er dit aan de ouders. 

Het onderwijs op onze school is in de ochtenduren gebaseerd op het jaarklassensysteem. Dit houdt in dat 

kinderen van gelijke leeftijd in dezelfde groep zitten. Uitzondering hierop zijn de groepen 1 en 2 en in 

schooljaar 2019-2020 ook de groepen 5 en 6, hier werken we bewust met combinatie-groepen. In schooljaar 

2019-2020 continueren we de groepsoverstijgende activiteiten in de middaguren rondom de thema’s gekoppeld 

aan de wereldoriënterende vakgebieden, Wetenschap en Techniek, Onderzoekend en Onderwerpend leren en 

Programmeren en Coderen. De vakgebieden taal/rekenen/lezen integreren we in de middaguren in het 

thematisch werken. Daarnaast blijven de groepsdoorbrekende creamiddagen behouden. De kinderen gaan op 

deze middagen op een onderzoekende en creatieve wijze aan de slag. De kinderen uit de taalklassen nemen 

ook deel aan deze creamiddagen in het kader van samenwerking en integratie. Afspraken op teamniveau zorgen 

ervoor dat iedere leerling werkt in een positief leef- en leerklimaat waarbinnen ruimte is voor het respectvol 

om kunnen gaan met de verschillen tussen de kinderen.  

 

De Niet-Nederlandstalige kinderen krijgen zeer specifiek onderwijs dat met name gericht is op het leren van de 

Nederlandse taal en rekenen. De groepsindeling is afhankelijk van het aantal NT2 kinderen dat onze school 

bezoekt. Door de vele tussentijdse in- en uitstroom van kinderen kan het aantal taalklassen per schooljaar 

verschillend zijn. In schooljaar 2019-2020 starten wij met drie taalklassen. 

 

Groep O1 wordt bezocht door de kinderen in de kleuterleeftijd.  

Groep O2 is de groep voor de NT2- kinderen in de leeftijd van 7 t/m 9 jaar. 

Groep O3 is de groep voor de NT2- kinderen in de leeftijd van 10 t/m 13 jaar. 
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Onze school is een katholieke school in een overwegend katholieke woongemeenschap. De groepsleerkracht 

verzorgt de godsdienstlessen. Wij gebruiken hiervoor de methode “Hemel en Aarde”. Tijdens de lessen 

godsdienst willen wij de levensbeschouwelijke ontwikkeling van kinderen stimuleren en hen informeren over 

andere culturen en godsdiensten. Het godsdienstonderwijs maakt niet de katholiciteit van onze school uit, maar 

is wel een belangrijk element. Tijdens het schooljaar vinden er met Kerstmis en Pasen, aan het eind van het 

schooljaar en incidenteel, gezinsvieringen plaats. Daarnaast is er een aantal activiteiten dat aanknopingspunten 

biedt voor levensbeschouwelijke vorming, zoals een excursie, museum- of theaterbezoek en een actie voor 

mensen in nood. 

 

Scholen zijn wettelijk verplicht aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale integratie. Om actief 

burgerschap en sociale integratie te realiseren, is het volgens de inspectie van belang dat scholen zélf een visie 

ontwikkelen. Welke planmatige aanpak hanteert de school om actief burgerschap te stimuleren, welke concrete 

doelen streeft de school na? Op bs. Petrus Canisius hebben wij deze visie en beleid beschreven in het 

schoolplan, schoolspecifiek zorgplan en schoolveiligheidsplan en de daarbij behorende protocollen. 

 

Bij burgerschapsvorming staan drie domeinen centraal: 

 

Democratie - kennis over de democratische rechtstaat en politieke besluitvorming; democratisch handelen en 

de maatschappelijke basiswaarden 

Participatie - kennis over de basiswaarden  en mogelijkheden voor inspraak en vaardigheden en houdingen 

die nodig zijn om op school en in de samenleving actief mee te kunnen doen 

identiteit - verkennen van de eigen identiteit en die van anderen; voor welke (levensbeschouwelijke) waarden 

sta ik en hoe maak ik die waar? 

 

De basiswaarden als vrijheid, gelijkwaardigheid en verdraagzaamheid en het afwijzen van discriminatie is op een 

natuurlijke wijze ingebed in het schoolklimaat en door de leerkrachten gezien als een pedagogische taak. De 

waarden, normen en respect komen terug bij onze lessen levensbeschouwing en sociaal-emotionele vorming 

(methode “kinderen en hun sociale talenten”). De betrokkenheid van jonge kinderen om deel te nemen aan de 

samenleving, wordt gestimuleerd door projecten en lessen over milieueducatie, mensenrechten, gezondheid en 

democratie in de maatschappijvakken.  

Het thema identiteit staat niet alleen centraal tijden de lessen levensbeschouwing en sociaal-emotionele 

vorming maar ook tijdens de week van de lentekriebels waarbij de voorlichting op seksualiteit centraal staat. 

Deze lessen worden in alle groepen gegeven passende bij de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen.  

 

Een goede taalvorming vormt de belangrijkste basis voor de algehele ontwikkeling van het kind. Wij besteden 

hieraan veel aandacht en zien taalontwikkeling als onze expertise. Voor de groepen 1 en 2 gebruiken we sinds 

schooljaar 2015-2016 de nieuwste versie van de methode Speelplezier. Zie het kopje kleuters voor een 

uitgebreide beschrijving van de methode.  

 

In schooljaar 2015-2016 hebben we voor de groepen 4 t/m 8 de nieuwste versie van de methode Taal op Maat 

geïmplementeerd. De lesdoelen worden door de jaren heen systematisch opgebouwd tot een doorgaande 

progressieve lijn. De domeinen Spreken en luisteren, Woordenschat en Taalbeschouwing komen in alle 

groepen aan bod, Stellen en Spellen vanaf groep 4. In groep 1 tot en met 3 worden de domeinen op een 

speelse manier aangeboden binnen met de methodieken Speelplezier en Veilig Leren Lezen. De didactiek is 

gebaseerd op de afwisseling van instructie en zelfstandig werken. Zelf ontdekkend leren en het aanleren van 

strategieën spelen een belangrijke rol. 

Toetsing: methode gebonden toetsen en de CITO Begrijpend Luisteren. 

 

Voor spelling maken wij gebruik van Spelling op maat. Hierbij maken wij sinds 2015-2016 gebruik van de meest 

actuele versie van deze methode.  De methode “Spelling op maat” kent een vaste opbouw per les en maakt 

gebruik van de nieuwste spellingstrategieën: luisterwoorden, luisterwoorden met bijzondere klankgroepen, 

weetwoorden en regelwoorden. De methode vindt het principe van zelf ontdekkend leren belangrijk. Zo 

ontwikkelen de kinderen zelf inzicht in de Nederlandse spellingwijze. Werkwoordspelling wordt apart 
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aangeboden en gaat uit van een vaste werkwijze waarbij de persoonsvorm het middelpunt vormt. Waar nodig 

breiden we de methode uit met specifieke oefenstof of software.  

Toetsing: methodegebonden toetsen en CITO Spelling 3.0. 

Op basis van interesse helpen we kleuters bij het verkennen van de functies van de geschreven taal. We laten 

hen het verband ervaren dat bestaat tussen geschreven en gesproken woorden en dat woorden uit klanken zijn 

opgebouwd. Zo wordt hun taalbewustzijn gevormd en hun woordenschat vergroot. Dit zijn belangrijke 

voorwaarden om later te kunnen lezen en schrijven. In de methode Speelplezier is de ontluikende en 

beginnende geletterdheid opgenomen in de thema’s en routines. We hebben extra oog voor kinderen die in de 

groepen 1 en 2 veel met letters/cijfers bezig zijn en mogelijk al lezen. Deze kinderen bieden we een extra 

aanbod op maat op het gebied van (voorbereidend) lezen.  

 

In groep 3 bieden we het (aanvankelijk) lezen op maat aan. De methode Veilig Leren Lezen (KIM-versie) 

combineert het plezier van het samen leren lezen en bezig te zijn met taal in een onderwijs dat aangepast is aan 

de leesontwikkeling van de leerlingen. We gebruiken diverse materialen voor diverse kinderen. D.m.v. een 

vroege onderkenning van leesproblemen worden uitgebreide mogelijkheden voor differentiatie geboden. 

Daarnaast is er ruimte voor het werken op niveau en voor zelfstandig werken. De methode sluit aan bij de 

tussendoelen van het aanvankelijk lezen van het Expertisecentrum Nederlands.  

Toetsing: methodegebonden toetsen, AVI-toets en DMT- toets van CITO. 

De technische leesmethode Estafette nieuw vormt een uitstekende voortzetting van de aanvankelijk 

leesmethode. Estafette nieuw is geen jaargroepgebonden methode maar gaat uit van de drie verschillende 

leesniveaus.  

Naast instructie is er voldoende aandacht voor toepassing van de leesvaardigheid. Er is veel aandacht voor de 

woordenschat. Kinderen die dit behoeven krijgen meer instructie en leertijd op hun eigen niveau en er is 

voldoende aandacht voor de toepassing van de leesvaardigheid. Elke woensdag sluiten we de dag af met een half 

uur duo-lezen waarbij we alle groepen mixen en kinderen in groepjes van 2 met elkaar lezen. De duo’s delen 

we vooraf in op hun leesniveau.



Schoolgids 2019-2020 

  

De methode Tekstverwerken heeft als doel de vaardigheid te stimuleren om geschreven informatie te kunnen 

begrijpen en toe te passen (d.m.v. aantrekkelijke teksten en opdrachten). 

We besteden aandacht aan woordbetekenis, samenvattingen en kritisch kunnen reageren op teksten. Naarmate 

de leesvaardigheid groter wordt, verschuift de aandacht van het begrijpend lezen naar het studerend lezen. 

Deze lessen zijn meer gericht op het maken van samenvattingen en het schematiseren. Leerzame vragen geven 

de leerlingen handreiking en ondersteuning. 

Toetsing: methodegebonden toetsen en CITO Begrijpend Lezen 3.0. 

We zien het schrift als een communicatie - en expressiemiddel. Het schrijven is als taalvaardigheid 

ondersteunend en functioneel t.o.v. andere vormingsgebieden. We maken gebruik van de methode 

Pennenstreken (versie 2014)  voor de groepen 1 -  8. In deze tijd van gebruik van ICT-middelen hebben wij als 

school een duidelijke visie over het belang van goed schrijfonderwijs.  

Onze visie op schrijven is dat schrijfoefeningen de ontwikkeling van de fijne motoriek en lateralisatie (fase 

waarin sommige hersenfuncties zich in een hersenhelft sterker ontwikkelen dan in de andere) bevorderen. Dit 

is noodzakelijk voor het goed op gang brengen van het leesproces. De kinderen leren zelf letters, woorden en 

zinnen indelen. Schrijven ondersteunt het leren en onthouden. 

We gebruiken de methode Rekenrijk. Dit is een reken- en wiskundemethode voor de groepen 3 t/m 8. 

Rekenrijk is een realistische rekenmethode, waarmee kinderen op basis van begrip leren rekenen. De opzet en 

het organisatiemodel zijn verrassend helder, waardoor leerkrachten én kinderen er snel en makkelijk mee 

werken. En wat vooral belangrijk is: onderzoek laat zien dat de kwaliteit van de methode uitzonderlijk hoog is. 

Dat ziet de leerkracht in de klas terug in de vorm van betere rekenresultaten. Voor kinderen die meer 

aandacht en zorg nodig hebben, verwijst de methode naar onderdelen uit het zorgbreedteprogramma 

Maatwerk. Voor kinderen die meer aankunnen zijn er naast de basisopgaven extra verdiepende opdrachten en 

kan de methode aangevuld worden met extra materiaal. Daarnaast bieden we in de bovenbouwgroepen de 

mogelijkheid om te overbodige leerstof over te slaan en extra verrijkingsstof op te doen (voorbereidend 

wiskunde).  

Toetsing: methodegebonden toetsen, CITO Rekenen 3.0.  

De Engelse taal speelt in onze samenleving een belangrijke rol (internationaal). Wij verzorgen, in het kader van 

vroeg vreemde taal onderwijs (VVTO i.s.m. het Europees platform) Engelse les in de groepen 1 t/m 8. Wij 

maken gebruik van de methode Take it easy. Voor deze methode, die zeer geschikt is voor het aanbieden van 

aantrekkelijke en leerzame lessen, gebruiken we het digibord. In de groepen 7 & 8 wordt elk hoofdstuk 

afgerond met een methodegebonden toets.  

 

Op veel momenten wordt er aandacht besteed aan de wereld om ons heen en brengen wij de kinderen kennis 

bij over het heden en verleden van de aarde. Dit gebeurt eigenlijk in alle schoolvakken. Zo worden er 

groepsgesprekken en spreekbeurten gehouden, werkstukken gemaakt, schooltelevisieprogramma’s bekeken. 

De volgende leergebieden noemen wij oriëntatie op mens en wereld: aardrijkskunde, geschiedenis, 

samenleving, gezond en zelfredzaam gedrag waaronder verkeer en natuuronderwijs. Verder zijn in dit 

leergebied techniek en milieu opgenomen. In de groepen 5, 6, 7 en 8 nemen we methodegebonden toetsen af. 

Voor het verkeersonderwijs maken we gebruik van de methode Verkeerspoort van VVN voor de groepen 1 

t/m 8. 

Aan het einde van groep 7 wordt er een theoretisch en praktisch verkeersexamen afgenomen, waaraan een 

diploma verbonden is. 

 

De vakken Aardrijkskunde, Natuur, Geschiedenis bieden wij vanaf het schooljaar 2018-2019 geïntegreerd aan. 

Wij werken met de digitale methode wereldoriëntatie van Naut, Meander en Brandaan. In onze complexe 

samenleving hebben kinderen te maken met een enorme stroom aan informatie. Ze hebben specifieke, 2e 

eeuwse vaardigheden nodig om daar goed mee om te gaan. Want alleen kennis is niet genoeg. Van de 

leerkracht wordt verwacht dat hij/zij de kinderen deze kennis en vaardigheden aanleert. Maar hoe doe de 

leerkracht dit? Naut Meander Brandaan helpt. Er is geen andere methode die kennis, vaardigheden en 
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toepassen zó integreert. Naut Meander Brandaan geeft ons de zekerheid van een compleet aanbod en de 

flexibiliteit van losse thema’s. 

Met Naut Meander Brandaan in groep 3 en 4 bereiden we de kinderen voor op het werken met de methode in 

de bovenbouw. Kinderen maken kennis met onderwerpen uit de drie vakken in aansprekende thema’s.  

 

In de bovenbouw verbindt Naut Meander Brandaan de vakgebieden in 8 geïntegreerde 

wereldoriëntatiethema’s. Na een introductie van het thema gaan de kinderen aan de slag met een spannend 

onderzoek, een ontwerp of een leuke quiz. Deze manier van werken passen wij sinds schooljaar 2018-2019 

stapsgewijs geïntegreerd met STEM 2, Wetenschap & Techniek, Coderen en Programmeren toe.  

 

Als voorbereiding op het voortgezet onderwijs is het van belang dat kinderen leren leren en dat zij lerenop de 

juiste manier informatie uit teksten te halen, samenvattingen leren te maken e.d. Deze studievaardigheden 

worden ook afgenomen tijdens de Cito eindtoets. Het is dus van belang dat de kinderen dit leren toepassen. 

Met de methode Blits leren de kinderen in de groepen 5 t/m 8 het lezen, begrijpen en verwerken van allerlei 

informatiebronnen: teksten, kaarten, tabellen en grafieken. 

Daarnaast gebruiken alle leerlingen van de groepen 7 en 8 verplicht de schoolagenda. De leerkrachten trainen 

hen in het goed gebruiken van een agenda als ondersteuning voor het leren leren en leren plannen. 

 

Bewegen is gezond en wij proberen een zo breed mogelijke positieve houding te ontwikkelen t.a.v. sport en 

spel. Wij hanteren de methoden Basislessen voor kleuters en Basislessen voor het Bewegingsonderwijs. In de lessen 

worden kennis, inzicht en vaardigheden verworven die nodig zijn om op verantwoorde wijze deel te nemen aan 

de bewegingscultuur. Een sportieve grondhouding t.a.v. meerdere sporten wordt gepromoot. Wij nemen deel 

aan schoolschaatsen voor groep 8 en aan Vereniging in actie (i.s.m. Ecsplore), waarbij de sportverenigingen 

incidenteel o.a. judo, tennis, hockey, handbal en golf geven om kinderen kennis te laten maken met de 

verschillende sporten. Ieder jaar wordt er een sportdag gehouden. Daarnaast nemen wij jaarlijks deel aan de 

Smart en Fit week, die Ecsplore organiseert. Het doel is om kinderen het belang van bewegen en goede 

voeding mee te geven. Iedere dinsdagmiddag verzorgt Ecsplore een naschoolse activiteit rondom sport om zo 

ook bewegen en sporten te stimuleren. Sinds schooljaar 2018-2019 zijn wij gezonde school op het deelthema 

“Bewegen en Sport”.  

Vanaf groep 1 is de computer structureel een onderdeel van het lesprogramma. Daarnaast krijgen de leerlingen 

veel lesstof aangeboden via de digiborden. Leerlingen van de bovenbouw kunnen met het softwareprogramma 

Notebook presentaties voorbereiden voor het digibord. We maken ook gebruik van Dr. Digi en Gynzy. 

 

Ook dit schooljaar gaan de kinderen hun eigen vaardigheid met betrekking tot het werken met de computer als 

een informatiemedium vergroten. Hierbij vormt het zelfstandig en samenwerkend leren het uitgangspunt tot 

het verwerken van de verkregen informatie. De betrokkenheid van de leerling wordt vergroot. Om zelfstandig 

werkstukken te kunnen maken gebruiken de kinderen de programma’s Word, Prezi, Paint, PowerPoint, 

Outlook en Internet. Ze maken gebruik van nieuwe, moderne hedendaagse ICT- middelen. Dit schooljaar 

werken de kinderen op nieuwe ICT-middelen (laptops, Ipads, All-in-ones PC’s). Deze verschillende ICT-

middelen zijn een middel om het onderwijs van nu te ondersteunen. Er is op onze school bewust niet de keuze 

gemaakt om te werken via Ipad-onderwijs.    

 

De leerlingen van de groepen 7 en 8 krijgen preventielessen over het veilig gebruik maken van het internet. 

Hoe ga je om met privégegevens op populaire vriendensites als Facebook, Instagram of Twitter, bij online 

games met chatboxfuncties of via WhatsApp? Het schoolspecifiek Internet protocol is opgenomen als bijlage 

van de schoolkalender.  
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Elke donderdagmiddag wordt er een creamiddag voor de groepen 1 t/m 4 georganiseerd. Tijdens deze middag 

werken de kinderen van de groepen 1 t/m 4, O1 en O2 groepsdoorbrekend. Er worden meerdere vakgebieden 

aangeboden (o.a. knutselen/tekenen, toneel, dans, rots & water training, koken, techniek, onderzoekend leren), 

uitgaande van de kerndoelen. Het is mogelijk, om door het uitnodigen van externen (hulpouders, kunstenaars, 

muzikanten etc.), extra workshops aan te bieden.  

Elke vrijdagmiddag wordt er voor de groepen 5 t/m 8 en O3 een creamiddag georganiseerd. Tijdens deze 

middag werken de kinderen van de groepen 5 t/m 8 en groep O3 groepsdoorbrekend. Er wordt een vijftal 

vakgebieden aangeboden (handvaardigheid, tekenen, koken, toneel en dans en techniek) uitgaande van de 

kerndoelen. Een training Rots & Water is ook een vast onderdeel van de creamiddag. Er is de mogelijkheid om 

door het uitnodigen van externen (toneelvereniging, kunstenaars, muzikanten etc.) extra workshops aan te 

bieden. De kooklessen worden verzorgd door een erkende sport-voedingscoach en de lessen zijn gericht op 

het klaarmaken van een gezonde maaltijd en het opdoen van kennis over voeding en smaakontwikkeling.  

 

In de lessen taal en drama is het belangrijk dat de leerlingen de expressieve en communicatieve mogelijkheden 

leren benutten en bewust gebruik maken van stem, taal, houding, beweging en muziek. Ze verbeelden 

gevoelens, ideeën, gebeurtenissen en spelen rollen van personages. Deze lessen geven kinderen de kans om 

zich verbaal te uiten, iets voor te dragen voor toeschouwers en samen met medespelers uit te beelden. 

Een van onze leerkrachten is vakspecialist muziek en verzorgt de muzieklessen in de groepen 3 t/m 8. 

Daarnaast geven de groepsleerkrachten van groep 1en 2 zelf de muzieklessen. Het muziekonderwijs is er op 

gericht de kinderen muziek te laten ervaren in zijn veelzijdigheid; dit willen we realiseren door naast het 

musiceren de kinderen te laten luisteren naar, bewegen op en praten over muziek. Met de verworven 

vaardigheden en kennis op notenkennis, melodisch en ritmisch gebied kunnen ze vervolgens zelf creatief 

vormend bezig zijn. Tijdens de muzieklessen wordt gebruik gemaakt van een eigen plan gebaseerd op een aantal 

methoden (o.a. Muziek voor de Basisschool) en materiaal van o.a. schooltelevisie; daarnaast kunnen we gebruik 

maken van een uitgebreid ritmisch en melodisch instrumentarium. Als extra dimensie beschikt de school over 

een schoolkoor, dat zowel binnen als buiten de school optreedt.  

Naast de lessen en activiteiten verzorgd door onze eigen vakleerkracht Muziek doen we mee aan diverse 

activiteiten georganiseerd door de combinatiefunctionaris cultuur. Windkracht 6, kennismaking 

muziekinstrumenten en een kennismakingsles fanfare staan jaarlijks op de planning.  

 

Bij het onderwijs in handvaardigheid en tekenen maken de kinderen kennis met verschillende mogelijkheden 

om zich uit te drukken. Daarnaast leren ze beeldende uitingen van anderen begrijpen en leren ze genieten van 

beeldende producten. De kinderen leren ook verschillende technieken en de mogelijkheden van het materiaal 

kennen. Vanuit eigen beleving en fantasie maken ze zich een voorstelling van het onderwerp en al werkende 

ontwikkelen ze vaardigheden om die voorstelling zichtbaar te maken in een werkstuk of tekening. 

Methode: Uit de Kunst/Moet je doen met aanvullende eigen ontwikkelde lessen passend bij de kerndoelen.  

 

Als je danst, beweeg je je lichaam vaak zonder daar bij na te denken. Dans levert een bijdrage aan de 

ontwikkeling van kinderen op verschillende terreinen, waarbij vooral muzikale en sociale vaardigheden, de 

ontwikkeling van het lichaam en de zintuigen een verbinding vormen, met emoties en fantasie. In onze school 

wordt dit in wisselende situaties aangeboden, onder de lessen muziek, gymnastiek en spel. Jaarlijks nemen we 

deel aan de Smart en Fit week georganiseerd door Ecsplore. Tijdens deze week staat het belang van bewegen 

en gezonde voeding centraal, met activiteiten als ochtendgymnastiek, de daily mile etc.  

 

Steeds meer kinderen hebben last van overgewicht. Ze zitten veel achter de computer of slaan het ontbijt 

over. Kinderen drinken op steeds jongere leeftijd alcohol. Ook worden regelmatig kinderen gepest…. zomaar 

enkele maatschappelijke ontwikkelingen die vast niemand ontgaan. 

De school wil zich graag inzetten voor een gezonde en veilige school(omgeving) en genoemde problemen 

uiteraard zoveel mogelijk voorkomen.  
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Sinds 2017 mogen wij voor de twee periode het vignet gezonde school “Sociaal emotionele ontwikkeling” 

dragen en sinds 2018 voegen we daar het vignet gezonde school “Bewegen en Sport”, “Fysieke veiligheid en 

“Voeding” aan toe. 

 2

Taal / lezen / spelling / schrijven 6.45 7.45 8.00 u. 8.00 u. 8.00 u. 

Rekenen en wiskunde 2.00 2.15 5.15 u. 5.45 u. 5.45 u. 

Engels  0.30 0.30 0.30 u. 0.45 u 0.45 u. 

Oriëntatie op mens en wereld (aardrijkskunde, 

geschiedenis, samenleving, godsdienst, kennisvlucht) 

0.30 0.30 2.30 u. 3.00 u. 3.15 u. 

Gezond en redzaam gedrag, natuuronderwijs, verkeer 0.30 0.30 1.30 u. 2.30 u. 2.15 u. 

Kunstzinnige oriëntatie 2.00 2.15 2.00 u. 2.00 u. 2.00 u. 

Lichamelijke opvoeding 4.15 u 5.45 u 2.00 u. 1.45 u. 1.45 u. 

Zelfstandig werken o.a. 

computeronderwijs  

1.00 1.00 1.00 u. 1.00 u. 1.00 u. 

Arbeid met ontwikkelingsmateriaal 2.00 2.15    

Pauze 1.00 1.15 1.15 u. 1.15 u. 1.15 u. 

Totaal 20.50 u. 24.00 u. 24.00 u. 26.00 u. 26.00 u. 

 
De bovenstaande uren zijn gebaseerd op het gemiddelde, per schooljaar en per kwartaal kan de tijd iets 

afwijken n.a.v. gemaakte prioriteiten als gevolg van de analyse van de leeropbrengsten en de evaluaties van de 

groepsplannen. De daadwerkelijke gemaakte uren zijn terug te vinden in de weekvoorbereiding van de 

groepsleerkrachten.  

 

 

 

Wij streven er naar kwalitatief goed onderwijs te geven. Dit doen we o.a. door het scheppen van een goed 

pedagogisch klimaat, moderne onderwijsmethoden en effectief en opbrengstgericht onderwijs. Door nascholing 

wordt de eigen deskundigheid en vaardigheid van de leerkrachten up-to-date gehouden.  

Onze school maakt deel uit van Federatief Samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek PO-3104. Dit 

samenwerkingsverband streeft naar regionale afstemming van passend onderwijs. 

 

Niet alle kinderen ontwikkelen zich op dezelfde wijze en daarom proberen wij passend onderwijs te realiseren, 

afgestemd op de individuele mogelijkheden en eventuele specifieke behoeften van alle kinderen. Dit betekent, 

dat het nodig is het leer- en ontwikkelingsproces van iedere leerling goed te volgen. Wij willen een optimistisch 

pedagogisch klimaat creëren, waarbinnen de leerkracht uitgaat van verschil in ontwikkeling tussen de kinderen 

en hen hierin uitdaagt, ondersteunt en vertrouwen schenkt. 

Om de leer- en sociaal/emotionele ontwikkeling van elk kind in groep 1 en 2 vast te leggen, gebruiken wij het 

observatie-instrument  behorende bij de methode Speelplezier en worden periodieke toetsen afgenomen.  

In de groepen 3 t/m 8 nemen we regelmatig de bij de methoden behorende toetsen af. Om alle leerlingen 

systematisch op gebied van lezen, spelling, begrijpend lezenluisteren, taal en rekenen te kunnen volgen, hebben 

we de beschikking over het leerlingvolgsysteem van Esis-B. Dit administratiesysteem bestaat uit een 

samenhangend geheel van methode-overstijgende, landelijke toetsen en bevat een registratiesysteem met 

aanwijzingen en materiaal voor gerichte hulp. De uitslagen van deze toetsen worden meegenomen in de 

leerling-besprekingen en in de rapportage naar ouders. De sociaal-emotionele ontwikkeling volgen we door het 

afnemen en invullen van de Sociale Competentie ObservatieLijst (SCOL). De leerlingen van de groepen 6 t/m 8 

vullen jaarlijks de SCOL vragenlijst voor leerlingen in. Deze lijst voldoet aan de nieuwe wetgeving t.a.v. meten 

sociale veiligheid leerlingen.  

Om de kinderen goed te kunnen begeleiden, hebben we gekozen voor een interne begeleidingsstructuur, 

waarbij de groepsleerkrachten ondersteuning krijgen van een Intern Begeleider. De Intern Begeleider 

coördineert de leerlingbegeleiding. Er wordt gewerkt aan de hand van groepsplannen en handelingsplannen via 

handelingsgericht werken. Deze plannen evalueren we regelmatig met ouders, Intern Begeleider en 

groepsleerkracht.  
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In het geven van extra zorg volgen wij de 5 zorgniveaus zoals deze zijn afgesproken binnen het 

Samenwerkingsverband. 

 

 Zorgniveau 1 = de reguliere hulp die de leerkracht binnen de groep biedt in goed georganiseerde 

lessen. In een groepsplan wordt per vakgebied aangegeven welke doelen er gesteld worden en hoe er 

de komende periode gewerkt wordt met alle kinderen binnen de groep. 

 Zorgniveau 2 = als n.a.v. toetsingen of observaties blijkt dat er kinderen andere onderwijsbehoeften 

hebben. Dan wordt het groepsplan bijgesteld, hierin wordt dan opgenomen welke extra instructie en 

ondersteuning de kinderen ontvangen. Dit  bijgestelde groepsplan wordt na ca. 8 weken geëvalueerd 

en eventueel bijgesteld.  

 Zorgniveau 3 = een individueel handelingsplan op het moment dat er bijvoorbeeld door één leerling 

met geheel andere stof of op een eigen op de leerstijl van het kind aangepaste manier wordt gewerkt. 

Ook dit individueel handelingsplan wordt na ca. 8 weken geëvalueerd en eventueel bijgesteld.  Op het 

moment dat blijkt dat de extra hulp onvoldoende effect heeft, stappen we over naar het inschakelen 

van externe hulp.  

 Zorgniveau 4 = inschakelen van externe hulp voor bijvoorbeeld onderzoek of ondersteuning. Dit 

gebeurt in nauwe samenwerking met de ouders. De basisschool krijgt dan hulp van externe 

deskundigen, die intakegesprekken voeren, onderzoeken en/of observaties uitvoeren, verkregen 

gegevens rapporteren en evaluatiegesprekken voeren. Typering en analyse van het probleem zijn dan 

duidelijk en de school ontvangt  en maakt vervolgens een plan van aanpak voor het vervolgtraject, dat 

afgelegd dient te worden. 

 Zorgniveau 5 = indien de effecten van de ondernomen maatregelen onvoldoende zijn, kan in overleg 

met de ouders het kind aangemeld worden bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg om te laten 

onderzoeken of het kind toelaatbaar is voor het speciaal onderwijs.  

 

De organisatie van onze zorg hebben wij beschreven in het schoolspecifiek zorgplan dat ter inzage ligt bij de 

directie van de school. 

De intern begeleider bekijkt samen met de leerkrachten de resultaten van de toetsen en bespreekt de 

eventueel daaruit voortkomende acties. In samenspraak wordt extra hulp bepaald. De intern begeleider is 

verantwoordelijk voor de activiteiten voor deze kinderen. Soms observeert de intern begeleider in de klas of 

neemt extra toetsen af. Dit om de begeleiding aan kinderen zo effectief mogelijk te maken. In overleg met de 

leerkracht wordt afgesproken wanneer en hoe een kind extra hulp krijgt. Dit leggen we vast in een groepsplan 

op zorgniveau 2 of 3. Extra hulp wordt in de klas door de eigen leerkracht gegeven. De school beschikt over 

speciaal materiaal en de intern begeleider houdt deze orthotheek actueel.  

Deze bespreking vindt twee keer per jaar plaats. Daarnaast vindt er op het einde van het schooljaar een 

groepsoverdracht plaats. Tijdens deze besprekingen overleggen de groepsleerkracht en de intern begeleider 

over de vorderingen van alle kinderen van de groep en de toetsuitslagen van het CITO-leerlingvolgsysteem. 

Om het onderwijs te optimaliseren kijken we welke methodes en middelen ingezet moeten worden voor de 

kinderen met een voorsprong of leerlingen met een achterstand in hun schoolontwikkeling. 

 

Bs. Petrus Canisius heeft een zorgteam. Dit team bestaat uit de directeur en de intern begeleider. Zij 

bespreken met elkaar de leerlingen met een complexe problematiek. Er wordt gekeken op welke manier de 

beste hulp geboden kan worden. Daarbij kan de hulp van externen worden ingeroepen, zoals jeugdarts van de 

GGD, onderwijsadviesdienst Kindante Kwadrant, logopedist, het SWV (het samenwerkingsverband), 

jeugdmaatschappelijk werker en de wijkagent.  
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Passend primair onderwijs in Zuid-Limburg 

 
Schoolbesturen en hun scholen organiseren voor alle leerlingen passend onderwijs. Thuisnabij 

en zo inclusief mogelijk. Schoolbesturen geven samen invulling aan de zorgplicht. Het samenwerkingsverband 

organiseert een dekkend aanbod; voor alle leerlingen een passende plek.  

 

Er zijn drie samenwerkingsverbanden primair onderwijs in Zuid-Limburg: 

Regio Westelijke Mijnstreek:  Beek, Beekdaelen (Schinnen), Sittard-Geleen en Stein. 

Regio Maastricht-Heuvelland:  Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en 

Valkenburg aan de Geul 

Regio Parkstad:  Brunssum, Beekdaelen (Nuth en Onderbanken) Heerlen, Kerkrade, 

Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal. 

 

Schoolondersteuningsprofiel 

Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel: een beschrijving van de onderwijsondersteuning die scholen 

aan leerlingen kunnen bieden. Het schoolondersteuningsprofiel kunt u terugvinden op de website van de 

school. 

 

Onderwijsondersteuning 

De onderwijsondersteuning bestaat uit 5 niveaus: 

 Ondersteuningsniveau 1:  Onderwijs in de groep 

 Ondersteuningsniveau 2:  Ondersteuning in de groep 

 Ondersteuningsniveau 3:  Ondersteuning op school met interne deskundigen 

 Ondersteuningsniveau 4:  Ondersteuning op school met externe specialisten 

 Ondersteuningsniveau 5: Extra ondersteuning speciaal (basis)onderwijs 

 

Alle basisscholen bieden de basisondersteuning (ondersteuningsniveau 1 tot en met 4). Dit doen zij zelf of met 

behulp van netwerkpartners.  

Bij verschil van inzicht over de inzet van onderwijsondersteuning in niveau 1 t/m 4, voorziet het 

samenwerkingsverband in onafhankelijk extern deskundig advies. 

Ondersteuningsniveau 5 is extra ondersteuning op het speciaal (basis)onderwijs. Hiervoor is een 

toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig.  

 

Gemeentelijke ondersteuning 

Jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg en schoolmaatschappelijk werk vallen onder verantwoordelijkheid en regie 

van de gemeenten. Als een kind thuis of op school gemeentelijke ondersteuning nodig heeft, wordt dit 

aanvullend aan de onderwijsondersteuning ingezet. Dit betreft o.a. (individuele) begeleiding, behandeling en 

persoonlijke verzorging in het kader van de Jeugdwet.    

 

Zorgondersteuning 

Als een kind zorgondersteuning uit de Wet Langdurige Zorg of Zorgverzekeringswet nodig heeft, worden met 

ouders afspraken gemaakt over inzet en omvang tijdens schooltijd. 

 

Knooppunt 

Indien een school onvoldoende tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling wordt een 

knooppunt georganiseerd. In het knooppunt zitten kernpartners (ouders, school, jeugdarts, 

schoolmaatschappelijk werk, leerplicht en gemeentelijke toegang) en incidentele partners. Partners sluiten aan 

op maat en naar behoefte.  

 

Aanmelding, zorgplicht en toelaatbaarheid tot speciaal (basis) onderwijs 

Ouders melden hun kind schriftelijk (minimaal 10 weken voor de gewenste plaatsing) aan bij een school van 

voorkeur. Aanmelding betekent niet automatisch plaatsen.  

 

Aan een verzoek tot aanmelding geeft een school gehoor. De afspraak is dat niet mondeling wordt 

doorverwezen. Er is geen uniform aanmeldformulier vanuit het samenwerkingsverband voorgeschreven. 

Besturen en scholen hanteren eigen formulieren; deze staan altijd op de website van de school.  

 

De plaatsingstermijn start vanaf het moment dat een ouder het kind schriftelijk aanmeldt bij een school. 

Ouders stellen de school op de hoogte als zij weten of vermoeden dat hun kind ondersteuning nodig heeft. De 
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school van aanmelding vraagt altijd informatie op bij de school van herkomst of de kinderopvang (bij eerste 

aanmelding). Deze informatie is noodzakelijk om te beoordelen of de school van aanmelding de ondersteuning 

kan bieden die het kind nodig heeft.  

 

De school beslist, binnen zes weken na schriftelijke aanmelding, of het kind kan worden toegelaten. Deze 

periode kan met vier weken worden verlengd. Als de school niet kan plaatsen, zoekt de school (of het 

schoolbestuur) een passende onderwijsplek op een andere school. Dat kan een andere basisschool zijn of een 

school voor speciaal (basis)onderwijs. Belangrijk daarbij is dat een goede balans wordt gevonden tussen de 

mogelijkheden van het kind, de wensen van ouders en de mogelijkheden van scholen.  

Als extra ondersteuning in het speciaal (basis)onderwijs nodig is, dan wordt een toelaatbaarheidstraject gestart 

via de trajectbegeleider van het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband bepaalt of en voor hoelang 

een leerling toelaatbaar is tot het speciaal (basis)onderwijs.  

 

Stapt een leerling over naar een andere school, dan zorgen de betrokken scholen - in overleg met de ouders - 

voor een goede, soepele overgang en informatieoverdracht volgens de afspraken binnen het 

samenwerkingsverband. 

 

 

Informatie samenwerkingsverbanden 

 

Voor meer informatie : zie www.passendonderwijszuid.nl   

Hier is ook de medezeggenschap in het samenwerkingsverband (OPR) opgenomen. 

 

Contactgegevens: 

 

Samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek 

Adres:  Eloystraat 1a 

6166 XM Geleen 

Directeur:  Tiny Meijers-Troquet 

Telefoon: 085 - 488 12 80 

E-mail:  t.meijers@swvpo-wm.nl 

 

Samenwerkingsverband Maastricht-Heuvelland 

Adres:  Nieuw Eyckholt 290E 

6419 DJ Heerlen 

Directeur: Doreen Kersemakers 

Telefoon: 085 - 488 12 80 

E-mail:  info-po@swvzl.nl 

 

Samenwerkingsverband Parkstad 

Adres:  Nieuw Eyckholt 290E 

6419 DJ Heerlen 

Directeur: Doreen Kersemakers 

Telefoon: 085 - 488 12 80 

E-mail: info-po@swvzl.nl 

 
 

Voor informatie en advies rondom opvoeden en opgroeien, kunt u contact opnemen met het Centrum voor 

Jeugd en Gezin Westelijke Mijnstreek via 046-8506910 of info@cjg-wm.nl. Zij proberen uw vraag direct te 

beantwoorden. Als dit niet lukt, zorgen zij er voor dat het iemand van team jeugd (onderdeel van het 

gebiedsteamBeekdaelen) binnen enkele werkdagen contact met u opneemt. 
Ook voor spoedzaken kunt u binnen kantoortijden contact opnemen met het CJG. Buiten kantoortijden kunt 

u in geval van een (dreigende) crisissituatie binnen een gezin contact opnemen met deCrisisdienst Jeugd van 

Bureau Jeugdzorg Limburg via telefoonnummer 088-0072990.  

http://www.passendonderwijszuid.nl/
mailto:t.meijers@swvpo-wm.nl
mailto:info-po@swvzl.nl
mailto:info-po@swvzl.nl
mailto:info@cjg-wm.nl
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Wilt u een aanvraag doen voor ondersteuning voor uw kind met een beperking? Vul dan online het formulier 

in op de website van gemeente Beekdaelen – domein Sociaal. 
 

Protocol Externe hulpverlening onder schooltijd 
Ten aanzien van  externe hulp onder schooltijd in en buiten de school staat het bevoegd gezag  

hier in beginsel afwijzend tegenover. Indien er sprake is van een medische indicatie of indien 

er door het zorgteam van de basisschool kan worden aangetoond dat de te verlenen hulp 

een onmisbare schakel in het hulpverleningsproces is, wordt hierop een uitzondering 

gemaakt. 

 

Als dit is aangetoond, dient er door de ouders/wettelijke verzorgers en de uitvoerder van de 

hulpverlening een verklaring van vrijwaring van verantwoordelijkheid aan school te 

worden afgegeven. Op deze manier kunnen school en bevoegd gezag niet aansprakelijk 

worden gesteld voor de kwaliteit of gevolgen van de door de externe hulpverlener 

geleverde diensten en producten. De school is niet aansprakelijk voor de, door dit 

verzuim, gemiste lessen. Deze lessen worden in principe niet ingehaald. 

Wel dienen goede afspraken gemaakt te worden over de frequentie, tijdsduur en wijze 

waarop terugkoppeling naar school plaatsvindt. 

Uiteindelijk beslist de directeur, aan de hand van vastgestelde criteria, voor elke aanvraag 

afzonderlijk of de school wel of geen medewerking verleent. De directeur maakt hierbij een 

afweging tussen het belang voor de leerling en de organisatorische en eventueel 

taakverzwarende elementen voor de school en haar medewerkers. 

Wel dienen goede afspraken gemaakt te worden over de frequentie, tijdsduur en wijze 

waarop terugkoppeling naar school plaatsvindt. 

 

Een aanvraag voor externe hulp onder schooltijd dient altijd schriftelijk bij de directeur 

worden aangevraagd. 

 
Dyslexieprotocol 

Vanaf groep 1 volgen wij het landelijk dyslexieprotocol. De protocollen dyslexie voor het onderwijs zijn in 

opdracht van het ministerie van OCW ontwikkeld om de signalering van leesproblemen en dyslexie van het 

basisonderwijs tot en met het hoger onderwijs te systematiseren.  

 

De protocollen geven leerkrachten in het onderwijs concrete handvatten voor beleid op het gebied van 

signalering en diagnose, begeleiding en behandeling, compenserende faciliteiten tot de inzet van 

computerhulpmiddelen.  

 

Dyscalculie protocol  

Vanaf groep 3 volgen wij het landelijk dyscalculieprotocol. Het protocol dyscalculie voor het basisonderwijs is 

ontwikkeld met financiële steun door het ministerie van OCW. 

 

Het protocol beoogt een leidraad te zijn voor: 

- het ontwikkelen van goed rekenonderwijs 

- het zorgvuldig afstemmen van het onderwijs op de ontwikkeling van kinderen; 

- het voorkomen van rekenwiskunde-problemen; 

- het gericht begeleiden van leerlingen met dyscalculie 

- het ontwikkelen van rekenbeleid 

- het ontwikkelen van zorgbeleid 
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We streven ernaar ouders zoveel mogelijk te betrekken bij school. We werken samen met ouders en delen de 

zorg voor het kind. Gedurende de schooltijd is regelmatig contact tussen de ouders en de school van groot 

belang om te weten hoe uw kind functioneert op school en thuis. Naast het dagelijkse, spontane contact is er 

ook sprake van verschillende manieren van georganiseerd contact.  

 

 

Onze school wil graag alle ouders goed informeren over hun kind(eren). Ouders hebben in principe recht op 

informatie over hun kind op school; dat is ook het uitgangspunt van onze school.  

Dit geldt ook voor ouders die gescheiden 

 zijn. Welke informatie beide ouders ontvangen is afhankelijk van de wettelijke hoedanigheid waarin de ouders 

verkeren. 

Op de website van Kindante treft u de volledige informatie aan over dit onderwerp. 

Klik hier 

 

Aan het begin van ieder schooljaar organiseren we een ouderinformatieavond waarin we ouders informeren 

over de ontwikkelplannen van de school en geven we hen inzicht in de lesstof die in het schooljaar in de 

diverse groepen wordt aangeboden. Uit het laatste tevredenheidsonderzoek kwam duidelijk naar voren dat 

ouders in de periode tussen oktober en maart tussentijds geïnformeerd willen worden over de vorderingen 

van hun kind(eren). In schooljaar 2019-2020 wordt gestart met het werken met het digitaal portfolio dat we 

rond december de eerste keer willen delen met ouders zodat zij ook tussentijds geïnformeerd worden. 

In september en oktober van het schooljaar stellen we de ouders in de gelegenheid om een 

kennismakingsgesprek te hebben met de groepsleerkracht. Bij voorkeur zijn ook de leerlingen zelf aanwezig bij 

het gesprek. Het doel van deze gesprekken is om naast kennismaking, de verwachtingen t.a.v. het nieuwe 

schooljaar met elkaar te verkennen.   

 

Voordat het rapport wordt meegegeven vinden er rapportbesprekingen plaats. Tijdens deze avonden worden 

het werk en de resultaten van het kind besproken. Kinderen mogen bij deze gesprekken aanwezig zijn. Ons 

schoolbeleid is dat indien er sprake is van een gescheiden gezinssituatie beide ouders gelijktijdig voor het 

gesprek over de ontwikkeling van hun kind uitgenodigd worden.  

 

De doelstelling van deze oudergesprekken is om de ouders/verzorgers en leerlingen inzicht te verschaffen van 

de basisvaardigheden op o.a. het gebied van taal en rekenen n.a.v. de behaalde score. Ook geven een 

voorzichtige indicatie van het niveau voortgezet onderwijs dat past bij de ontwikkeling van het kind. In het 

voorlopig advies nemen we naast de resultaten van de CITO-toetsen, ook het functioneren in de klas mee.  

 

Gedurende het schooljaar worden er meerdere informatieavonden georganiseerd rondom een thema. 

Bijvoorbeeld: Methode Speelplezier, Sociale media en digitale veiligheid, communie, etc. Daarnaast is er jaarlijks 

een informatieavond voor de ouders van de groepen 6, 7 & 8 rondom het thema “verwijzing naar het 

voortgezet onderwijs”.   

 

Ouders kunnen de leerkrachten na schooltijd spreken. Om teleurstelling te voorkomen vragen wij om vooraf 

een afspraak te maken. 

 

De directeur en de intern begeleider zijn fulltime werkzaam op bs. Petrus Canisius en in principe dagelijks 

aanwezig. Het is zeer wenselijk om vooraf een afspraak maken.  

https://www.kindante.nl/Informatieplicht-van-school-aan-ouders?parentId=440
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Deze worden incidenteel afgelegd. 

 

We geven regelmatig digitale informatie middels ISY (via inlogcode bereikbaar voor ouders/grootouders). 

Ouders die de informatie schriftelijk willen ontvangen kunnen dit aangeven bij de directie.  

 

 Vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld toetsuitslagen, wordt altijd in een gesloten enveloppe 

meegegeven en mogen pas in bijzijn van ouders worden geopend.  

 In de entrees van beide ingangen zijn prikborden te vinden waar regelmatig mededelingen van school 

te vinden zijn. In de hal van de kleuters is een prikbord te vinden, waar folders, posters en 

mededelingen te vinden zijn van instanties, waarmee de school samenwerkt.  

 

De hulp van ouders is onmisbaar binnen onze school. Aan het begin van ieder schooljaar kunnen ouders zich 

opgeven als klassenouder. Deze ouder is de contactpersoon tussen de groepsleerkracht en de ouders van de 

klas. De klassenouder coördineert ouderhulp bij verschillende activiteiten. De organisatie van de klassenouders 

is beschreven in beleid dat op school ter inzage ligt.  

 

Bij diverse activiteiten zoals voorstellingen, excursies, schoolschaatsen en activiteiten kunstzinnige vorming 

vragen we ouders voor extra begeleiding.   

 

De oudervereniging, waar iedere ouder op het moment dat zij hun kind(eren) op onze school inschrijft 

automatisch lid van wordt, ondersteunt de school door middel van het coördineren van diverse zaken. De 

leden van de oudervereniging vormen ook het ouderpanel. Met het ouderpanel bespreekt de directie actuele 

onderwerpen die de school raken. Het ouderpanel geeft de directie advies. Jaarlijks organiseert de 

oudervereniging een jaarvergadering. Tijdens deze vergadering lichten zij aan alle geïnteresseerde ouders hun 

jaarverslag toe en is er ruimte om vragen te stellen.   

Jaarlijks int de oudervereniging een vrijwillige ouderbijdrage. Met deze vrijwillige ouderbijdrage organiseren de 

ouderraad en de klassenouders alle feesten en activiteiten. De hoogte van deze vrijwillige ouderbijdrage wordt 

jaarlijks vermeld in de schoolkalender.  

 De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage die door de oudervereniging aan de ouders/verzorgers 

wordt gevraagd zonder dat daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Ouders worden lid van de 

oudervereniging en betalen contributie die ook wel “vrijwillige ouderbijdrage” wordt genoemd. Lid 

worden van een vereniging is vrijwillig, maar wie lid wordt moet wel de contributie betalen, net als bij 

de voetbal- of tennisvereniging.  

 De ouderbijdrage is bedoeld voor extra uitgaven die het schoolbestuur niet vergoed krijgt door de 

overheid. De vrijwillige bijdrage aan de oudervereniging wordt besteed aan het organiseren van allerlei 

activiteiten. Voor onze school zijn dit het carnavals-, sinterklaas- en kerstfeest, Pasen, excursies, het 

schoolkamp voor de schoolverlaters, de schoolreisjes enz. Deze activiteiten dragen allemaal bij aan de 

sfeer, gezelligheid en de saamhorigheid op school. 

 De hoogte van de ouderbijdrage (met instemming MR) en de besteding van dit geld wordt door de 

ouderraad vastgesteld tijdens de algemene jaarvergadering.  

Sinds een aantal schooljaren werken we met klassenouders. Iedere klas heeft een of twee klassenouders die de 

contacten met ouders onderhouden t.a.v. het organiseren van schoolactiviteiten of het regelen van 

leerlingenvervoer bij excursies. De klassenouders werken daarbij met een adressenbestand dat met 

toestemming van de desbetreffende ouders wordt gedeeld. De communicatie van de klassenouders met de 

overige ouders gebeurt meestal via email. Bij zaken die snel geregeld moeten worden, wordt incidenteel een 

groepsapp ingezet.  
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Medezeggenschap in onze school 

Ouders en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad (MR) invloed uitoefenen op het beleid van de 

school. Het medezeggenschapsrecht is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (hierna: WMS). Elke 

school heeft verplicht een medezeggenschapsraad.   

In de scholen van Kindante bestaat de medezeggenschapsraad alleen uit ouders en personeel. De omvang van 

de raad is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school. Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en 

meebeslissen in de medezeggenschapsraad. Het bevoegd gezag stelt, naast een medezeggenschapsstatuut, een 

medezeggenschapsreglement op waarin o.a. staat hoe de verkiezingen plaatsvinden.  

 

Informatierecht en initiatiefrecht 

Informatie is noodzakelijk voor openheid binnen de school. De MR moet over informatie beschikken om te 

kunnen praten over het beleid en de kwaliteit op school. Het informatierecht is dan ook een belangrijk recht 

van de medezeggenschapsraad. Het is de taak van het bevoegd gezag om de MR tijdig te informeren, zodat de 

MR goed kan functioneren. 

 

Daarnaast kan de MR altijd op eigen initiatief voorstellen doen en standpunten kenbaar maken aan het bevoegd 

gezag. Het bevoegd gezag stelt de MR altijd in de gelegenheid deze te bespreken. 

Taken medezeggenschapsraad  

In het medezeggenschapsstatuut en medezeggenschapreglement staan alle rechten van de  

medezeggenschapsraad benoemd, voortvloeiend uit de WMS. Hierbij dient het bevoegd gezag dus tijdig vooraf 

aan de MR advies of instemming te vragen. 

 

• Instemmingsrecht 

De MR heeft op een aantal onderwerpen ook een instemmingsrecht. Het schoolbestuur kan dus dit soort 

plannen niet uitvoeren zonder de instemming van de MR. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld 

gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. Ouders hebben apart 

instemmingsrecht over zaken die betrekking hebben op ouders zoals de besteding van de vrijwillige 

ouderbijdrage. 

 

• Adviesrecht 

In de wet staat een lijst met zaken waarvoor het schoolbestuur in ieder geval het advies van de MR moet 

vragen. U kunt dan denken aan een wijziging in de organisatie van de school, vakantieregeling of de aanstelling 

of ontslag van de schoolleiding. Het schoolbestuur moet zorgvuldig omgaan met het advies van de MR, maar is 

niet verplicht dit advies over te nemen. 

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en GMR-platform. 

Kindante houdt als bevoegd gezag meerdere scholen in stand. Omdat een aantal zaken voor alle Kindante 

scholen van toepassing zijn, hebben de afzonderlijke MR-en een aantal taken en bevoegdheden overgedragen 

aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De leden van de GMR worden gekozen door de 

leden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden en zijn als personeelslid in dienst van Kindante of zijn 

ouders die een kind hebben op één van onze Kindante scholen. Het aantal ouders en personeelsleden binnen 

de GMR is gelijk. De GMR is het formele overlegorgaan van het College van Bestuur als bevoegd gezag. 

 

Naast de formele Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor alle scholen bestaat er binnen Kindante 

ook een GMR-platform. De GMR voert overleg met het GMR-platform om zodoende de betrokkenheid en 

inspraakmogelijkheid vanuit alle MR-en te vergroten. 

Het GMR-platform bestaat uit afgevaardigden van de MR-en van de afzonderlijke scholen.  

 

 

 

 



Schoolgids 2019-2020 

  

 

In het kader van de Kwaliteitswet heeft stichting Kindante een klachtenregeling vastgesteld, die te vinden is op 

de website van Kindante. 

klik hier 

 

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen 

ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze kunnen worden afgehandeld. Over het 

algemeen is het wenselijk dat men een probleem eerst bespreekt met de eigen leerkracht. Als dit niet mogelijk 

is of onvoldoende oplossing heeft gegeven, is een gesprek met de directie bij voorkeur de volgende stap. 

Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid 

heeft plaatsgevonden, kan met een beroep doen op de klachtenregeling. Dit houdt in dat men de klacht in 

eerste instantie ter sprake kan brengen bij de schoolcontactpersoon op school. 

 

Schoolcontactpersoon 

Bij de schoolcontactpersoon kan men terecht met een klacht. De schoolcontactpersoon is degene die u de weg 

kan wijzen bij klachten. De schoolcontactpersoon is op de hoogte van de mogelijke stappen die ondernomen 

kunnen worden om de ouder of leerling met een klacht te ondersteunen bij het zoeken naar een oplossing.  

 

De schoolcontactpersoon / personen van onze school zijn: 

- Naam: Joyce Galema en Tim Prince   

- Mailadres: j.galema@bspetruscanisius-puth.nl / t.prince@bspetruscanisius-puth.nl  

- Telefoonnummer: 046-4431589 

- Werkdagen: Joyce Galema maandag t/m donderdag , Tim Prince maandag t/m vrijdagochtend/  

 

 

Bij de onderwijsinspectie zijn ook vertrouwensinspecteurs aangesteld. De vertrouwensinspecteur vervult een 

klankbordfunctie voor leerlingen en personeelsleden die slachtoffer zijn van seksuele intimidatie of die worden 

geconfronteerd met seksuele intimidatie jegens andere leerlingen of personeelsleden. De 

vertrouwensinspecteur is te bereiken bij het Landelijk Meldpunt Vertrouwensinspectie. 

 

 

tel. 0900-1113111 In het kader van de Kwaliteitswet heeft stichting Kindante een klachtenregeling vastgesteld, 

die op iedere school ter inzage ligt. Hiermee kunnen ouders en leerlingen klachten indienen over gedragingen 

en beslissingen – of het nalaten daarvan – van bijvoorbeeld het bestuur en het personeel.  

 
Voorbeeld tekst Schoolklimaat en veiligheid 

 

Op alle scholen binnen Nederland worden maatregelen getroffen om (uw) kinderen zich in een veilige en 

geborgen omgeving te laten ontwikkelen.  

Zo’n pedagogisch (opvoedkundig) klimaat wordt vooral gecreëerd door met elkaar afspraken te maken over 

gedragingen en regels, die nageleefd moeten worden. 

Behalve dat er specifieke schoolregels bestaan, zijn er ook wettelijke bepalingen waaraan we ons moeten houden. 

Alle scholen hebben een actueel schoolveiligheidsplan waarin al deze zaken in relatie met elkaar zijn beschreven. 

Deze regels en afspraken gelden niet alleen voor de kinderen en personeelsleden binnen de school, maar voor 

iedereen die zich in en om de school ophoudt.  

Dat betekent dat alle kinderen, alle ouders, alle personeelsleden en alle andere personen die hand- en 

spandiensten verzorgen in en om de school  zich dienen te houden aan deze regels en afspraken en kunnen weten 

wat de gevolgen zijn als deze worden overtreden. 

 

 

https://www.kindante.nl/Klachtenregeling?parentId=440
mailto:j.galema@bspetruscanisius-puth.nl
mailto:t.prince@bspetruscanisius-puth.nl
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Het schoolklimaat wordt gekenmerkt door veiligheid en respectvolle omgangsvormen: 

 De ouders zijn betrokken bij de school door de activiteiten die de school daartoe onderneemt. 

 De leerlingen en het personeel voelen zich aantoonbaar veilig op school. 

 De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel en in de incidenten 

die  zich op het gebied van sociale veiligheid op de school voordoen. 

 De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen en afhandelen van incidenten in 

en om de school. 

 Het personeel van de school zorgt ervoor dat de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar 

en anderen omgaan. 

 

 

Jaarlijkse monitoring sociale veiligheid 

Scholen moeten de sociale veiligheid elk jaar monitoren. Als de uitkomst op tekorten wijst, is het van belang dat 

de school maatregelen neemt en het veiligheidsbeleid aanpast. Scholen moeten er ook voor zorgen dat de 

Onderwijsinspectie de jaarlijkse monitorgegevens ontvangt. Het gaat daarbij om het gemiddelde beeld van een 

school. Dit is vastgelegd in de Wet sociale veiligheid.  

Onze school gebruikt voor deze jaarlijkse monitoring via de SCOL vragenlijst en in de NT2 groepen op 

leerlingniveau een eigen ontwikkelde vragenlijst.  

 

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling 

Het werken met deze meldcode is een wettelijke verplichting voor iedereen die werkt met kinderen. De 

Meldcode is een stappenplan waarin staat hoe een professional moet omgaan met het signaleren en melden van 

huiselijk geweld en kindermishandeling. Kindante heeft een meldcode die voor al haar medewerkers geldt. 

 

Als een leerkracht een ernstig vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld heeft, dan worden volgens 

de Meldcode de volgende stappen gezet: 

- stap 1: het in kaart brengen van de verschillende signalen. 

- stap 2: overleg met de aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en kindermishandeling  van de school en/of 

directeur. En zo nodig raadpleeg  de jeugdarts en  andere betrokkenen, zoals bijvoorbeeld de 

leerplichtambtenaar. Consulteer eventueel Veilig Thuis. 

- stap 3: gesprek met de leerling en/of ouders. 

- stap 4: wegen van het geweld of de kindermishandeling, en in geval van twijfel opnieuw advies inwinnen 

bij Veilig Thuis. 

- stap 5: de school neemt een besluit: hulp organiseren in overleg met de ouders of melden bij de 

geëigende instantie. 

 

Door te werken met een meldcode blijft de beslissing om vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling 

wel of niet te melden, berusten bij de professional. Het stappenplan van de meldcode biedt  bij die afweging 

houvast. 

 

Voor een volledige beschrijving van de meldcode verwijzen we u naar de website van Kindante. 

Klik hier 

Iedere school mag een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten en andere, niet tot het onderwijs 

behorende zaken. De wettelijke bepalingen rond de vrijwillige ouderbijdrage zijn vereenvoudigd. Het is niet 

meer verplicht een overeenkomst met ouders over deze ouderbijdrage te sluiten en een model van een 

dergelijke overeenkomst op te nemen in de schoolgids. 

De toelating van leerlingen tot deze extra activiteiten mag echter niet afhankelijk worden gesteld van het 

betalen van de ouderbijdrage. Basisscholen mogen derhalve geen enkel kind meer uitsluiten van activiteiten die 

de school organiseert. Ook als de vrijwillige ouderbijdrage niet is voldaan.  

De PO-raad heeft dit vastgelegd in een nieuwe richtlijn waarin de volgende afspraken zijn opgenomen: 

• Er is geen drempel voor ouders om hun kind in te schrijven, 

• De ouderbijdrage is altijd vrijwillig, 

• Basisscholen communiceren duidelijk aan ouders dat de bijdrage vrijwillig is, 

• De medezeggenschapsraad stemt altijd in met de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. 

Ook als ouders de bijdrage via bijvoorbeeld een oudervereniging betalen, 

• Er is geen maximum aan de ouderbijdrage gesteld, omdat er dan ook geen norm ontstaat. 

https://www.kindante.nl/bestanden/949/Meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling-Kindante.pdf?parentId=440
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De bijdragen voor de voor-, tussen- en naschoolse opvang vallen niet onder ‘vrijwillige ouderbijdrage’. 

De oudervereniging legt jaarlijks verantwoording af over de besteding van de ouderbijdrage. De hoogte van de 

ouderbijdrage staat in de schoolkalender. 

 

Ouders die het financieel zwaar hebben kunnen veel kosten vergoed krijgen, zoals hieronder beschreven staan. 

Op www.leergeld.nl kunt u kijken of u daarvoor in aanmerking komt.  

De schoolkostenregeling is een bijdrage in (noodzakelijke) schoolkosten zoals: 

• de vrijwillige ouderbijdrage 

• de kosten van schoolreisjes en schoolkampen 

• de kosten die gemaakt moeten worden voor deelname aan culturele activiteiten op school, zoals 

bezoek theater, museum of concerten 

• noodzakelijke gymkleding 

• kosten voor deelname aan door school georganiseerde evenementen 

• regenkleding 

• papier en inkt voor een printer 

• rekenmachine 

• overblijfkosten 

• schooltas 

• huurkosten van een kluisje 

• internetabonnement 

• fiets 

• reiskosten basisschool met openbaar vervoer 

 

Als uw kind moet verzuimen wegens ziekte of dergelijke, geeft u dat dan steeds telefonisch of via een briefje vóór 

de aanvang van de school door. Er wordt dagelijks gecontroleerd of de leerlingen aanwezig zijn. Verlof om de 

school te verzuimen kan alleen door de directeur worden verleend na mondeling of schriftelijk verzoek.  

 

Wanneer een leerling ziek is, moeten de ouders / verzorgers dit bij de school melden. Het is daarbij belangrijk 

aan te geven hoe lang de ziekte waarschijnlijk gaat duren.  

Het is de verantwoordelijkheid van ouders en school samen om te zorgen dat de leerling ook tijdens de ziekte 

het onderwijsproces zoveel mogelijk blijft volgen. Het continueren van het onderwijs, aangepast aan de 

problematiek, is belangrijk om leerachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en sociale contacten in stand 

te houden.  

Scholen kunnen hierbij hulp krijgen van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen, die werkzaam is 

bij OZL IJsselgroep. De leerlingen, die zijn opgenomen in een academisch ziekenhuis worden geholpen door de 

consulenten van de educatieve voorziening van het ziekenhuis.  

Verdere informatie kunt u krijgen bij de leerkracht van uw kind, op de website van de van OZL/IJsselgroep, 

ondersteuning zieke kinderen: www.ozl-ijsselgroep-expertis.nl  

Vrijstelling van lessen en groepsactiviteiten op medische en religieuze gronden, moet schriftelijk bij de 

schoolleiding worden aangevraagd. 

Het doel van de leerplicht is om zoveel mogelijk kinderen gebruik te laten maken van hun recht op onderwijs. 

Omdat deze leerplicht zo belangrijk wordt gevonden, is dat in een wet vastgelegd: de leerplichtwet. In de 

http://www.leergeld.nl/
http://www.ozl-ijsselgroep-expertis.nl/
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leerplichtwet zijn regels opgenomen waaraan ouders, leerlingen maar ook scholen aan moeten voldoen. De 

leerplichtwet kent dus een aantal verplichtingen. 

 

In de eerste plaats richt de wet zich tot de ouders/verzorgers en legt aan iedere ouder/verzorger twee 

verplichtingen op :  

1. De verplichting om te zorgen, dat een jongere als leerling van een school is ingeschreven; deze 

begint op de eerste schooldag van de maand volgend op die waarin de jongere de leeftijd van vijf 

jaar bereikt.  

2. De verplichting, er na inschrijving voor te zorgen dat de leerling de school ook geregeld bezoekt, 

deze begint op de dag waarop de leerling op die school kan plaats nemen. 

 

De leerplichtwet richt zich ook tot de jongeren. Jongeren vanaf 12 jaar zijn ook zelf verplicht zorg te dragen 

voor een correct schoolbezoek.   

 

Volledige leerplicht 

Het kind is volledig leerplichtig tot aan het einde van het schooljaar na afloop waarvan het kind ten minste 

twaalf volledige schooljaren een of meer scholen heeft bezocht. Indien dit niet kan worden vastgesteld dan 

geldt als regel dat het kind geen volledige leerplicht meer heeft na het einde van het schooljaar waarin het kind 

de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt. 

Voor een leerling die een groep op de basisschool overslaat telt zijn basisschooltijd voor de berekening van de 

leerplichtperiode toch voor acht jaar. 

 

Kwalificatieplicht 

Na de volledige leerplicht geldt de kwalificatieplicht. Dit betekent, dat het kind naar school moet tot zijn/haar 

18e verjaardag. Het kind hoeft dan niet meer alle dagen naar school, maar kan ook gedeeltelijk werken en 

gedeeltelijk naar school gaan. Als het kind eerder dan zijn/haar 18e verjaardag een diploma HAVO, VWO of  

 

Melding afwezigheid: 

Ouders hebben de plicht om afwezigheid van hun kind te melden bij de school. Indien ouders hierbij in gebreke 

blijven wordt dit aangemerkt als ongeoorloofd schoolverzuim. 

Onze school behoort tot Stichting Kindante, Leren leren, leren leven, en is een katholieke school waarbij de 

katholieke geloofsovertuiging ten grondslag ligt aan het aangeboden onderwijs. Omdat een groot aantal 

kinderen een andere godsdienstige of levensbeschouwelijke achtergrond hebben worden niet alleen katholieke 

leerlingen toegelaten. Bij de toelating van leerlingen zal in principe geen onderscheid worden gemaakt op grond 

van godsdienst of levensbeschouwing. 

Uitgangspunt van de scholen van KINDANTE is de keuzevrijheid van de ouders. Zij zoeken de school die het 

beste aansluit bij hun kind en bij hun eigen opvattingen. 

 

De scholen van KINDANTE voeren een open toelatingsbeleid ten aanzien van de richting. M.a.w. zowel 

katholieke kinderen als kinderen met een andere godsdienstige of levensbeschouwelijke achtergrond worden 

toegelaten. Voorwaarde is wel dat ouders bij toelating aangeven dat zij de grondslag zullen respecteren. De 

school zal aangeven hoe deze grondslag wordt gecombineerd met het open toelatingsbeleid. Zo zijn andere dan 

katholieke leerlingen niet verplicht aan de godsdienstlessen deel te nemen. De school zorgt in deze tijd voor 

een alternatief programma. Ook andere zaken zoals het bijwonen van vieringen enz. dienen met de ouders van 

te voren besproken te worden.  

 

Als ouders de grondslag van de school niet kunnen respecteren, heeft de school het recht om een leerling te 

weigeren op grond van godsdienstige gezindheid of levensbeschouwing, indien binnen redelijke afstand van de 

woning van de leerling gelegenheid bestaat tot het volgen van openbaar onderwijs. 

 

Ook zal de school in andere gevallen de toelating van leerlingen kunnen weigeren, wanneer dat in het belang 

van de school, van de andere leerlingen en het personeel is. Dit is bijvoorbeeld het geval als bij toelating blijkt 

dat de school onvoldoende zorg kan bieden op basis van de hulpvragen van het kind. Dit staat omschreven in 

het ondersteuningsplan zorgprofiel en ons school-specifiek aannamebeleid dat ter inzage ligt bij de directeur 

van de school. Het aannamebeleid is te vinden op onze website: www.basisschoolputh.nl.  

Het niet toelaten van leerlingen zal tot een minimum beperkt worden. Voorkomen moet worden, dat de 

leerling nergens terecht kan. De school zal alles in het werk stellen om de leerling elders onder te brengen 

i.s.m. de trajectbegeleider vanuit het Samenwerkingsverband. 

 

http://www.basisschoolputh.nl/
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De toelating mag niet afhankelijk worden gesteld van een geldelijke bijdrage van de ouders.  

De school dient het besluit om een leerling niet toe te laten schriftelijk met redenen omkleed aan de ouders 

mee te delen. De ouders kunnen tegen dat besluit bij het bevoegd gezag schriftelijk bezwaar indienen, binnen 

zes weken na de beslissing. Het bevoegd gezag is verplicht de ouders te horen en moet binnen vier weken na 

ontvangst van het bezwaarschrift beslissen. Daarna zouden de ouders nog een beroep kunnen doen op de 

burgerlijke rechter. 

 

De volledige tekst rond toelating, schorsing en verwijdering vindt u op de website van Kindante 

Klik hier 

 

Toelating 

Uitgangspunt van de scholen van Kindante is de keuzevrijheid van de ouders. Zij zoeken de school die het beste 

aansluit bij hun kind en bij hun eigen opvattingen. 

Voorwaarde is dat ouders bij toelating aangeven dat zij de grondslag van de school  zullen respecteren. 

Indien ouders de grondslag van de school niet kunnen respecteren heeft de school het recht om een leerling te 

weigeren op grond van godsdienstige gezindheid of levensbeschouwing, indien binnen redelijke afstand van de 

woning van de leerling gelegenheid bestaat tot het volgen van openbaar onderwijs. 

 

Sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs is voor elke school/bestuur de zorgplicht van kracht. Indien 

de school bij aanmelding niet de noodzakelijke ondersteuning kan geven op basis van de hulpvragen van het 

kind is de school/bestuur verplicht de ouder te begeleiden naar een andere passende plek.   

 

Bij aanmelding hebben de ouders wel de plicht om alle relevante en juiste informatie te verstrekken of dienen 

ouders toestemming te geven dat de school informatie  kan opvragen aan derden. Daarnaast kan de school ten 

behoeve van het vaststellen van de onderwijsbehoeften van het kind de ouders verzoeken eerst aanvullend 

onderzoek te laten verrichten.  

 

Bij de invoering van Passend Onderwijs dienen alle kinderen een passende plek te krijgen binnen de totale 

zorgstructuur van het Samenwerkingsverband in de regio. Voorkomen moet worden, dat de leerling nergens 

terecht kan en thuis komt te zitten.  

 

De toelating mag niet afhankelijk worden gesteld van een geldelijke bijdrage van de ouders.  

 

De school dient het besluit om een leerling niet toe te laten schriftelijk met redenen omkleed aan de ouders 

mee te delen. De ouders kunnen tegen dat besluit bij het bevoegd gezag schriftelijk bezwaar indienen, binnen 

zes weken na de beslissing. Het bevoegd gezag is verplicht de ouders te horen en moet binnen vier weken na 

ontvangst van het bezwaarschrift beslissen. Daarna zouden de ouders nog een beroep kunnen doen op de 

burgerlijke rechter. 

 

Schorsing van leerlingen 

Schorsing valt onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag.  

De volgende zorgvuldigheidseisen zijn belangrijk: 

1. Het bevoegd gezag kan de leerling voor een beperkte periode schorsen, nooit  

voor onbepaalde tijd (maximaal 5 dagen), 

2. De schorsing vindt eerst plaats na overleg met de leerling, ouders/wettelijke verzorgers en groepsleerkracht, 

3. Het bevoegd gezag deelt het gemotiveerd besluit tot schorsing schriftelijk aan de ouders/wettelijke verzorgers mee, 

alsook eventuele andere maatregelen. De directeur is gemandateerd namens het bevoegd gezag deze brief te 

ondertekenen nadat hierover overleg heeft plaatsgevonden met het domein onderwijs, 

4. De school stelt de leerling in staat, door het opgeven van huiswerk, de leerstof bij te  

houden en zo te voorkomen dat deze achterstand oploopt, 

https://www.kindante.nl/Toelating-verwijdering-en-schorsing?parentId=440
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5. Voordat de leerling terugkeert naar school vindt altijd een gesprek plaats met de ouders/wettelijke verzorgers en zo 

mogelijk de leerling. Na afloop van dit gesprek worden gemaakte afspraken schriftelijk vastgelegd, 

6. Het bevoegd gezag stelt de inspectie van het onderwijs en de leerplichtambtenaar in kennis  

van de schorsing en de redenen daarvoor. Zo nodig wordt ook de jeugdzorg geïnformeerd. 

 

 

Verwijdering van de reguliere basisschool 

Het bevoegd gezag kan overgaan tot verwijdering als: 

 de school niet aan de zorgbehoefte van de leerling kan voldoen, 

 er sprake is van ernstig wangedrag van de leerling en/of de ouders. 

 

De beslissing over verwijdering van leerlingen berust bij het bevoegd gezag. Voordat tot verwijdering wordt 

besloten hoort het bevoegd gezag de betrokken groepsleerkracht en directeur van de school.  

Verwijdering kan alleen maar plaatsvinden als het bevoegd gezag een andere school heeft gevonden die bereid is de 

leerling toe te laten. 

 

Onderstaande procedureregels zijn van toepassing: 

1. De ouders/wettelijke verzorgers worden gehoord over het voornemen tot verwijdering,  

2. Het bevoegd gezag deelt het gemotiveerd besluit tot verwijdering schriftelijk aan de ouders mee, alsook  

eventuele andere maatregelen. Er moet een gemotiveerd schriftelijk besluit zijn waarbij wordt  

gewezen op de mogelijkheid om bezwaar in te dienen bij het bevoegd gezag, 

3. De ouders/wettelijke verzorgers kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen, 

4. Het bevoegd gezag is verplicht om de ouders/wettelijke verzorgers te horen over het bezwaarschrift, 

5. Het bevoegd gezag moet binnen 4 weken na de ontvangst van het bezwaarschrift  

beslissen, 

6. Het bevoegd gezag meldt het besluit tot verwijdering van de leerling terstond aan de  

Inspectie van het onderwijs en de leerplichtambtenaar. Zo nodig wordt ook Jeugdzorg geïnformeerd. 

 

 

De leerlingenraad, bestaande uit leerlingen uit de groepen 4 t/m 8, vergaderen 5 à 6 keer per schooljaar met de 

directeur. Elke groep wordt vertegenwoordigd door 2 kinderen per groep (1 jongen en 1 meisje) zij worden in 

de eerste schoolweek democratisch gekozen door hun klasgenoten.  

De onderwerpen die op de agenda komen worden in gezamenlijk overleg gekozen. De doelstelling van de 

leerlingenraad is om leerlingen mee te laten denken over de schoolorganisatie en de leerlingen 

verantwoordelijkheden te laten nemen t.a.v. een fijne sfeer, veiligheid en organisatie. 

 

We gaan op een positieve manier om met de kinderen, gericht op de ontwikkeling van de eigen 

verantwoordelijkheid. Door deze autonomie te bevorderen, leren de kinderen binnen duidelijke regels de 

grenzen. We verwachten dat de leerlingen, ouders/verzorgers en leerkrachten deze naleven. 

Eén van de belangrijkste regels is, dat we problemen altijd in een gesprek proberen op te lossen. Als er 

meningsverschillen zijn, is de leerkracht degene die het eerst aangesproken dient te worden. Als dit gesprek niet 

tot het gewenste resultaat leidt, dan kan contact opgenomen worden met de directie, die dan beide partijen 

hoort en probeert een oplossing te vinden. 

 Aan het begin van het schooljaar stellen de leerkrachten samen met de leerlingen gedragsregels op en 

maken afspraken over de omgangsregels. 

 Pesten wordt niet getolereerd. Zie ook het pestprotocol, dat ter inzage op school aanwezig is. 

 Bij slecht weer of strenge vorst kunnen de kinderen meteen (8.20 uur/ 12.50 uur) naar binnen. 

 Is uw kind ziek en kan het niet naar buiten, dan bestaat de mogelijkheid om tijdens het speelkwartier en 

uiterlijk 10 minuten voor de aanvang van de lessen binnen te blijven. Neemt u wel even vooraf contact 

op met de leerkracht of geef uw kind een briefje mee. 

 Begeleid uw kind alléén tot in het gebouw, wanneer u dat echt nodig vindt. Er ontstaan anders 
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onoverzichtelijke situaties en de doorgang naar de klaslokalen of naar buiten wordt belemmerd. 

 Wilt u laarzen, sjaals, jasjes, gymschoenen, broodtrommels, bekers, draagtassen e.d. van naam voorzien. 

Dit voorkomt zoekraken en ergernis. 

 Onder speeltijd mag uw kind brood en/of fruit eten. Maakt u het ons makkelijk door de naam op het 

zakje/trommeltje te vermelden. 

 Geef uw kind geen frisdrank of energiedrank mee voor onder schooltijd. Energiedrank is op school 

verboden aangezien het slecht is voor de ontwikkeling van de leerlingen. Water is het gezondste (en 

goedkoopste). 

 Koopt u voor de gymlessen gymschoenen met een zool die niet afgeeft, die alleen in de gymzaal gedragen 

mogen worden; voor de kleintjes zonder veters. Geen balletschoentjes, die zijn meestal te glad. De 

gymschoenen van de kleuters kunnen op school blijven. Kleuters sporten in hun onderbroekje en 

hemdje. 

 Vanaf groep 3 zijn sportkleding en gymschoenen verplicht. Geen sportschoenen die ook op straat 

gedragen worden. Let u er wel op dat deze steeds mee naar huis genomen worden, want op school 

raken ze vaak zoek. Kinderen die de gymspullen vergeten kunnen niet meedoen met de gymles en blijven 

op school in een andere groep.  

 Als u een afspraak maakt met arts, tandarts, specialist e.d., probeer dit dan zo te regelen dat uw kind zo 

weinig mogelijk lessen verzuimt. 

 Bij ongeval proberen wij eerst de ouders te bereiken. Lukt dit niet, dan gaan we met het kind naar een 

arts. 

 Kauwgum en snoep is op onze school verboden! 

 Externe hulp binnen schooltijd is alleen mogelijk met toestemming van de directeur. Hiervoor zijn 

speciale richtlijnen. Deze richtlijnen zijn opgenomen in het schoolspecifiek zorgplan dat op school ter 

inzage ligt.  

 Wij vragen aan ouders een wijziging van adres of telefoonnummer door te geven bij directie en de 

groepsleerkracht van hun kind(eren).  

 

Het gehele schoolreglement is opgenomen in de schoolkalender.  

 

Om preventief te handelen bij handelingsverlegenheid van school kunnen we preventieve ambulante zorg via 

Kindante Kwadrant aanvragen. Leerlingen worden vanuit niveau 4 begeleid door ambulante begeleiders. Deze 

(preventieve) hulp wordt verzorgd door o.a.  

- Adelante (Audiologisch Centrum Hoensbroek) 

- Adelante  

- SO/VSO Xaverius  

- SBO de Blinker/SBO het Mozaïek 

- SO/VSO Parkschool 

Bij preventieve ambulante zorg komen specialisten vanuit de bovenstaande scholen in de klassen observaties 

uitvoeren voor specifieke leerlingen. Dit met toestemming en medeweten van de ouders van betreffende 

leerling(en). De uitkomsten van de observaties kunnen mogelijk leiden tot handelingsadviezen voor de school of 

het advies om verder onderzoek te doen.  

 

 

 

Kwaliteit start bij de missie van de school. De missie is een korte en bondige beschrijving van waar wij voor 

staan. De missie geeft aan wie wij zijn en wat we doen en beschrijft de kernactiviteit van de school. 

 

Na vaststelling van de missie, volgt de visie. Hierin wordt uitgelegd waar wij, aangestuurd door onze missie, 

naar streven . Onze visie geeft aan hoe wij, in een ideale situatie, de school in de toekomst willen vormgeven. 

 

Vanuit de visie formuleren wij doelen, waarmee we de beschreven visie kunnen benaderen. De doelen worden 

gekozen op basis van het verschil tussen de huidige situatie en de streefsituatie (visie).  
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De kwaliteit van het onderwijs heeft de voortdurende aandacht van het team. Kwaliteit bereiken we door een 

goede organisatie van het onderwijs op school. Om elke leerling de aandacht te kunnen geven die nodig is, 

beschikt de school over een goed systeem voor leerlingenzorg. Deze leerlingenzorg wordt jaarlijks beschreven 

in het schoolspecifiek zorgplan.  

 

Kwaliteit houdt ook in dat we als team willen blijven leren. Leren van elkaar en van andere collega’s. Via 

vakliteratuur, nascholing en collegiale consultatie blijven we op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. De 

opbrengsten en kwaliteit van ons onderwijs zijn goed, dat blijkt uit de eind- en tussenopbrengsten van de 

landelijke genormeerde toetsen. Voor nog te realiseren verbeterpunten stellen wij jaarplannen op.  

 

In ons jaarlijkse jaarplan vertalen we deze lange termijn doelen in kleinere stappen tot een opgesteld 

uitvoeringsplan. Voor de exacte inhoud en evaluaties van de uitvoeringsplannen verwijzen wij naar de 

jaarplannen, die in de komende jaren per jaar zullen worden opgesteld.  

 

In het jaarplan werken we bij ieder onderdeel volgends de cyclus Plan-Do-Study-Act. 

 

 In de eerste fase (Plan) bepalen we de kwaliteit die we willen bereiken, meten we de kwaliteiten die 

we nu hebben en maken we plannen hoe we van de huidige situatie naar de gewenste situatie kunnen 

komen. Deze plannen komen tot stand door de huidige situatie te vergelijken met de geformuleerde 

missie en visie van de school. Waar dagelijkse praktijk en visie op onderwijs nog niet met elkaar in 

overeenstemming zijn, worden beleidsvoornemens geformuleerd.  

Deze plannen worden in de jaarlijkse jaarplannen SMART opgesteld, waarbij we een tussentijdse 

evaluatie inplannen en de mogelijkheid scheppen tot een eventuele bijstelling van het plan, mocht de 

tussentijdse evaluatie daar aanleiding toe geven. 

 

 In de tweede fase (Do) voeren we de gemaakte planning uit. Tijdens dit uitvoeringsproces vindt 

voortdurend trajectbewaking plaats, veelal door de directie of het managementteam van de school. 

Ook de Medezeggenschapsraad speelt hier een belangrijke rol. Traject betekent dat er voortdurend 

bewaakt wordt dat de verschillende fases van de kwaliteitsbewaking continu en cyclisch uitgevoerd 

worden. 

 

 In de derde fase (Study) controleren en onderzoeken we, via tussentijdse evaluaties en analyses, of we 

met onze planning en uitvoering nog wel op de goede weg zitten. 

 

 In de vierde fase (Act) volgt eventueel (afhankelijk van de Study-fase) een bijstelling in de planning. 

 

Daarmee zijn we dus automatisch weer uitgekomen bij fase 1(de Plan-fase) en wordt de cyclus opnieuw 

doorlopen.  

 

            
 

 

In de hierboven beschreven Plan-fase, meten we de huidige kwaliteit. Hiervoor gebruiken wij verschillende 

instrumenten. Sommige van deze instrumenten gebruiken we ook tijdens de Do-fase, als middel om tussentijds 

te evalueren.  

De kwaliteitsmeter Primair Onderwijs is een meetinstrument, gebaseerd op het INK-model. Voor een 

volledige omschrijving van de Kwaliteitsvragenlijst verwijzen wij naar de website van de Kwaliteitsmeter: 

www.kwaliteitsmeter.nl. De KVL nemen wij 4 jaarlijks af bij ouders, leerlingen, leerkrachten en de directie. De  

http://www.kwaliteitsmeter.nl/
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laatste kwaliteitsmeting is uitgevoerd in het najaar van 2016. De uitslag van de KVL is te lezen op de website 

van de school.  

 

Met de uitslagen van de Eindtoets (CITO) en Cito-Leerlingvolgsysteem maken wij een analyse van de 

leerresultaten en SEO ontwikkeling (SCOL) die wij verwerken in de schoolzelfevaluatie/trendanalyse. Hiervan 

brengen wij verslag uit in onze schoolgids en op onze website. 

 

Het eigenaarschap van de onderwijskwaliteit ligt bij besturen en hun scholen. Het bestuur is 

eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. De onderwijsinspectie hanteert 

daarom een bestuursgerichte aanpak. Vanuit hun  waarborgfunctie en stimuleringsfunctie maken ze in hun 

waarderingskader helder onderscheid in basiskwaliteit (wat móet het bestuur en de school) en de eigen 

kwaliteitsambities (wat wíl het bestuur en de school). Voor deze eigen ambities vormt het schoolplan het 

vertrekpunt. De inspectie werkt transparant en alle kwaliteitsinformatie is openbaar. Op stelselniveau willen ze 

antwoorden vinden op problemen die zich schooloverstijgend voordoen en we treden daarbij agenderend op. 

Met dit onderzoekskader willen ze bereiken dat scholen steeds meer zichzelf beoordelen of zich door gelijke 

organisaties laten beoordelen. Ze willen met het toezicht op deze beweging aansluiten. 

 

De inspectie bezoekt in principe enkel een school als er zorgen zijn over de opbrengsten. Maar ook bezoekt de 

inspectie incidenteel de school in kader van onderzoek. 1 juni 2018  bezocht de inspectie onze school om onze 

hoge rekenresultaten te onderzoeken.  Welke succesfactoren dragen ertoe bij dat onze leerlingen al enkele 

jaren ruim boven het landelijk gemiddelde scoren t.a.v. rekenen? Voor school zijn deze bezoeken leerzaam en 

verhelderend en geeft het input voor de verbeterplannen.  

 

Jaarlijks leggen we alleen via een schoolplan en de leeropbrengsten schriftelijk verantwoording af aan de 

inspectie via ons schoolbestuur Kindante.  

 

 

In schooljaar 2017-2018  hebben de leerlingen van groep 8 een gemiddelde behaald van 540.3 met de eindtoets 

Cito. Deze score ligt ver boven het landelijk gemiddelde van 535.6  en zijn we als school dan ook enorm trots 

op het resultaat dat de kinderen hebben behaald.  

 

Komen de opbrengsten overeen met de verwachtingen? 
De opbrengsten van 540.3 komen overeen met de verwachtingen van deze groep 8. Het uiteindelijke resultaat 

is hoger dan het gemiddelde op basis van de voorspelde score (Eindtoetsen groep 7). De groep heeft op alle 

onderdelen ruim boven het landelijk gemiddelde gescoord. Het onderdeel waarop iets lager is gescoord en dat 

aandacht nodig heeft, is het taalonderdeel grammatica.  
 

Verklaring van de behaalde opbrengsten: 
De toenmalige groep 8 is vanaf groep 3 een groep met een gemiddeld tot sterke ontwikkeling. We hebben ze 

waar nodig extra uitdaging aangeboden. Naast het lesaanbod is de werkhouding van deze groep goed. Ze gaan 

veelal respectvol met elkaar om en er is een grote mate van acceptatie deze groep heeft door de 

schoolloopbaan meerdere nieuwe leerlingen welkom mogen heten als zij-instroomleerling.  

 

Het was ook een groep met een groot aantal leerlingen die begeleiding nodig hadden t.a.v. specifieke 

leerbehoeften. Ondanks deze zorg binnen de groep was het een fijne groep om mee te werken.  
Als school zijn we trots op de kinderen omdat ze met de Eindtoets Cito eruit hebben gehaald wat we van hen 

mochten verwachten. 

 

De tussenopbrengsten van de meeste  groepen liggen veelal boven de vastgestelde inspectienormen. Een 

belangrijk aandachtspunt voor onze school zijn de opbrengsten in de middenbouwgroepen, met name de 

opbrengsten van technisch lezen en rekenen willen we graag verbeteren.  

In de jaarplannen zijn de vakgebieden taal en rekenen opgenomen in het kader van kwaliteitsimpulsen.  
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Naast de methode gebonden toetsen maken wij gebruik van landelijk genormeerde toetsen van het CITO 

(Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling). In de kleutergroepen volgen wij de kinderen door middel van 

observaties. De leerkrachten registreren al hun bevindingen met observatielijsten van ‘SCOL’ en ‘Speelplezier’, 

die deel uitmaken van ons leerlingvolgsysteem. Wij maken eind groep 1 en in groep 2 gebruik van de CITO-

toetsen Rekenen en wiskunde en Taal voor kleuters. In de groepen 1, 2 en 3 maken we gebruik van de CITO 

toets beginnende geletterdheid. 
 

Vanaf groep 3 t/m 8 gebruiken we de volgende CITO toetsen: 

• CITO Drie Minuten Toets (DMT), een (woorden)leestoets 

• AVI toets (leesniveau) voor de leerlingen van groep 3 t/m 8 

• CITO Rekenen en Wiskunde 

• CITO Spelling  

• CITO Begrijpend lezen  

• CITO Begrijpend Luisteren 

• De Eindtoets CITO voor leerlingen van groep 8, deze toets wordt afgenomen in april. 

 

Over de ontwikkeling van de kleuters rapporteren we aan de ouders via het leerlingportfolio. Dit portfolio 

lichten we ook toe tijdens de 10-minutengepsrekken.  De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen twee keer per 

jaar een rapport (februari en juni). Het rapport wordt na de 10-minutengesprekken uitgereikt. Tijdens deze 10-

minutengesprekken kunt u de vorderingen van uw kind bespreken. We bespreken de rapporten met alle 

ouders. Indien noodzakelijk informeren we ouders ook tussentijds over zorgen of andere zaken. In schooljaar 

2019-2020stappen we over op het werken met een digitaal leerlingportfolio. Gedurende het schooljaar 

informeren we de ouders via ISY over de implementatie van het werken met dit portfolio.  

 

In groep 8 gaan alle kinderen een middelbare school kiezen. Een belangrijke stap op weg naar de toekomst. De 

overgang van het primair onderwijs, hierna te noemen PO, naar het voortgezet onderwijs, hierna te noemen 

VO, is voor kinderen en hun ouders dan ook een spannend traject omgeven met verwachtingen en 

onzekerheden. Waar de leerlingen van groep 8 eerst de oudsten van de school waren, zijn zij in de brugklas 

weer de kleinsten tussen de veel grotere leerlingen. Ze zullen moeten wennen aan de nieuwe omgeving, 

langere reistijden, veel verschillende leerkrachten en nieuwe leerlingen. Wij vinden het heel belangrijk dat 

leerlingen in het middelbaar onderwijs op de juiste plek terechtkomen en dat de leerlingen goed op het 

middelbaar onderwijs worden voorbereid. Daarom starten wij al eind groep 6 met het adviestraject, dat 

doorloopt tot eind groep 8.  

 

 Eind groep 6, rond de periode dat het laatste rapport tot stand komt, wordt in groep 6 een eerste 

voorzichtig advies voorbereid gebaseerd op zowel didactische ontwikkeling en werkhouding. Dit 

advies komt tot stand in overleg met de leerkrachten van groep 6, 7 en 8, de intern begeleider en de 

directeur. Dit eerste advies wordt tijdens de 10 minutenavonden van het tweede rapport door de 

groepsleerkracht van groep 6 met ouders besproken. We adviseren de ouders dan om in groep 7 

alvast de opendagen van het VO te bezoeken.  

 Eind groep 7, rond de periode dat het laatste rapport tot stand komt, wordt in groep 7 een tweede 

advies voorbereid. Dit is het zogenoemde pre-advies. Dit advies komt tot stand in overleg met de 

leerkrachten van groep 7 en 8, de intern begeleider en de directeur. 

Dit pre-advies bespreekt de groepsleerkracht tijdens de 10 minutenavonden van het tweede rapport 

met de ouders. Ook dit advies is gebaseerd op de didactische ontwikkeling en de werkhouding.  

 In oktober, als de leerlingen in groep 8 zitten, vinden de voortgangsgesprekken plaats. 

Voorafgaand aan dit gesprek wordt het pre-advies uit groep 7 vergeleken met de eindtoetsen van het 

leerlingvolgsysteem uit groep 7 en de indrukken van de leerkracht van groep 8. Tijdens deze 

voortgangsgesprekken wordt naast de eerste indrukken uit groep 8 ook kort aangegeven 

of de leerling nog presteert in lijn met het pre-advies. 

 Begin november wordt een informatieavond georganiseerd voor alle ouders van de leerlingen van de 

groepen 7 en de groepen 8. Tijdens deze avond wordt onder meer het volgende toegelicht: 

o De verschillende vormen van middelbaar onderwijs. 
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o Het adviestraject en hoe het advies tot stand komt. 

o De verschillende middelbare scholen en hun schooltypen. 

 In november/december worden de laatste Citotoetsen van het leerlingvolgsysteem van groep 8 

afgenomen. Begin december/januari maken de leerkrachten van de groepen 8 in overleg met de intern 

begeleider en de directeur de definitieve adviezen. 

 Begin januari vinden de adviesgesprekken plaats. Dit adviesgesprek wordt gevoerd door de 

eigen groepsleerkracht met de ouders én het kind. Tijdens dit gesprek wordt het definitieve 

advies bepaald. Op basis van dit advies kunnen ouders zich oriënteren op de keuze van de 

school voor voortgezet onderwijs. Ouders moeten een adviesformulier ondertekenen ter 

instemming. Zij krijgen een origineel formulier mee dat zij moeten inleveren bij de middelbare 

school van inschrijving. 

 In januari/februari vinden alle open dagen plaats bij de middelbare scholen. Ouders en 

leerlingen kunnen zich tijdens deze open dagen laten informeren over de manier waarop de 

verschillende scholen hun onderwijs hebben ingericht.  

 Tot 15 maart hebben ouders de tijd om hun kind in te schrijven. 

 Alle leerlingen nemen in april deel aan de CITO-eindtoets. In de periode ervoor krijgen de 

leerlingen handvatten aangereikt voor het succesvol maken van deze toetsen. Met name het 

omgaan met meerkeuzevragen, het goed lezen van een tekst en het oplossen van de 

rekenvraagstukken komen aan bod. 

 De uitslag van deze toets wordt half mei digitaal en tussen half mei en half juni op papier verwacht. De 

papieren uitslag wordt meteen mee naar huis gegeven zodra deze op school binnenkomt. Leerlingen 

bekijken de uitslag van de CITO thuis samen met hun ouders/verzorgers.  

 Indien de uitslag van de CITO-eindtoets tegenvalt ten opzichte van het advies dan is de middelbare 

school verplicht de leerling in te delen op grond van het advies. Het advies mag in dit geval nooit 

worden aangepast, het advies is leidend voor de school voor voortgezet onderwijs. 

Indien de uitslag van de CITO-eindtoets echter behoorlijk hoger uitkomt dan verwacht op grond van 

het advies, dan kan de leerkracht ervoor kiezen om, in overleg met ouders en VO school, het advies 

bij te stellen. Dit zal vooral het geval zijn als de leerling tussen december en de uitslag van de CITO-

eindtoets enorm is gegroeid in de cognitieve ontwikkeling dan wel in werkhouding en motivatie. Het 

aanpassen van het advies zal echter een grote uitzondering zijn. Een hogere uitslag geeft niet per 

definitie aan dat het advies te laag was. 

 Voor15 maart vullen de leerkrachten van groep 8 de onderwijskundige rapporten in van alle 

leerlingen. Ouders hebben dit rapport voor 15 maart ingezien. Als zij het niet eens zijn met het advies, 

dan wel met stukken uit de inhoud dan kunnen zij dit op school bij het rapport invullen. 

In incidentele gevallen kan het voorkomen dat een ouder en leerkracht het echt niet eens worden 

over advies/inhoud van het onderwijskundig rapport. Ouders kunnen dan een klacht indienen. Zij 

schrijven hiertoe een aparte brief en deze wordt als bijlage aan het rapport toegevoegd. 

 Eind mei begin juni vindt de definitieve inschrijving plaats door de middelbare school. De VO school 

stuurt de ouders een officiële bevestiging. 

 

Leerweg Ondersteunend 4,2%    

Basis Beroepsgericht 

met LWOO 

  3,57% 3.32% 

Kader Beroepsgericht met 

LWOO 

  3,57%  

BB/KB met LWOO 4,2%    

Theoretische leerweg met 

LWOO 

  3,57%  

Basis Beroepsgericht    6.67% 

Kader Beroepsgericht     

Gemengd  Theoretisch  3,8%  6.67% 

Gemengde Theoretisch/TL 8,3%    

Theoretische leerweg 16,7% 15,4% 3,57% 26,67% 

Theoretische leerweg +   3,57%  

TL/HAVO 4,2% 3.8%  6,67% 

Praktijkonderwijs     

HAVO / VWO 66.6% 77% 82,15%  49,99%  
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Onze leerlingen scoren goed op landelijk genormeerde toetsen. Het eindniveau ligt ruim boven het landelijk 

gemiddelde.  
 

De kinderen kunnen op school na schooltijd aan diverse activiteiten deelnemen: 

- Zingen in het schoolkoor dat onder leiding staat van mevr. Desirée Paulissen. Repetitie vindt plaats 

onder schooltijd. Deuitvoeringen tijdens gezinsvieringen buiten schooltijd.  

- De kinderen van de midden en bovenbouw kunnen tegen betaling mee doen aan het 

techniekprogramma Mad Science. 

- Het JIS organiseert diverse leuke activiteiten voor de leerlingen. Meer informatie vindt u op 

www.hetjis.nl.  

- Ecsplore verzorgt wekelijks naschoolse sportactiviteiten in de sporthal in Puth 

- Typelessen verzorgd door instituut Manhattan voor leerlingen uit groep 6, 7 & 8. (bij voldoende 

aanmeldingen) 

- Gymnastiek en cultuur wordt na school verzorgd doorEcsplore. 

 

Jeugdopleiding Koninklijke Fanfare 

Meisjes en jongens vanaf 8 jaar, kunnen bij onze fanfare een theoretische en praktische muziekopleiding volgen 

op bijv. bugel, trompet, hoorn, bariton, saxofoon, slagwerk enz. De gemeente heeft een gemeentelijk 

muziekonderwijs opgestart waarin de fanfare participeert. 

Deze muziekopleiding wordt geïnitieerd door de commissie muziekopleiding van de fanfare. Voor informatie 

kunt u terecht bij mw. L. Renkens. 

Sporten in Puth 

In onze gymzaal, Kerkweg 117, worden na school  voor de kinderen activiteiten georganiseerd zoals, 

kleutergym, turnen en zaalvoetbal. 

 

Alle kinderen van de school hebben gedurende het gehele schooljaar diverse buitenschoolse activiteiten. Deze 

activiteiten verschillen per schooljaar. Ieder jaar vinden er diverse excursies plaats en worden de jaarlijks 

terugkomende feesten gevierd als schoolfeesten. Daarnaast vinden er activiteiten op jaarbasis plaats.  

 

Schoolkamp 

De leerlingen van de groepen 7 en 8 gaan jaarlijks in de derde week van het nieuwe schooljaar op schoolkamp. 

De kosten voor het schoolkamp bedragen +/- € 40.-. 

 

 

Schoolreizen 

Jaarlijks gaan de leerlingen van de groepen 1 t/m 8 op schoolreis. Hierbij combineren we in de bovenbouw bij 

voorkeur een educatieve en speelactiviteit. Data en kosten onder voorbehoud.  

 

 

Schoolschaatsen  

De leerlingen van groep 8 nemen jaarlijks deel aan schaatslessen bij LACO te Geleen. De kosten voor de 

lessen, die onder schooltijd worden gegeven, bedragen €18.50. Indien de leerlingen schaatsen en helm moeten 

huren zijn de kosten €3,- per keer. Het dragen van een helm is verplicht (prijzen onder voorbehoud). 

 

Kunst & Cultuur  

Voor alle leerlingen van de school organiseren wij jaarlijks minimaal 1 kunstactiviteit. De organisatie van deze 

activiteiten is in handen van juffrouw Desirée Paulissen. Juffrouw Desirée is onze Kunst en Cultuurcoördinator. 

Daarnaast werkt zij komend jaar samen met de vrienden van Bibi aan een onderzoek in het kader van 

“Talentcement” hoe wij het creatieve denkniveau van onze leerlingen nog meer kunnen versterken. 

Kunst en Cultuur heeft bij ons op school een hoge prioriteit, omdat we vinden dat kinderen zich breed moeten 

kunnen ontwikkelen en hun eigen talenten moeten (leren) ontdekken.

http://www.hetjis.nl/
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1. Bij verhuizing 

 

- Ouders melden het kind/de kinderen af bij de directeur van de school en melden de kinderen 

aan op de nieuwe school. 

- De ontvangende school schrijft het kind in op de datum dat het kind er begint. Een dag 

eerder schrijft de school waar het kind weggaat, het kind uit. 

- De school waar het kind weggaat, stuurt binnen 5 werkdagen het “bericht van uitschrijving” 

en het leerlingenrapport naar de ontvangende school  

- De ontvangende school draagt zorg binnen 5 werkdagen voor toezending van het “bericht 

van inschrijving”.  

 

2. Overige schoolwisselingen 

 

Het oriënterend gesprek 

Alle ouders zijn vrij om een oriënterend gesprek te plannen op een mogelijk “nieuwe” school. Hierbij is de 

verantwoordelijkheid bij ouders om de school in te lichten over de reden van het gesprek op een andere 

school. Tijdens het oriënterende gesprek worden ouders op de hoogte gesteld van de procedure bij 

schoolwisseling. 

 

- Als ouders een vervolggesprek willen met als doel het kind aan te melden bij de nieuwe school, 

moeten de ouders de directeur van de huidige school persoonlijk  over de beslissing informeren.  

- Na het vervolggesprek wordt er, voor er definitief wordt overgegaan op inschrijving door de 

ontvangende school, contact opgenomen met de vertrekkende school. 

- Hierna wordt het definitieve besluit genomen om het kind wel of niet in te schrijven.  

 

Belangrijk: 

Onze school hanteert een apart Aannamebeleid t.a.v. passend onderwijs.  Deze is te vinden op onze website: 

www.basisschoolputh.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.basisschoolputh.nl/
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MR   Medezeggenschapsraad (schoolniveau) 

GMR  Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (bestuursniveau) 

OR  ouderraad/oudervereniging 

CvB  Commissie van Bestuur 

RvT  Raad van Toezicht 

dir.  Directeur 

IB  Intern Begeleider (coördinator en eindverantwoordelijke leerlingenzorg) 

RT  Remedial teacher (leerkracht die zorg aan leerlingen biedt buiten of binnen de groep) 

Rbl  Regionaal bureau leerplicht 

Bao  basisonderwijs 

PO  Primair onderwijs 

VO  Voortgezet onderwijs 

SO  Speciaal onderwijs 

SBO   Speciaal basisonderwijs 

VSO  Voorgezet Speciaal onderwijs 

BSO  Buitenschoolse opvang (verzameling van voor- tussen en naschoolse opvang) 

VSO  Voorschoolse opvang 

TSO  Tussenschoolse opvang 

NSO  Naschoolse opvang 

CITO  Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling 

fte  fulltime equivalent (rekeneenheid formatie leerkrachten) 

wtf  werktijdfactor (rekeneenheid formatie-omvang leerkracht)  

ICT  Informatie en Communicatietechnologie 

LIO  leraar in opleiding 

LOVS  Leerling observatie en volgsysteem (verzameling van alle toetsresultaten) 

LWOO  Leerweg ondersteunend onderwijs (binnen voortgezet onderwijs)  

OCW  Ministerie voor onderwijs, cultuur en wetenschap 

POP  Persoonlijk ontwikkeling plan 

OPP  Ontwikkelingsperspectief  

ZMOK  Zeer moeilijk opvoedbare kinderen 

ZMLK  Zeer moeilijk lerende kinderen  

VVTO  Vroeg vreemdetalenonderwijs  

NT2  Nederlands als tweede taal  

TVL  Toelaatbaarheidsverklaring voor het SO/SBO  

PvA  Plan van aanpak  

AVG  Algemene verordening gegevensbescherming 
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Scholen zijn verplicht om het beleid op het gebied van veiligheid in de school uit te werken in een plan en op te 

nemen in de schoolgids. Het schoolveiligheidsplan heeft vooral betrekking op de thema´s agressie & geweld, 

seksuele intimidatie en discriminatie en wordt samen met de mr opgesteld. De MR heeft instemmingsrecht. In 

een schoolveiligheidsplan kunnen bijvoorbeeld afspraken worden opgenomen over:  

 

 Preventieve maatregelen, schoolregels en sancties bij overtreding  

 Procedures bij incidenten en registratie van incidenten  

 Opvang van slachtoffers en aangifte bij misdrijven  

 Aanstelling van een functionaris, bv. coördinator veiligheid of intermediair agressie & geweld en 

scholing van personeel.    

 Hoe school zorg dat de fysieke veiligheid van de leerlingen en medewerkers gewaarborgd blijft 

(voldoende BHV-ers, Veilige speeltoestellen, Protocol Zonbescherming, protocol geluidbescherming 

e.d.)  

 Preventieve maatregelen rondom ontruiming school. (leerlingen informeren over brandveiligheid en 

minimaal 2 maal per jaar een ontruimingsoefening).  

 
De Onderwijsinspectie heeft het thema veiligheid ook nadrukkelijker opgenomen in het toezichtkader. Men let 

onder andere op de volgende zaken:  

 

 Is er inzicht in de aard en omvang van onveiligheidsincidenten.  

 Is er inzicht in de veiligheidsbeleving bij personeel en leerlingen.  

 Heeft de school een preventief en curatief veiligheidsbeleid. 

 

Onze school beschikt over een door de MR goedgekeurd schoolveiligheidsplan. Dit schoolveiligheidsplan ligt 

ter inzage bij de directie en zal worden gepubliceerd op de website van de school. Het pestprotocol vormt ook 

een onderdeel van het schoolveiligheidsplan. Gezien het thema vinden wij het van belang om ons pestprotocol 

ook op te nemen in onze schoolgids.  

 

 

Dit pestprotocol heeft als doel: 

 

 Als school willen we dat alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich 

optimaal kunnen ontwikkelen. 

 Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste 

situaties voordoen, elkaar aanspraken op deze regels en afspraken. 

 Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om 

met veel plezier naar school te gaan! 

 

Het probleem dat pesten heet: 

“Pesten is het op systematische wijze verrichten van lichamelijke, mondelinge of schriftelijke (ook digitaal) 

handelingen tegenover iemand die zich daartegen niet kan verdedigen.”(duwen, slaan, schoppen, uitschelden, 

roddelen, uit/buitensluiten) 

 

Plagen mag wel, pesten niet.  

Wanneer is het nog plagen en wanneer wordt het pesten?  

Het is plagen wanneer: 

 de machtsverhouding gelijk is 

 het slachtoffer zich kan verdedigen 

 het af en toe gebeurt, niet systematisch 

 er geen sprake is van mishandeling of schade 
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Pesten kan voorkomen in alle groepen van de basisschool.  

Signaleren van pesterijen kunnen o.a. zijn: 

 altijd een bijnaam, nooit bij de eigen naam noemen 

 zogenaamde leuke opmerkingen maken over een klasgenoot 

 een klasgenoot voortdurend ergens de schuld van geven 

 Groepjes vormen/clubjesvorming  

 briefjes doorgeven/SMS 

 beledigen 

 Opmerkingen maken over kleding 

 Isoleren 

 Buiten school opwachten, slaan of schoppen  

 Op weg naar huis achterna rijden/fietsen 

 Naar het huis van het slachtoffer gaan 

 Bezittingen afpakken 

 Schelden of schreeuwen tegen het slachtoffer 

 Lichamelijke of psychische klachten 

Deze lijst bevat diverse voorbeelden maar kan nog verder worden uitgebreid: Leerkrachten en ouders moeten 

daarom alert zijn op de manier waarop kinderen met elkaar omgaan en duidelijk stelling nemen wanneer 

bepaalde gedragingen de norm overschrijden.  

 

 

Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op 

onze school serieus aan willen pakken. Daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden:  

 Pesten moet als probleem worden gezien door alle direct betrokken partijen: leerlingen (gepeste 

kinderen, pesters en zwijgende groep), leerkrachten en de ouders/verzorgers (hierna genoemd: 

ouders). 

 De school moet proberen pestproblemen te voorkomen. Los van het feit of pesten wel of niet aan de 

orde is, moet het onderwerp pesten met de kinderen bespreekbaar worden gemaakt, waarna met hen 

regels worden vastgesteld (methode: Kinderen en hun sociale talenten, Meidenvenijn) 

 Als pesten optreedt, moeten leerkrachten (in samenwerking met de ouders) dat kunnen signaleren en 

duidelijk stelling nemen. 

 Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, moet de school beschikken 

over een directe aanpak van alle betrokkenen. 

 Wanneer het probleem niet op de juiste wijze wordt aangepakt of de aanpak niet het gewenste 

resultaat oplevert, of school en ouders t.a.v. plagen/pesten niet tot eenduidig beeld komen, of van 

mening verschillen dan is de inschakeling van een vertrouwenspersoon nodig. De vertrouwenspersoon 

kan het probleem onderzoeken, deskundigen raadplegen en het bevoegd gezag adviseren. Er zijn voor 

de school twee vertrouwenspersonen aangesteld, Mevr. Joyce Galema en dhr. Tim Prince. Deze 

personen verdiepen zich in de problematiek van het pesten d.m.v. cursussen en het lezen van 

artikelen.  

 Indien de inschakeling van de vertrouwenspersoon niet het gewenste resultaat heeft gaat de 

klachtenregeling in zoals beschreven in de schoolgids.  

 

 

Op school werken we met de methode Kinderen en hun sociale talenten. Deze methode heeft als doelstelling 

om leerlingen hun sociale competenties te bevorderen.  

 

 door op de hele school aandacht aan sociale competentie te besteden. 

 Door duidelijk beleid over het onderwijsdomein sociale competentie in dit protocol vast te leggen. 

 Door de sociale competentie van leerlingen te volgen met behulp van een leerlingvolgsysteem, door 

regels op dit gebied op te stellen en door te werken aan leraarvaardigheden.  

 Door een schoolbrede aanpak in te voeren met lesmethode Kinderen en ….. hun sociale talenten. 
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1. ervaringen delen 

2. aardig doen 

3. samen spelen en werken 

4. een taak uitvoeren 

5. jezelf presenteren 

6. een keuze maken 

7. opkomen voor jezelf 

8. omgaan met ruzie.  

 

Naast het werken met deze methode handelen wij als team met dezelfde 4 schoolregels 

 

 Aardig zijn voor groot en klein 

 We zullen goed voor onze schoolspullen zorgen zodat we ze weer kunnen gebruiken morgen 

 Onze school is een wandelgebied erbuiten lekker niet 

 Schreeuwen en gillen is wat we op onze school niet willen  

 

Het voorbeeldgedrag van de leerkrachten (en thuis de ouders) is van groot belang. Er zal minder gepest 

worden in een klimaat waar duidelijkheid heerst over de omgang met elkaar, waar verschillen worden aanvaard 

en waar ruzies niet met geweld worden opgelost maar uitgesproken.  

 

Fysieke veiligheid:  

Agressief gedrag van leerkrachten, ouders en de leerlingen wordt niet geaccepteerd. 

Leerkrachten horen duidelijk stelling te nemen tegen dergelijke gedragingen.  

Een effectieve methode om pesten te stoppen of binnen de perken te houden, is het afspreken van regels 

rondom pesten voor leerlingen. 

 

Regel 1 

Het inschakelen van de leerkracht wordt niet opgevat als klikken. Vanaf groep 1 leren we kinderen: “je mag 

niet klikken, maar…..als je wordt gepest of als je ruzie met een ander hebt en je komt er zelf niet uit, dan 

MOET je hulp aan de leerkracht vragen. Dit wordt niet gezien als klikken.” 

 

Regel 2 

Een medeleerling heeft ook de verantwoordelijkheid om het probleem bij de leerkracht aan te kaarten. Alle 

leerlingen zijn immers verantwoordelijk voor een goede sfeer in de groep. 

 

Regel 3 

Samenwerken zonder bemoeienissen: school en gezin halen voordeel uit een goede samenwerking en 

communicatie. Dit neemt niet weg dat iedere partij moet waken over haar eigen grenzen. Het is bijvoorbeeld 

niet de bedoeling dat ouders naar school komen om eigenhandig een probleem voor hun kind op te komen 

lossen. Ouders, leerkrachten en directie lossen het probleem in overleg op.  

 

Regel 4 

Ouders en school spreken bij aanmelding van hun leerling gezamenlijk de verwachtingen naar elkaar uit wat ze 

wel en niet van elkaar mogen verwachtingen. Ouders sluiten zich bij aanmelding aan bij de op de school 

geldende afspraken en normen en waarden. School verwacht ook van ouders om deze afspraken te 

ondersteunen en onderschrijven.  

 

Elke maand staat een respectregel centraal om respectvol met elkaar om te gaan te stimuleren. 

 

In de school hangen de posters van “met respect aan de slag.” De inhoud van de tekst spreekt voor zich. De 

posters en regels zorgen voor een bewustwordingsproces waardoor leerlingen aangezet worden tot nadenken 

over onderlinge relaties met medeleerlingen.  
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Leerling 

We passen de stappen toe die we vanuit de methode Kinderen en hun sociale talenten leren. 

 

Stap 1:   Zeg duidelijk dat je het niet wil (Stop hou ermee op!) 

Stap 2:  Zeg boos dat je het niet wil (STOP!) 

Stap 3:  Waarschuw de ander! 

Stap 4:  Doe waarvoor je gewaarschuwd hebt!  

 

Ga altijd naar de leerkracht voor hulp of aandacht van het probleem.  

 

Leerkracht:  

1. Ga in gesprek met de pester en de gepeste. Betrek, indien nodig, de groep hierbij. Onderneem de 

nodige sancties tegen de pester en las een time-out in.  

2. Bij forse overtredingen wordt de ouders telefonisch ingelicht over het gedrag van hun zoon/dochter. 

Daarnaast zullen ouders bij herhaling uitgenodigd worden voor een gesprek. Van dit gesprek zal een 

verslag worden gemaakt die aan ouders wordt overhandigd en in het dossier van de leerling zal 

worden bewaard.  

3. Als de ouders geen respons geven op de uitnodiging voor een gesprek of het gezag van de leerkracht 

ondermijnen door het ontkennen van het probleemgedrag van hun kind, zullen zij dwingend worden 

uitgenodigd voor een gesprek met de directeur.  

4. Als alle andere maatregelen zijn ondernomen en geen effect hebben gehad komt een eventuele 

schorsing van de leerling ter sprake. Bij lichamelijk/fysiek geweld zal direct overgegaan worden op 

schorsing van de leerling.  

 

Begeleiding van de gepeste leerling:  

 medeleven tonen en luisteren en vragen: hoe en door wie wordt er gepest. 

 Nagaan hoe de leerling zelf reageert, wat doet hij/zij voor, tijdens en na het pesten.  

 Huilen of heel boos worden is juist van een reactie die een pester wil uitlokken. 

 De leerling in laten zien dat je op een andere manier kunt reageren. 

 Zoeken en oefenen van een andere reactie, bijvoorbeeld je niet afzonderen. 

 Het gepeste kind laten inzien waarom het een kind pest. 

 Nagaan welke oplossing het kind zelf wil. 

 Sterke kanten van de leerling benadrukken. 

 Belonen (compliment geven) als de leerling zich anders opstelt.  

 Praten met de ouders van de gepeste leerling en de ouders van de pester(s). 

 Het gepeste kind niet overbeschermen, bijvoorbeeld naar school brengen of “ik zal de pesters  

wel eens gaan vertellen.” Hiermee plaats je het gepeste kind juist in een uitzonderingspositie  

waardoor het pesten zelfs nog toe kan nemen.  

 

Begeleiding van de pester: (NB: dit is even belangrijk als de begeleiding van de gepeste leerling).  

 

 Praten en zoeken naar de reden van het ruzie maken en/of pesten (baas willen zijn, jaloezie, 

verveling). Laten inzien wat het effect van zijn/haar gedrag is voor de gepeste. 

 Excuses laten aanbieden. 

 In laten zien welke sterke (leuke) kanten de gepeste heeft. 

 Pesten is verboden in en om de school: wij houden ons aan deze regel; straffen als het kind wel 

pest – belonen (geven compliment) als het kind zich aan de regels houdt. 

 Kind leren niet meteen kwaad te reageren, leren beheersen, de stop-eerst nadenken- houding of 

een andere manier van gedrag aanleren. 

 Contacten tussen ouders en school: elkaar informeren en overleggen. Inleven in het kind: Wat is 

de oorzaak van het pesten? Geven van een brochure met tips voor thuis.  

 Zoeken van een sport of club; waar het kind dan kan ervaren dat contact met andere kinderen 

wel leuk kan zijn.  

 Indien herhaling van pestgedrag inschakelen van hulp: sociale vaardigheidstraining, kids’skills, 

jeugdgezondheidszorg; huisarts; GGD, andere externe deskundigen.  
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Ouders van gepeste kinderen: 

 Houd de communicatie met uw kind open, blijf in gesprek met uw kind. 

 Als het (cyber)pesten niet op school gebeurt, maar op straat of in de buurt, probeer contact op te 

nemen met de ouders van de pester(s) om het probleem bespreekbaar te maken. 

 Pesten op school kunt u het beste direct met de groepsleerkracht bespreken. 

 Door positieve stimulering en zgn. “schouderklopjes” kan het zelfrespect vergroot worden of 

weer terug komen. 

 Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een teamsport. 

 Steun uw kind in het idee dat er een einde aan het pesten komt.  

 

Ouders van de pesters: 

 Neem het probleem van uw kind serieus 

 Raak niet in paniek, elk kind loopt kans pester te worden 

 Probeer achter de mogelijke oorzaak te komen. 

 Maak uw kind gevoelig voor wat het anderen aandoet. 

 Besteed extra aandacht aan uw kind. 

 Stimuleer het kind tot het beoefenen van een teamsport. 

 Corrigeer ongewenst gedrag en benoem het goede gedrag van uw kind. 

 Maak uw kind duidelijk dat u achter de beslissing van de school staat.  

 

Alle andere ouders: 

 Neem de ouders van het gepeste kind serieus 

 Stimuleer uw kind om op een goede manier met andere kinderen om te gaan. Corrigeer uw kind 

bij ongewenst gedrag en benoem goed gedrag. 

 Geef zelf het goede voorbeeld 

 Leer uw kind voor anderen op te komen. 

 Leer uw kind voor zichzelf op te komen  

 

Leerkrachten en ouders uit de MR onderschrijven gezamenlijk dit pestprotocol.  

 
Puth, juni 2016 

 

In schooljaar 2016-2017 hebben we nieuwe afspraken opgesteld t.a.v. het overblijven. Deze zijn opgesteld in 

samenwerking met de leerlingen, overblijf-vrijwilligers en het team. De afspraken hebben ook een preventieve 

insteek t.a.v. anti-pestbeleid. De regels zijn opgenomen in het schoolveiligheidsplan.  
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