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Voorwoord.
Geachte lezer,

Voor u ligt de schoolgids van O.B.S. de Droomboom, locatie M.S.P. (MeezenbroekSchaesbergerveld-Palemig), een school voor regulier openbaar basisonderwijs te
Heerlen.
De schoolgids heeft drie bedoelingen:
- voor ”nieuwe ouders”, zodat ze iets meer over onze school te weten kunnen komen
- het kiezen van een school voor hun kind voor ouders iets te vergemakkelijken
- voor anderen zodat ze kunnen lezen wat onze school met de kinderen wil bereiken.
In deze schoolgids staat niet alles over onze school. Meer informatie kunt u lezen in
het schoolplan, dat u op school kunt inzien.
Ook is het mogelijk meer over onze school aan de weet te komen tijdens het afsluiten
van projecten, op informatiemiddagen of -avonden of via onze website
www.obsdedroomboom.nl
Wat u in deze schoolgids kunt lezen staat in de inhoudsopgave. Wij hopen dat u
voldoende informatie kunt vinden en houden ons aanbevolen voor suggesties die de
inhoud kunnen verbeteren of aanvullen.

C.J. Budie, directeur
namens het team van O.B.S. De Droomboom.
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Hoofdstuk 1: De School
1.1. Naam en adres.
Openbare Basisschool De Droomboom
Bezoekadres:

Limburgiastraat 34

Telefoon:

6415 VT Heerlen
Limburgiastraat 34
6415 VT Heerlen
045-5722070

Mailadres:
Website:
Bankrekening:

info.obsdedroomboom@movare.nl
www.obsdedroomboom.nl
NL78 RABO 0158 5402 04

Postadres:

1.2. Bevoegd gezag.
Schoolbestuur

Onderwijsstichting MOVARE
Onze school maakt deel uit van Onderwijsstichting MOVARE. Deze stichting telt
49 scholen, met in totaal 57 locaties, in de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade,
Landgraaf, Onderbanken, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein en Vaals. Dit zijn 45 ‘reguliere’
basisscholen, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor speciaal (voortgezet)
onderwijs, met in totaal ongeveer 11.710 leerlingen. MOVARE kent rooms-katholiek,
oecumenisch, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en openbaar onderwijs.
Missie
MOVARE staat voor onderwijs op maat voor elk kind. Dit gebeurt met autonomie, authenticiteit
en met respect. Zowel voor elkaar als voor de wereld waarin wij leven.
Bestuur
De stichting wordt bestuurd door het College van Bestuur. Het College is werkgever voor alle
medewerkers van MOVARE op de scholen en de medewerkers van het MOVARE-bureau.
Het College van Bestuur bestaat uit de heer drs. R.S.T. Kruszel (voorzitter) en mevrouw
J.P.G.M. Huijnen-Becks MLC (lid).
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Bereikbaarheid MOVARE-bureau
Tel: 045-546 69 50
E-mail: info@movare.nl
Bezoekadres
Heyendallaan 55b
6460 AA Kerkrade
Postadres
Postbus 12
6460 AA Kerkrade
Voor actualiteiten en gegevens over de stichting verwijzen wij u naar de website
www.movare.nl

1.3. Richting
Onze school is een openbare school. Dit houdt in dat alle kinderen van 4 t/m 12 jaar in onze
school welkom zijn, ongeacht afkomst, nationaliteit of levensovertuiging. De openbare school
leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt
actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder
voorkeur voor één bepaalde opvatting. De openbare school heeft aandacht voor én biedt
ruimte aan ieder kind én iedere leerkracht.
Niet apart, maar samen.
Het is echter mogelijk dat kinderen op grond van pedagogische en didactische argumenten
niet tot de school worden toegelaten.
Op een zoveel mogelijk individueel gerichte manier proberen wij onze kinderen te begeleiden
in hun totale ontwikkeling. Het vergroten van de zelfstandigheid van de kinderen staat daarbij
centraal. Deze ontwikkeling verloopt in een sfeer van respect, openheid en eerlijkheid.

1.4. Directie.
Alle scholen onder de Onderwijsstichting Movare dus ook de onze, worden geleid door een
directeur. De directeur wordt bijgestaan door een zorgteam en managementteam
Zorgteam
• Dhr. C.J. Budie, directeur
• Dhr. E.M.L. van der Lubben, waarnemer
Mw. L.M.R. Verkerk-Reinders, intern
begeleider
• Mw. E. Woudstra, intern begeleider

Schoolgids OBS De Droomboom 2017-2018

Managementteam
• Dhr. C.J. Budie, directeur.
• Mw. M. Hendriks-Kip, coördinator
onderbouw
• Dhr. P.J.H. Sour, coördinator
middenbouw
• Dhr. L.W.M. Goertzen,
coördinatorbovenbouw.
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De directeur is vanwege activiteiten buiten school niet altijd onmiddellijk bereikbaar.
Dhr. E.M.L. van der Lubben is de eerst aanspreekbare.
Is de directie telefonisch niet te bereiken, dan kunt u uw naam en telefoonnummer bij de
conciërge achterlaten. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.
Wilt u met de directeur spreken, kunt u het beste even een afspraak maken.

1.5. Situering.
Onze school is per 1 augustus 2016 ontstaan na fusie van BS ’t Pannesjop (Innovo) en OBS
Theo Thijssen (Movare) in de wijk MSP. MSP is een arbeiderswijk. De meeste kinderen van
onze school komen uit deze wijk, maar ook kinderen uit Schandelen en Molenberg bezoeken
onze school. De verkeersveiligheid om de school is groot, er is weinig doorgaand verkeer. Het
huidige gebouw, te klein voor 12 groepen basisonderwijs en 2 groepen peuterspeelzaal (er is
bv. geen speelleerlokaal voor de kleuterbouw) wordt na afloop van dit schooljaar verlaten: we
zijn in juli 2017 verhuisd naar ons nieuwe schoolgebouw binnen de BMV van MSP.
Naast de speelplaats ligt een gemeentelijke gymnastiekzaal, waarvan alle groepen gebruik
maken voor de lessen bewegingsonderwijs.

1.6. Grootte.
Op onze school zitten ongeveer 260 kinderen, ongeveer evenveel meisjes als jongens.
Ongeveer 45 % van de kinderen heeft een niet-Nederlandstalige achtergrond. Het aantal
landen van herkomst op school varieert van 25 tot 30. Het leerlingenaantal stijgt licht.
Dit jaar verlaten 35 leerlingen als schoolverlater onze school en gaan naar een school voor
voortgezet onderwijs. In hoofdstuk 9.4 van deze gids kunt u zien naar welke scholen voor
voortgezet onderwijs onze schoolverlaters de afgelopen jaren zijn gegaan.

Schoolgids OBS De Droomboom 2017-2018
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1.7. Peuterspeelzalen.
Onze school onderhoudt uitstekende contacten met twee peuterspeelzalen:
P.S.Z. Ienie Mienie1 en P.S.Z. Ienie Mienie 2, gehuisvest in het huidige schoolgebouw
De meeste 4-jarige kinderen van de inpandige peuterspeelzalen worden bij OBS de
Droomboom aangemeld. Met de peuterspeelzalen vormen wij een VVE (voor- en
vroegschoolse educatie) -koppel en bieden wij VVE Thuis aan.
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9

Hoofdstuk 2:

Doelstellingen van ons onderwijs.

2.1. Uitgangspunten en doelstellingen.
De volgende uitgangspunten en doelstellingen zijn richtinggevend voor de invulling van ons
onderwijs:
•
•
•
•

•

•

Wij proberen een school zonder onderscheid te zijn:
Wij scheppen een leefklimaat waarbij respect en waardering voor ieders persoonlijke
capaciteiten en overtuiging voorop staat.
Wij willen ieder kind de kans geven zich optimaal te ontwikkelen.
Het onderwijs wordt zo goed mogelijk afgestemd op de individuele leerbehoeften van ieder
kind. Dat betekent dat voor een aantal kinderen individuele leerprogramma’s worden
opgesteld. Dit gebeurt hoofdzakelijk binnen de eigen groep maar indien nodig, krijgen de
kinderen ook buiten de eigen groep extra aandacht. Wij proberen met de kinderen de
einddoelstellingen van het basisonderwijs te halen, maar accepteren de verschillen die er
bij de kinderen zijn. Er wordt opbrengstgericht gewerkt.
In de lesactiviteiten wordt ook aandacht besteed aan:
- persoonlijkheidsontwikkeling en het vormen van een eigen mening
- omgaan met elkaar
- zelfstandigheid
- praktische vaardigheden
- lichamelijke vaardigheden
- maatschappelijke ontwikkelingen, normen en waarden
- de multiculturele samenleving en een voortdurend veranderende maatschappij
Onze school neemt actief deel aan het Onderwijs Achterstandsbeleid (O.A.B.). Onze
school neemt met P.S.Z. Minibeestje deel aan het plan Voor- en Vroegschoolse Educatie
(V.V.E.). Dit betekent, dat wij onze school zien als een onderdeel van de totale omgeving
van het kind. Onze school heeft dan ook tot doel samen te werken met andere scholen
(basisscholen, scholen voor Speciaal (Basis)onderwijs en scholen voor Voortgezet
Onderwijs) en instellingen (Alcander, Peuterspeelzalen, Thuiszorg, Arcus, Maatschappelijk
Werk, Boddaert, Jeugdhulpverlening, Veilig thuis, Expertiseteam, Educatieve speelkamer,
Op Stap, Gemeente Heerlen, Openbare bibliotheek), die van betekenis zijn voor de totale
ontwikkeling van ieder kind.

2.2. Schoolsfeer.
Onze school is een openbare school: ieder kind, zonder onderscheid naar levensovertuiging,
huidskleur of maatschappelijke overtuiging, is op onze school welkom.
Wij leren de kinderen rekening te houden met ieders levensbeschouwing of godsdienst.
Wij leren de kinderen respect te hebben voor de overtuiging van anderen.
Op onze school heerst een kindvriendelijke sfeer. Door open en eerlijk met iedereen te praten
proberen wij alle mogelijke problemen samen op te lossen. Het traject om te komen tot een
integrale aanpak van het pedagogisch klimaat krijgt dit schooljaar vorm en is richtinggevend
voor de manier van omgaan met elkaar Wij vinden dat iedereen kan en moet meewerken aan
het in stand houden van een prettige en veilige sfeer.

Schoolgids OBS De Droomboom 2017-2018
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Hoofdstuk 3: De organisatie van het onderwijs.
3.1. De organisatie binnen de school.
Onze school is verdeeld in twaalf groepen, een instroomgroep 1-A, drie groepen 1-2, twee
groepen 3, een groep 4, een groep 5, 5/6, 6, 7 en 8. In iedere groep zitten kinderen, die in
leeftijd kunnen verschillen tot iets meer dan een jaar. Kinderen worden in hun leeftijdsgroep
geplaatst. Afhankelijk van het ontwikkelingsniveau kan een kind volgens Plan van Aanpak
leerstof volgen op een ander niveau (zie hoofdstuk zorgroute OBS De Droomboom). Het is
ook mogelijk dat een kind een bepaalde les in een andere groep volgt. Steeds is de
ontwikkeling van het kind uitgangspunt, en proberen wij ieder kind het onderwijs te geven dat
bij hem/haar past.
Kinderen kunnen vanaf 4-jarige leeftijd worden toegelaten, zijn leerplichtig vanaf de 5-jarige en
zijn maximaal 14 jaar oud als zij naar het voortgezet onderwijs gaan.
De groepen in de school zijn gemiddeld 22 kinderen groot. De extra formatie voor
klassenverkleining wordt ingezet in alle groepen. Daardoor zijn er indien nodig binnen de zorg
voor de kinderen meer leerkrachten in een groep. Dat sommige groepen kleiner zijn dan
andere groepen heeft te maken met de leeftijds-verdeling van de kinderen.
Er wordt een extra leerkracht in de geformeerde Schakelklas (Verlengde Leertijd) ingezet, ook
kan Onderwijsondersteunend personeel helpen bij de activiteiten in de groepen. Elk jaar
proberen wij dit zo logisch mogelijk te doen.
De hulp van ouders tijdens lesactiviteiten is zeer welkom, en gebeurt na overleg met de
betrokken groepsleerkracht structureel.
Naast het werken in de ”eigen” groep kan het ook voorkomen, dat een kind (extern maar ook
intern) logopedie volgt, extra hulp en begeleiding krijgt van de zorgleerkracht, lesactiviteiten in
een niveaugroep volgt, extra aandacht krijgt via pre-teaching, de Schakelklas, of deelneemt
aan de tutor-les V.V.E.
Eindverantwoordelijk voor de leerlingen van zijn groep is steeds de groepsleerkracht.

Schoolgids OBS De Droomboom 2017-2018
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3.2. De samenstelling van taken van het team en externe medewerkers.
Wie werken in de school?
• Directie:

belast met de dagelijkse leiding in de school.

• Groepsleerkrachten:

hebben als voornaamste taak het werken met de
groep.

• Interne Begeleiders:

coördineren de zorgtaken binnen de school en
beheren het leerlingvolgsysteem.

• Zorgleerkrachten:

helpen in grote groepen en werken met kinderen, die
individuele leerlijnen volgen en/of pre-teaching (extra
instructie vooraf) nodig hebben.

• Huismeester:

voert huishoudelijke taken uit

• Administratief medewerker:

onderhoudt de school en helpt bij de administratie.

• Logopediste:

voor kinderen die extra aandacht voor hun spraak- en
taalontwikkeling nodig hebben.

• Spreekuurhouder:

houdt spreekuur, heeft onderzoekstaken en geeft
begeleidingsadviezen (eventueel met medewerking
van een psychologisch assistente).

3.3. De activiteiten van de leerlingen.
• Activiteiten in de onderbouwgroepen:
Voor kinderen in de kleuterleeftijd is spelen heel belangrijk. De kinderen krijgen een groot
gedeelte van de dag de kans om zelf allerlei activiteiten te ontplooien. Dit kan door de
leerkracht al dan niet gestuurd zijn. Er is een groot aanbod aan materialen. Hierdoor leren ze
spelenderwijs op een goede manier met elkaar om te gaan. Afgestemd op de mogelijkheden
van het kind worden door de leerkracht voorbereidende taal-, lees- en rekenactiviteiten
aangeboden. Er wordt veel aandacht besteed aan het zelfstandig werken en aan het
samenwerken met andere kinderen.
• Vak- en vormingsgebieden:
Wij willen proberen met alle kinderen de einddoelstellingen van het basisonderwijs te bereiken.
Dit doen wij door kwalitatief hoog onderwijs aan de kinderen te bieden.
Wij besteden veel aandacht aan de basisvaardigheden en bieden deze op een begrijpelijke en
inzichtelijke wijze aan. Deze basisvaardigheden zijn de bouwstenen voor alle andere door de
Wet op het Primair Onderwijs (W.P.O.) verplichte vak- en vormingsgebieden. Waar nodig
wordt de leerstof aangepast aan de individuele behoefte van het kind, maar wij proberen
steeds het ”maximale” uit het kind te halen door steeds nieuwe uitdagingen te bieden.

Schoolgids OBS De Droomboom 2017-2018
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• Cognitieve ontwikkeling:
Cognitieve ontwikkeling heeft betrekking op het verwerven en toepassen van kennis.
Een deel van onze kennis doen wij op door eigen ervaringen, een ander deel wordt
overgedragen door anderen. Ook doen wij zelfkennis op door denkprocessen (redeneren,
oplossen van problemen). Wij verwerven kennis doordat informatie ons via de zintuigen
bereikt. Wij proberen deze informatie te begrijpen en te onthouden. De cognitieve ontwikkeling
proberen wij op onze school op de volgende manieren vorm te geven:
- door informatie stapsgewijs en inzichtelijk aan te bieden
- door veel en gevarieerd te oefenen
- door de kinderen te leren zelfstandig problemen op te lossen
- door informatie op vele manieren te laten gebruiken
- door aan te sluiten bij reeds aanwezige kennis en leerstof betekenisvol aan te bieden
- door opgedane kennis in de praktijk toe te passen
- door uit te gaan van de ervaringen van de kinderen
- door kinderen ontdekkend te laten leren.
- door de gebruikte methodes te evalueren en indien nodig aan te passen of te vervangen
- door samenwerking kunnen leerlingen ook van elkaar leren.
• Sociaal-emotionele ontwikkeling:
Hoe kan ik omgaan met anderen? Kan ik samenwerken? Heb ik vertrouwen in mezelf? Durf ik
voor mezelf op te komen? Kan ik rekening houden met anderen? Zit ik lekker in mijn vel?
Al deze vragen hebben te maken met de sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij vinden deze
heel belangrijk. Daarom gebruiken wij binnen school verschillende programma’s met
betrekking tot de sociaal-emotionele ontwikkeling (SEO) en handelen wij volgens de principes
van de Veilige School (werken aan een zo veilig mogelijk pedagogisch klimaat in de school). In
elke groep wordt op nadrukkelijke wijze hier aandacht aan besteed.
• Zintuiglijke en motorische ontwikkeling:
Beide ontwikkelingen zijn niet van elkaar te scheiden. Via spel, ontdekking, beweging,
gymnastiek en omgaan met ontwikkelingsmateriaal worden zintuigen en motoriek verder tot
ontwikkeling gebracht. Zintuiglijke en motorische ontwikkeling zijn in grote mate
ondersteunend voor de eerder genoemde cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling.
• Creativiteitsontwikkeling:
Een kind kan zich iets verbeelden, iets voorstellen. Dit betekent dat het iets anders, iets
beters, iets nieuws, iets meer enz. kan zien. Dit noemen wij creativiteit. Wij proberen de
creativiteit te stimuleren door de kinderen te leren:
dat er meer oplossingen zijn voor een probleem
dat nieuw gevonden oplossingen uitgeprobeerd kunnen worden
-

dat afgeweken kan worden van gewoonten.

De manier van creatief uiten noemen wij expressie. Aangezien creativiteit in alle vak- en
vormingsgebieden voorkomt, zal ook expressie in alle vak- en vormingsgebieden voorkomen.
• Ontwikkeling van culturele vaardigheden:
Ook culturele vaardigheden komen wij tegen in alle vak- en vormingsgebieden.
Wij maken dit concreet bij Bevordering van Gezond Gedrag en Sociale Redzaamheid.
Als gevolg van het wonen en leven in onze wijk, met zijn specifieke kenmerken, onderscheiden wij ons van andere wijken en/of steden. Onze leerlingen hebben een andere
levensvisie, een ander gedrag. Met het praten over vaardigheden op dit gebied proberen wij
onze leerlingen weerbaarder te maken.
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3.4. Informatie Communicatie Technologie (ICT):
Computers worden steeds meer gebruikt tijdens de dagelijkse activiteiten in de groepen.
Wij werken met mini-laptops die deel uitmaken van een netwerk (onderhouden door Skool).
Kinderen werken met computerprogramma’s zoals Word, Power Point en educatieve software
via het netwerk en de yurlspagina’s van de groepen. Daarnaast bestellen de kinderen via de
computer hun boeken bij de bibliotheek. Bij het maken van werkstukken zoeken kinderen
informatie over het onderwerp van hun werkstuk op internet. Het doel is de kinderen mediawijs
te maken en wegwijs te maken op de digitale snelweg. Onze school is dus binnen deze
ontwikkelingen zeer actief. De coördinator op het gebied van Informatie Communicatie
Technologie (I.C.T.) is dhr. Enrico van der Lubben.
Onderwijsstichting MOVARE heeft ontwikkeling en innovatie hoog in het vaandel staan. Er
wordt steeds meer gebruik gemaakt van nieuwe media.
Het werken aan innovatie wordt o.a. vorm gegeven door het project “Missie naar Mars” dat nu
in de Bovenbouw wordt uitgevoerd.

3.4.1. Office365 for Education.
Om aan te sluiten aan de behoeften van kinderen hebben alle MOVARE-scholen de
beschikking over Office365 for Education. De kinderen van de groepen 5 tot en met 8 maken
gebruik van dit online communicatieprogramma.
Wat is Office365 for Education?
Office365 is meer dan alleen e-mail. Kinderen krijgen met hun e-mailaccount toegang tot:
-

E-mailbox met een omvang van 10 Gigabyte.
Online opslag voor persoonlijke documenten van 25 Gigabyte.
Chatmogelijkheden tussen leerlingen
Online samenwerkingsgroepen waardoor leerlingen in het kader van projecten
documenten kunnen delen met andere leerlingen.

Is Office365 veilig?
Ja. De hele omgeving van Office365 is afgesloten van reclame en ongewenste e-mail en
afgestemd op de specifieke behoeften van de school. Het kan toch gebeuren dat uw
zoon/dochter ongewenste e-mail ontvangt of op een website terecht komt die hij/zij eigenlijk
niet wenst te bezoeken. Leerkrachten zijn bekend met Office365, waardoor zij direct
maatregelen kunnen nemen.
Is er een protocol aanwezig?
Ja. Dit protocol internet- en e-mailgebruik (mediaprotocol) kunt u bekijken via de website
www.movare.nl  documenten  Office365. Voor het gemak is in deze schoolgids een
samenvatting van het mediaprotocol opgenomen.
Moet ik toestemming geven?
Ja. Uw zoon/dochter mag niet eerder gebruik maken van Office365 for Education, voordat u
door middel van een toestemmingsformulier toestemming heeft gegeven.
Meer informatie vindt u op de website http://live.movare.nl
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3.4.2. Mediaprotocol
Is er een protocol aanwezig?
Ja. Dit protocol internet- en e-mailgebruik (mediaprotocol) kunt u bekijken via de website
http://www.movare.nl documentenMediaprotocol voor leerlingen. Voor het gemak is in
deze schoolgids een samenvatting van het mediaprotocol opgenomen.
Samenvatting mediaprotocol voor leerlingen

3.4.3. Uitgangspunten
Kinderen maken gebruik van internet. De school heeft de verantwoordelijkheid om
kinderen hier ‘wegwijs’ in te maken. Kinderen dienen zich tevens aan de afspraken te
houden over internetgebruik.

3.4.4. Afspraken
a. Kinderen gebruiken internet op school voornamelijk voor lesdoeleinden. Indien
kinderen ‘vrij’ willen internetten, dient dit altijd in overleg met de leerkracht te gebeuren.
Internet en e-mail op school is hoofdzakelijk bedoeld als ondersteuning van het
leerproces.
b. Bij het bezoeken van internet wordt van de kinderen verwacht dat gemaakte afspraken
nagekomen worden. Dit wil zeggen dat websites die geen verband houden met het
leerproces, niet bezocht mogen worden zonder toestemming van de leerkracht.
Bij het bezoeken van internetpagina’s/chatprogramma’s of e-mail, wordt altijd in
overleg met de leerkracht besloten of privacygevoelige informatie wordt gegeven (denk
hierbij aan NAW-gegevens).
c. De school biedt kinderen tevens de mogelijkheid om verschillende zaken te printen.
Het maken van een afdruk gebeurt altijd in overleg met de leerkracht.
d. Het is niet toegestaan om bestanden te downloaden en/of te installeren op een
computer van school.
e. Kinderen gebruiken internet op school voornamelijk voor lesdoeleinden. Indien
kinderen “vrij” willen internetten, dient dit altijd in overleg met de leerkracht te
gebeuren. Internet en e-mail op school is hoofdzakelijk bedoeld als ondersteuning van
het leerproces.
f. Bij het bezoeken van internet wordt van de kinderen verwacht dat gemaakte afspraken
nagekomen worden. Dit wil zeggen dat websites die geen verband houden met het
leerproces, niet bezocht mogen worden zonder toestemming van de leerkracht.
g. De school biedt kinderen tevens de mogelijkheid om verschillende zaken te printen.
Het maken van een afdruk gebeurt altijd in overleg met de leerkracht.

3.4.5. Schoolwebsite
Ouder(s) /verzorger(s) dienen toestemming te geven of gegevens van hun zoon/dochter op
de schoolwebsite gepubliceerd mag worden. Deze toestemmingsverklaring wordt door de
school bewaard en direct toegepast bij wel/geen akkoord.
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3.4.6. Mobiele telefoons/ Mp3 spelers
Het gebruik van mobiele telefoons/ mp3 spelers is op school niet toegestaan. Het is
mogelijk om een mobiele telefoon/ mp3 speler te gebruiken bij onderwijsprojecten.
Hiervoor zal de leerkracht aangeven dat dit is toegestaan.

3.5. Voorzieningen in het gebouw.
We gebruiken naast onze eigen speelplaats ook het “Blauwe veldje” als speelplaats.
Beide speelplaatsen zijn voorzien van speeltoestellen en gras- en bloemperken.
In het schoolgebouw zijn de volgende voorzieningen:

-

12 groepslokalen basisonderwijs
2 groepslokalen peuterspeelzaalwerk
1 personeelskamer
1 materialenberging (op de eerste verdieping)
1 directiekamer
1 IB-kamer
1 spreekkamer (t.b.v. leerlingenzorg)
2 toiletblokken (voor leerlingen)
1 toiletblok (voor leerkrachten en mindervaliden).
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3.6. Het bewegingsonderwijs.
De groepen 1 en 2 hebben iedere dag gymnastiek in ons speelleerlokaal (vooralsnog in de
gemeentelijke gymzaa)l. De kinderen doen aan de activiteiten mee op gymschoenen (geen
zwarte zool) en gymkleding, maar mag ook in ondergoed.
De gemeentelijke gymnastiekzaal, waarvan ook de groepen 3 t/m 8 gebruik maken om
gymnastieklessen te volgen, ligt aan de Eindhovenstraat.
Gymnastiekkleding is verplicht (gympakje of korte broek met T-shirt, gymschoenen –geen
zwarte zool). Wilt u er voor zorgen, dat de kinderen op de juiste dagen hun gymkleding
meenemen?
Als het weer het toelaat worden gymnastieklessen, of andere lessen op het gebied van
bewegingsonderwijs, buiten gegeven de speelplaats of op het “Blauwe veldje”.
Ook bij gymnastieklessen buiten is gymnastiekkleding verplicht.
Belangrijk:

Als de kinderen om bepaalde redenen niet mee kunnen doen, wilt u hen
dan een briefje meegeven. De kinderen gaan dan toch mee naar de les,
en kunnen dan naar de andere kinderen kijken.

Groep:
1-2
3
4
5
6
7
8

Rooster van gymnastiekuren
Schooljaar 2017 – 2018.
Dag:
Tijd:
Alle ochtenden,
Wisselend
behalve woensdag buitenspel
Maandagmiddag
12.30 – 13.15 uur
Donderdagmiddag 12.30 – 13.15 uur
Woensdagochtend 09.15 – 10.00 uur
Vrijdagmiddag
12.30 – 13.15 uur
Maandagmiddag
13.45 – 14.30 uur
Woensdagochtend 10.00 – 10.45 uur
Woensdagochtend 11.00 – 11.45 uur
Vrijdagmiddag
13.45 – 14.30 uur
Dinsdagmiddag
12.30 – 13.15 uur
Woensdagochtend 11.45 – 12.30 uur
Woensdagochtend 08.30 – 09.15 uur
Donderdagmiddag 13.45 – 14.30 uur

3.7. De schoolkrant.
Op onze school zijn we van plan drie keer per jaar een schoolkrant uit te gaan geven.
De stukjes die voor de krant geschreven worden zijn van de kinderen, de ouders, werkgroepen
van school en/of de leerkrachten. Ook wordt er soms een artikel van een buitenschoolse
instantie in opgenomen. Ook zal er regelmatig een nieuwsbrief worden uitgegeven opdat u op
de hoogte wordt gehouden over de ontwikkelingen in school, BMV, buurt.
Stukjes voor schoolkrant of nieuwsbrief kunnen worden ingeleverd bij berust bij de directiedie
ook de eindverantwoordelijkheid over de schoolkrant hebben.
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3.8. De bibliotheek.
Kinderen kunnen per internet boeken lenen bij de Heerlense bibliotheek via `Boek-1-Boek´.
De kinderen zoeken met de groepsleerkracht boeken uit. Deze boeken mogen de kinderen
dan vier weken in bezit houden om te lezen. Worden de boeken te laat ingeleverd, dan kan de
bibliotheek hiervoor een boete in rekening brengen. Raken boeken weg, moet hiervoor door
het kind (dus door de ouders) een vergoeding betaald worden. Alle kinderen hebben een
bibliotheekpas. Enkele groepen maken gebruik van een groepspas, die door de
groepsleerkracht wordt beheerd. De boeken die op deze manier geleend worden, kunnen de
kinderen in de klas lezen en onderling ruilen. Ook voor deze boeken gelden de genoemde
uitleenregels. De groepen 3 t/m 8 hebben ook een klassenbieb. De boeken van de
klassenbieb worden gebruikt tijdens de dagelijkse leeslessen en blijven op school.

3.9. Jeugdbladen en boeken.
Aan het begin van het schooljaar kunnen de kinderen zich abonneren op een of meerdere
jeugdbladen. Ook kunnen diverse boeken besteld worden. Op school worden daarvoor folders
uitgedeeld. Als u gebruik wilt maken van het aanbod, kunt u de ingevulde bestelstrook
inleveren bij de groepsleerkracht of bij de conciërge, die de administratie dan afhandelt.
Wij bevelen een abonnement op een van de jeugdbladen weliswaar aan, maar deelname is
geheel op vrijwillige basis.

3.10. Lunch.
Onze school heeft een continurooster. De kinderen nemen uiteraard iets te eten en te drinken
van thuis mee. Liefst in een broodtrommel en een afsluitbare beker. Denkt u eraan niet te
grote hoeveelheden mee te geven. De kinderen hebben in de ochtend een kleine pauze,
waarin ze een kleinigheidje kunnen eten (bijv. fruit) en iets kunnen drinken.
’s Middags is er een lunchpauze. Kinderen die een pakje drank meenemen, nemen het lege
pakje weer mee naar huis (school betaalt € 1,00 per vuilniszak, veel afval veroorzaakt grote
onkosten, en we willen deze gelden liever besteden aan lesmaterialen en activiteiten).
Op het pakje moet de naam en de groep van het kind staan.
Het is niet toegestaan koolzuurhoudende dranken, een glazen flesje of een blikje mee naar
school te nemen. Wilt u geen snoep meegeven!
Wilt u dat uw kind thuis luncht en heeft u daar ook de mogelijkheden voor, is dat uiteraard
mogelijk. Wilt u dat wel bij de groepsleerkracht duidelijk aangeven.

3.11. Naschoolse opvang.
Met ingang van 1 augustus 2007 is MOVARE verantwoordelijk voor de organisatie van vooren naschoolse opvang voor de leerlingen. Hiervoor zijn met de aanbieders van voor- en
naschoolse opvang (de zogenaamde ‘kindpartners’) afspraken gemaakt over onder meer de
kwaliteit van de opvang, de prijs en de uitvoeringslocaties. Deze afspraken zijn vastgelegd in
een convenant, dat te downloaden is via www.movare.nl  “Documenten”  “Convenanten”.
Opvang wordt aangeboden door o.a. Kinderopvang Humanitas, Whizzkids en ‘t Kastieltje.
Voor nadere informatie en voor aanmeldingen dient u zelf contact op te nemen met de
instelling van uw keuze. Graag horen wij van u wie uw kind(eren) opvangt en op welke dagen.
De kinderen wachten in de hal van de school, waar de chauffeur de kinderen ophaalt.
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3.12. Algemene regels.
Voor de goede gang van zaken is het nodig dat alle kinderen en uiteraard ook hun ouders/
verzorgers weet hebben van en zoveel mogelijk rekening houden met de onderstaande regels:
• Op tijd op school:
Graag zien wij de kinderen op tijd op school. Niet te laat, omdat dit erg storend is, maar ook
niet te vroeg. Niet eerder dan één kwartier voor schooltijd. Als het erg slecht weer is, kunt u
er het beste voor zorgen, dat uw kind niet eerder dan 5 minuten voor schooltijd op school
aanwezig is. De groepen 1 en 2 hebben iedere dag vanaf 08.20 uur inloop. Dit wordt
aangegeven door de leerkracht die bij de deur staat. Bij de bel om 08.25 uur gaan de kinderen
van groep 3 t/m 8 in de rij naar binnen.
De lessen beginnen om 08.30 uur dan gaan alle ouders naar buiten.
N.B.:
Het is niet toegestaan op de speelplaats aanwezig te zijn als de poorten na schooltijd
gesloten zijn (De politie kan verbaliserend optreden!). Honden worden niet toegelaten tot het
schoolplein. Het hele schoolterrein geldt als rookvrije zone.
• Rust in de school:
Als de kinderen de school binnenkomen of uitgaan, gebeurt dit op een rustige manier onder
begeleiding van de groepsleerkracht. Als teken voor de start van de lessen klinkt een signaal..
Het is in school niet toegestaan te rennen, te schreeuwen, te storen.
In de school zitten andere kinderen geconcentreerd te werken, in hun eigen klas maar ook wel
eens op de gang of in de hal, en dan is alle lawaai zeer vervelend.
Wij verwachten dat u als ouder/verzorger hieraan zoveel mogelijk meewerkt.
• Wachtende ouders:
Als u uw kind van school komt afhalen, kunt u het beste wachten op de speelplaats. De
kinderen worden door de groepsleerkracht naar de speelplaats begeleid.
Wilt u de groepsleerkracht even spreken, dan kunt u het beste even in de hal wachten, of naar
de klas toe lopen als de kinderen weg zijn.
Als u uw kind met de auto naar school brengt of afhaalt, wilt u er dan rekening mee houden
dat u er beperkt ruimte is om te parkeren bij de speelplaatskant van de school. Tijdens de
herinrichting van de buurt is de verkeerssituatie met grote regelmaat onoverzichtelijk. Daarom
willen wij u vragen uw auto voor de school te parkeren bij de daar ingerichte parkeerstroken.
• Hoofdluis:
Hoofdluis komt vaak voor en bijna alle kinderen krijgen er in hun jonge jaren wel eens mee te
maken. Het is geen schande maar wel een vervelende bijkomstigheid.
Het hebben van hoofdluis wil niet zeggen dat een kind niet hygiënisch is.
Het heeft niets te maken met de lichamelijke verzorging van uw kind maar heeft wel even
aandacht nodig.
Er is een speciale werkgroep “Hoofdluis” geformeerd. Op school vindt na een schoolvakantie
standaard een hoofdluis-controle plaats door de leden van deze werkgroep. Wordt er hoofdluis
bij uw kind geconstateerd, dan neemt de schoolleiding nog dezelfde dag contact met de
ouder/verzorger op en zal er een advies over de behandeling van hoofdluis gegeven worden.
Het belangrijk uw kind dan direct te behandelen!
Als uzelf als ouder/verzorger bij uw kind(eren) hoofdluis constateert, meld dit dan meteen bij
de leerkracht van de groep op school. De leerkracht meldt dit aan de coördinator van school,
die daarop actie onderneemt en deze schakelt dan meteen de werkgroep “Hoofdluis” in.
Op school en op de deur van de klas worden waarschuwingsaffiches opgehangen.
Meer informatie kunt u ook terugvinden op de website van school onder het kopje
hoofdluisprotocol.

Schoolgids OBS De Droomboom 2017-2018

19

• Omgaan met materiaal:
Op school is er nogal wat materiaal waar de kinderen mee werken. Alle benodigde spullen
krijgen de kinderen van de groepsleerkracht (pen, potlood, gum, liniaal, schriften, enz.).
Het is beter, dat de kinderen hun eigen spulletjes thuislaten, Het kan dan niet kapotgaan,
zoekraken, of vergeten worden.
Speelgoed meenemen is niet toegestaan. Het leidt de kinderen ontzettend af en kan
bovendien kwijt raken. Is er materiaal van school zoekgeraakt of kapot gemaakt, wordt in
overleg met de directie een symbolisch bedrag aan schadevergoeding vastgesteld.
• Telefoons op school:
Mobiele telefoons en mp3-spelers zijn niet toegestaan, behalve als de leerkracht de kinderen
vraagt deze mee te nemen i.v.m. het aanleren van ICT-vaardigheden.
Movare-beleid geeft aan dat op school, vanuit veiligheid de mobiele telefoon uit moet staan en
mag deze niet in de hand gehouden worden Wilt u ook de telefoon niet op de speelplaats
gebruiken, dan weten wij zeker dat er niet ongewenst een foto gemaakt wordt.
Wij vragen u uitdrukkelijk hiermee rekening te houden.
• Ziek zijn:
Als uw kind ziek is, dient u dit voor 08.25 uur telefonisch aan de school door te geven.
U kunt de boodschap, eventueel een briefje, ook aan een ander kind meegeven.
Let wel: u als ouder/verzorger blijft verantwoordelijk voor een tijdige afmelding.
Wij verwachten dat u dezelfde dag nog contact opneemt met de leerkracht. U kunt de
leerkracht dan informeren over de te verwachten duur en de ernst van de ziekte, en tevens
afspraken maken over het ophalen van huiswerk om te voorkomen, dat uw kind onnodig
achterstand in de leerstof oploopt. Ouderraadbijdrage gaat tijdens de ziekte gewoon door.
• Contact met de leerkracht:
Wanneer u de leerkracht wilt spreken, kunt u dit het beste na schooltijd doen. Wij adviseren u
even een afspraak te maken als u denkt iets meer spreektijd nodig te hebben.
Het is niet mogelijk de groepsleerkracht te spreken als deze bij de groep is.
Vindt u het leuk eens een kijkje bij uw kind in de klas te komen nemen, dan kunt u met de
betreffende leerkracht een afspraak maken.
Wij stellen het in ieder geval zeer op prijs, als u van deze gelegenheid gebruik maakt.
• Huiswerk:
De kinderen krijgen regelmatig huiswerk mee naar huis. Om beschadigingen te voorkomen is
het nodig, dat de kinderen een tas meenemen (een plastic zak is ook goed).
Het is natuurlijk de bedoeling, dat de kinderen de opgegeven hoeveelheid huiswerk maken en
het op de gestelde dag weer mee naar school nemen.
Hebt u vragen over het huiswerk, dan kunt u altijd bij de groepsleerkracht terecht.
• Spelen op de speelplaats:
Onze school heeft een zandbak. Zandbak en speeltoestellen zijn onmisbaar voor de
ontwikkeling van uw kind. Het kan natuurlijk gebeuren, dat uw kind na het spelen op de
speelplaats vuil naar huis komt. Wij hopen, dat u daar begrip voor heeft. Wij proberen al het
mogelijke om de speelplaats, de speel/klimtoestellen, de gazons en de perken zo schoon en
veilig mogelijk te houden.
Wij vragen ook aan u alle medewerking: geen honden op de speelplaats, niet op de gazons of
door de struiken en perken lopen, geen rommel achterlaten, niet roken in school en op het
schoolplein (dus ook geen peuken op de speelplaats).
• Fietsen op school:
Kinderen die iets verder van de school wonen, kunnen met de fiets naar school komen. Op de
speelplaats is daarvoor een open fietsstalling. De plaats is beperkt. Alleen als het nodig is
mogen kinderen met de fiets naar school komen. Het beste kunt u even contact opnemen met
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de groepsleerkracht, die u dan informeert over de regels hieromtrent en afspraken met u
maakt. Het stallen van de fiets is overigens geheel voor eigen risico.
Kinderen dienen bij het betreden van de speelplaats van hun fiets af te stappen en lopend
naar de stalling te gaan. Het is niet toegestaan op de speelplaats te fietsen.
• Rookvrije school:
Onze school is een rookvrije school. Dat betekent, dat er op school (zowel in het gebouw, als
buiten op de speelplaats) op geen enkel moment gerookt mag worden. De tabakswet is in
dezen bepalend voor openbare gebouwen. De redenen hiervoor zullen u bekend zijn:
- Roken is schadelijk voor de gezondheid (meeroken, tranende ogen, onprettige reuk).
- Er zijn kinderen en volwassenen, die er direct last van hebben.
- Rook zorgt voor een onprettige lucht en geur.
- Voorbeeldgedrag.
- Voorkomen van ongelukken (verbrandingen).
• Helpen op school:
Op school is hulp van moeders en vaders altijd welkom. Vooral de inzet van hulpouders in de
groep komt de kinderen ten goede. Aan het begin van ieder schooljaar kunt u zich bij de
leerkracht opgeven als hulpouder. Hebt u dat niet gedaan, en u hebt later toch belangstelling
en tijd om op school te helpen, zegt u dat dan even aan de groepsleerkracht van uw kind.
Wij kunnen dan bekijken waar de aangeboden hulp op dat moment het beste van pas komt.
Het komt ook regelmatig voor, dat uw hulp gevraagd wordt bij een enkele activiteit, of bij het
vervoer en begeleiden tijdens een excursie.
Ook om op school te helpen met allerlei klusjes, kunt u zich bij een leerkracht opgeven.
Wij zijn u erkentelijk voor iedere vorm van hulp, die u de school (dus de kinderen) aanbiedt.
Hulpouders houden zich uiteraard aan de op school geldende regels en afspraken.
• Politie op school:
De wijkagenten komen regelmatig op school en zijn onze contactpersonen voor de politie. Het
is met name uit het oogpunt van preventie, dat kinderen kennismaken met het werk van de
politie en de gevolgen van strafbaar gedrag. Ook zien de kinderen, dat de politie hun vriend en
helper is. Samen zorgen we voor een veilige omgeving van de school.
Als wij constateren dat er sprake is van (kleine) criminaliteit op of om school (bijv. diefstal,
inbraak, verbaal en/of fysiek geweld, bedreiging, vernielingen, racisme, discriminatie enz.)
worden ouders van het vertoonde gedrag in kennis gesteld en wordt vervolgens aangifte bij de
politie gedaan. De politie maakt proces-verbaal op en handelt de aangifte verder af.
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• Snoepen op school en traktaties:
Uitgangspunt is: ”Geen snoep op school!”. Uitzondering is de middagpauze. Geef echter
slechts een kleine hoeveelheid mee (bv. een snack voor bij de lunch)
De reden van beperkt snoep zal u beslist bekend zijn. Snoep is niet gezond!
Als u twijfelt of de traktatie die uw kind wil aanbieden passend is, kunt u even contact
opnemen met de groepsleerkracht. Deze zal u dan adviseren.
Aan het eind van de dag wordt aan de verjaardag van het kind aandacht besteed. Uw kind kan
dan de traktatie aanbieden. De traktatie wordt aan alle kinderen mee naar huis gegeven. Het
is niet de bedoeling de leerkracht(en) iets anders aan te bieden dan de kinderen. De jarige
deelt alleen uit in de eigen groep, gaat dus niet naar andere groepen om iets aan te bieden
(dus niet aan andere kinderen en ook niet aan de overige leerkrachten)
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Hoofdstuk 4: Zorgroute van OBS de Droomboom
Onderstaande zaken/afspraken/handelingen/beschrijvingen hebben allen hun plek binnen de
zorgroute van OBS De Droomboom. Verscheidene zaken zijn structureel gepland en gebeuren
volgens afgesproken routines en op afgesproken tijd. Andere zaken zijn alleen dan aan de
orde wanneer de (zorg)situatie erom vraagt.
De hieronder genoemde onderdelen van de zorgroute op OBS De Droomboom zijn allen met
elkaar verweven, hebben samenhang en/of volgen elkaar op. Dit is afhankelijk van het
specifieke zorgonderdeel en de gevraagde zorg. Deze zorgroute is in de loop van de jaren
ontstaan en elke geleding binnen de school heeft zijn deel t.a.v. ontwikkeling en volgen van de
zorgroute.
Onze zorgroute is zorgvuldig opgebouwd en is een route die we als team met elkaar, met
kinderen, ouders en externen met zorg bewandelen. Deze route is net als alles binnen
levende en lerende organisaties steeds in ontwikkeling en wordt in onderling overleg
aangepast wanneer hiertoe de noodzaak bestaat. Een keer per jaar wordt deze zorgroute door
het Zorg Team (ZT) geëvalueerd, waarna eventueel plenaire bespreking met team volgt,
alvorens e.e.a. indien nodig te wijzigen.
Alle genoemde zorgonderdelen in de hieronder omschreven zorgroute dienen in eerste plaats
steeds de optimale ontwikkeling van de kinderen bij ons op school te stimuleren, te
verbeteren, te laten groeien. De groei, ontwikkeling van elk individueel kind als ook de
ontwikkeling van de gehele groep. Welbevinden van de leerlingen en veiligheid in de groep
zien we als het fundament voor de verdere ontwikkeling waarbij we accent leggen
op aanboren van passies bij de kinderen, plezier in leren, plezier in omgaan met elkaar en het
aanbieden van juist en levendig leeraanbod.

4.1. Zorgroute OBS De Droomboom m.b.t. ouders:
Intake
De intake is een onderdeel van het startmoment van een nieuwe leerling bij ons op school en
geeft een beginsituatie vanuit het perspectief van ouders. Bij de intake streven we ernaar
zowel beide ouders of verzorgers als ook het/de kind(eren) aanwezig te laten zijn.
De Interne Begeleider (IB-er) voert het gesprek. Naast kennismaking hebben in
dit gesprek een aantal standaard zaken rondom geschiedenis, algehele ontwikkeling,
aandachtspunten en extra zorg, een prominente plek. Tijdens dit gesprek wordt ook gelet op
de onderlinge verhoudingen tussen ouder(s)/verzorger(s) en kind op dat moment en op de
houding van het kind tijdens het gesprek. De zaken die ouders/verzorgers aangeven tijdens
de intake worden in een standaard intakeformulier op de computer verwerkt en meteen door
gemaild naar de aankomende groepsleerkracht(en) en het Z.T. van school met het verzoek tot
opslaan en lezen van deze intake. Vervolgens zal de leerkracht zorg dragen voor eventuele
acties wanneer deze al hierin gevraagd zijn.
Tijdens het intakegesprek wordt er ook ruimte/tijd gemaakt om kind en
ouder(s)/verzorger(s) kennis te laten maken in en met de groep: kinderen en leerkracht.
Tevens nemen we met ouders de verkorte zorgroute “OBS De Droomboom” door. Ouders
ondertekenen deze voor kennisname en verklaren akkoord te gaan met het ontvangen en
verstrekken van gegevens ten aanzien peuterspeelzaal (peuterspeelzaal) /kinderdagverblijf/
vorige school. En indien op moment van de intake van toepassing, akkoord voor opvragen
gegevens van extern betrokken instanties. Ouders tekenen voor samenwerking met school
t.b.v. de zorg van hun kind.
Dossier m.b.t. geschiedenis van de leerling; psz, vorige school, logopedie, enz.
De voorgeschiedenis vanuit andere geledingen en expertises wordt door de leerkrachten van
het kind en de IB-er grondig doorgenomen bij ontvangst van de documenten. Na lezen, vinden
deze stukken hun plek in het 'papieren' dossier in de dossierkast van de betreffende bouw.
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Informatieavond
Elke groep organiseert een infoavond aan het begin van het schooljaar waarbij alle ouders
uitgenodigd worden. Hier wordt alle gebruikelijke info rondom school, groep en zorg(route)
besproken. De ouders krijgen ruim de gelegenheid vragen te stellen.
Daarnaast is er in december een infoavond voor de ouders en kinderen van groep 8
betreffende de overgang naar het Voortgezet Onderwijs.
Rapport
Elk schooljaar krijgt elk kind twee maal een schriftelijke rapportage. Dit valt in het tweede en
derde trimester. Tevens worden alle ouders aan het eind van het eerste trimester uitgenodigd
voor een mondelinge rapportage.
Het schooljaar is in drie redelijk gelijke termijnen verdeeld, rekening houdend met tijdspanne
van een schooljaar en een effectieve/handige indeling.
De rapportage is een weerslag van de ontwikkeling en de zorg rondom het desbetreffende
kind. De rapportage wordt door de groepsleerkrachten geschreven n.a.v. observaties,
vorderingenlijsten, zorg-/leerlingbesprekingen met IB.
Hierin staan o.a. beheerste leerstof/vaardigheden/technieken, signaleringen,
vorderingen, acties, afspraken en stimulerende woorden m.b.t. de ontwikkeling van
desbetreffend kind.
In groep 8 hebben wij ervoor gekozen om de schriftelijke rapportage aan het eind van het
eerste en tweede trimester mee te geven.
Rapportgesprek
Elke ouder wordt minstens 2 maal per jaar uitgenodigd voor een rapportgesprek, het eerste
gesprek wordt gepland na het eerste trimester, het tweede (en eventueel derde gesprek) vindt
plaats aan het einde van het tweede en/of derde trimester.
Het ontwikkel- en zorgtraject m.b.t. het kind passeert hierbij kernachtig de revue gericht op
toekomst, ontwikkeling en groei. Indien nodig vraagt de leerkracht de ouder/verzorger tijdens
dit gesprek om mee te werken aan acties t.b.v. groei. Ook het kind wordt hiervoor uitgenodigd
en heeft hierbij de mogelijkheid tot inbreng. Uiteraard heeft de ouder/verzorger hierin de
mogelijkheid om verhelderingsvragen te stellen of eigen bevindingen aan te geven. Eventueel
gemaakte afspraken/acties worden indien nodig vastgelegd in een gespreksformulier. Dit
wordt vervolgens door leerkracht en betrokken ouder(-s) ondertekend.
Consultatie MOVARE
De school heeft 6 maal per jaar een Consultatieve Leerling Bespreking(CLB) gepland. Hierbij
is steeds een orthopedagoge van “Onderwijs” en een IB-er van school aanwezig. De IB-er
besluit samen met de leerkrachten en het M.T, n.a.v. zorg/ leerlingbesprekingen, intervisies en
andere, in deze zorgroute genoemde signaleringen, welke zaken er tijdens deze CLBgesprekken aan de orde komen. Het doel tijdens deze gesprekken is steeds: een zo optimaal
mogelijke ontwikkeling waarborgen/bereiken voor individuele leerlingen, groepen leerlingen of
de gehele groep. De betreffende groepsleerkracht(-en) zijn hierbij aanwezig. Indien nodig
worden ouders van een individuele leerling ook uitgenodigd. Ouders maken tijdens consultatie
bv. kennis met de onderzoeker, de werkwijze met bijbehorend tijdpad en er wordt ouders
gevraagd naar thuisinformatie m.b.t. het kind.
Handelingsplan
Wanneer er wordt geconstateerd dat een kind binnen het groepsplan onvoldoende profiteert
van het aanbod binnen het afhankelijke instructieniveau én het kind een V-score heeft behaald
bij Cito LOVS, kan er tijdens een zorg/leerlingbespreking besloten worden een HP te starten.
Ouders/verzorgers worden bij de beslissing, start, evaluatie van een HP gevraagd mee te
luisteren naar en mee te denken over de aanpak en vorderingen hierbij. Vaak wordt er om
actieve deelname of medewerking gevraagd d.m.v. extra en expliciete oefening thuis. Ouders
ondertekenen voor gezien en akkoord en krijgen ruim de gelegenheid hun eigen mening te
geven t.a.v. dit onderdeel van de zorgroute. Ook het kind heeft hierin een rol. Doel hierbij is
om n.a.v. kortdurende gefocuste extra aandacht, extra tijd, hernieuwde uitleg, vereenvoudigde
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uitleg, meer begeleide in-oefening, concretere materialen, e.d. te bekijken of er aan de
ondersteuningsbehoefte die het kind nodig heeft, voldaan wordt, waarna het kind weer met
vertrouwen en succes deel kan nemen aan het reguliere groepsgebeuren zonder HP. De duur
van een handelingsplan is 9 les gebonden uren. Aan het einde van deze periode wordt het
handelingsplan samen met ouders geëvalueerd. Indien de gestelde doelen zijn bereikt, wordt
het plan afgesloten. Wanneer de doelen nog niet bereikt zijn, wordt het handelingsplan
gecontinueerd en indien nodig bijgesteld. Ouders tekenen voor akkoord.
Plan van aanpak
N.a.v. drie individuele handelingsplannen wordt er bij onvoldoende vooruitgang/resultaat, na
onderling overleg tijdens een zorg/leerlingbespreking met IB-er besloten, om de aanpak die in
de handelingsplannen omschreven staat, voort te zetten. Deze aanpak met bijbehorende
doelen vinden dan hun plek binnen een plan van aanpak dat voor een langere termijn gevolgd
wordt. Regelmatig wordt er om actieve deelname of medewerking gevraagd d.m.v. extra en
expliciete oefening thuis. Ouders ondertekenen voor gezien en akkoord en krijgen ruim de
gelegenheid hun eigen mening te geven t.a.v. dit onderdeel van de zorgroute. Ook het kind
heeft hierin een rol. Doel van het plan van aanpak is om langdurig tegemoet te komen aan de
ondersteuningsbehoefte van het kind. Dit zodat het kind zich binnen de eigen mogelijkheden
optimaal kan blijven ontwikkelen. De leerkracht evalueert i.s.m. ouders en eventueel IB-er drie
maal per jaar het plan van aanpak. Als nodig zullen de doelen worden bijgesteld.
Alle kinderen die binnen zorgniveau 4 een indicatie hebben krijgen bij ons op school een plan
van aanpak. Een plan waarin rekening wordt gehouden met de ondersteuningsbehoefte
behorende bij de specifieke indicatie. Ouders ondertekenen dit plan voor gezien en akkoord en
krijgen ruim de gelegenheid hun eigen mening te geven t.a.v. dit zorgroute onderdeel. De
leerkracht evalueert in samenspraak met ouders en IB-er drie maal per jaar het plan van
aanpak. Indien nodig zullen de doelen worden bijgesteld.
Speelkamer
Wanneer de leerkrachten en IB-er n.a.v. observaties en tussentijdse gesprekken, met ouders
en kind, tot de conclusie komen dat de leerling een positieve groei zou kunnen doormaken op
gebied van sociaal emotionele ontwikkeling, biedt school aan ouders en kind de mogelijkheid
in te steken op het speelkamertraject. De rol van ouders hierin is naast akkoord gaan met de
deelname, thuis de tips en adviezen vanuit de speelkamerbegeleider van Alcander uit te
proberen. Deelname aan de speelkamer betekent automatisch dat het gezin en het kind
besproken kan worden in het Zorg Advies Team (ZAT). Na afloop van de standaard-periode
wordt geëvalueerd en gestopt. Bij geen succesvolle afsluiting volgt een advies voor ouder,
kind en eventueel ook voor school, vanuit de speelkamer-begeleiding. Evaluaties en notitie
van beëindiging vindt plaats in Parnassys.
Zorg Advies Team (ZAT)
Zie onder bij: M.b.t. zorg die school, kinderen, ouders, directie, leerkrachten en externen aan
school gelieerd, raakt.
Gesprek op aanvraag
Ouders/verzorgers zijn altijd welkom een gesprek aan te vragen met groepsleerkrachten, IBer, ZT, betreffende hun kind(eren), ontwikkeling, gezin of zorgroute.
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4.2. Zorgroute OBS De Droomboom m.b.t. kinderen:
Zie ook bij zorgroute OBS De Droomboom m.b.t. ouders.
Intake
Aan het kind dat bijna altijd bij de intake aanwezig is, wordt tussentijds ook vragen gesteld om
enigszins contact te leggen, vertrouwen te wekken en bij kind en ouders een welkom en prettig
gevoel te bewerkstelligen.
Gesprek
Tussentijds vinden er geplande en ongeplande gesprekjes plaats die een speciale plek
binnen onze zorgroute hebben. Het doel van deze gesprekken is: welbevinden bevorderen,
onderling contact bevorderen, zelfvertrouwen vergroten, contact maken, vertrouwen winnen,
veiligheid bieden, situaties verhelderen, enz.
N.a.v. dit gesprek is het mogelijk dat er acties plaatsvinden waarbij leerkracht, leerling en/of
ouders een rol spelen. Evaluaties en feedback n.a.v. afgesproken acties zijn hierin wezenlijk.
Wanneer de leerkracht de inhoud van het gesprek wil vastleggen, gebeurt dit in Parnassys,
maar in het kader van de vertrouwensband leerkracht-leerling is dit niet verplicht. De geplande
individuele gesprekken met kinderen staan gepland op ons “Zorg-het-jaar-rond-rooster” in
oktober en februari.
Groepsoverzicht
In iedere groep vult de groepsleerkracht aan het begin van het jaar een groepsoverzicht in.
Hierin staan: Cito, protectieve en risicofactoren, de onderwijsbehoeften (Groslijst/KIJK). Er
wordt genoemd welke kinderen in een groepshandelingsplan zitten, een individueel
handelings- of begeleidingsplan of een OPP hebben. Tot slot is er een overzicht van de
externe zorg. Dit groepsoverzicht wordt 3 maal per jaar geëvalueerd en bijgesteld.
Groepsplan
N.a.v. het groepsoverzicht, stelt de leerkracht per vakgebied een groepsplan op. Hierin worden
de doelen, inhoud, aanpak/methodiek en organisatie per instructieniveau omschreven
(basisinstructie, verlengde en verkorte instructie). De kinderen weten zelf of ze bij de instructie
gevoelige, onafhankelijke of afhankelijke groep behoren. Tijdens de evaluatie worden
omschreven doelen ook met hen besproken.
Handelingsplan
Bij de start, tussentijds en aan het eind van een HP wordt het kind betrokken. Bij aanvang is er
steeds een gesprekje tussen leerkracht en kind om te kijken in hoeverre het kind zich bewust
is van het te veranderen gedrag en/of de te ontwikkelen competentie. Wanneer het kind snapt
dat er iets veranderen moet en waarom, worden de doelen van het handelingsplan en de input
van het kind met het kind besproken. Er wordt steeds gezocht naar haalbare doelen en
termijnen waarbij het kind succeservaring heeft. Zeer wezenlijk hierbij is de feedback die het
kind tussentijds krijgt. Deze feedback wordt steeds helder, duidelijk, positief en opbouwend
geformuleerd.
De duur van een handelingsplan is 9 les gebonden uren. Aan het einde van deze periode
wordt het handelingsplan geëvalueerd. Indien de gestelde doelen zijn bereikt, wordt het plan
afgesloten. Wanneer de doelen nog niet bereikt zijn, wordt het handelingsplan gecontinueerd
en indien nodig bijgesteld.

Schoolgids OBS De Droomboom 2017-2018

26

Groepshandelingsplan
Indien er tijdens de analyse van de LOVS-scores blijkt dat er kinderen dezelfde
ondersteuningsbehoefte hebben en dus op hetzelfde gebied zorg behoeven, worden deze
gekoppeld binnen een groepshandelingsplan. Er wordt steeds gezocht naar haalbare doelen
en termijnen waarbij de kinderen succeservaring hebben. Zeer wezenlijk hierbij is de feedback
die de kinderen tussentijds krijgen. Deze feedback wordt steeds helder, duidelijk, positief en
opbouwend geformuleerd.
De duur van een groepshandelingsplan is 9 les gebonden uren. Aan het einde van deze
periode wordt het handelingsplan geëvalueerd. Voor de kinderen bij wie de gestelde doelen
zijn bereikt, wordt het plan afgesloten. Voor de kinderen bij wie de doelen nog niet zijn bereikt,
wordt het handelingsplan gecontinueerd en indien nodig bijgesteld.
Plan van aanpak
Zie werkwijze Handelingsplan.
Een plan van aanpak wordt opgesteld wanneer blijkt dat na 3 keer een handelingsplan de
gestelde doelen niet zijn behaald.
Tevens krijgen alle kinderen die binnen zorgniveau 4 een indicatie hebben bij ons op school
een plan van aanpak. Een plan waarin rekening wordt gehouden met de
ondersteuningsbehoefte behorende bij de specifieke indicatie.
OPP
Betreft een beredeneerde afbuigende leerlijn op een of meerdere vakgebieden. Een OPP
wordt opgesteld door de leerkracht in overleg met IB-er, consultant van ‘Onderwijs’ en indien
van toepassing de betrokken ambulante begeleider. Een OPP wordt 3 maal per jaar
geëvalueerd en daar waar nodig bijgesteld. Dit alles in samenspraak met ouders.

Pedagogisch klimaat
Voor het pedagogisch klimaat gaat de werkgroep Pedagogisch raamplan aan de slag. Deze
werkgroep gaat onderzoeken hoe het team gezamenlijk het sociaal-emotionele hoofdstuk kan
gaan neerzetten.

4.3. Zorgroute OBS De Droomboom m.b.t. zorg die
school, kinderen, ouders, directie, leerkrachten, IB-ers en
externen aan school gelieerd, raakt
Alle zorgitems die beschreven zijn bij zorgroute OBS De Droomboom m.b.t. ouders
en/of kinderen en hieronder niet meer apart vermeld staan:
Zie boven.
Groepsbeeldgesprek
We starten het schooljaar met een groepsbeeldgesprek, tussen de leerkracht en de IB-er.
Tijdens dit gesprek proberen we aan de hand van een mindmap de groep in beeld te krijgen.
Via bespreekpunten als groepsdynamiek, leeropbrengsten, kracht van de groep,
communicatie met ouders en/of derden en leerlingen met speciale onderwijsbehoeften etc.,
komen we tot de onderwijs-en ondersteuningsbehoefte van de groep.
Ook komt de ondersteuningsbehoefte van de leerkracht aan bod; “Wat denk ik dit jaar nodig te
hebben om de groep te bieden wat nodig is?”.
We vullen de mindmap al pratende in en een kopie hiervan komt in de leerlingklapper. Aan het
einde van het schooljaar volgt er een afsluitend groepsbeeldgesprek waarin het jaar/de groep
met de leerkracht wordt geëvalueerd.
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Leerlingbespreking
Tijdens de leerlingbespreking passeren alle leerlingen de revue.
Samen met de leerkracht wordt het groepsoverzicht bekeken, geëvalueerd en aangepast.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van Cito LOVS, Parnassys, signaleringslijsten, vorderingslijsten,
beheersingslijsten, observaties. Vervolgens wordt er tijdens de leerlingbespreking bekeken
welke acties genomen moeten worden m.b.t de groepsplannen/(groeps-)handelingsplannen
en O.P.P.’s.
De leerkracht(en) bereid(en)t deze bespreking voor.
Tijdstip: drie maal per jaar, voorafgaand aan de rapportages. Wanneer de leerlingbespreking
afgerond is, ontvangt ook de directie het bijgestelde groepsoverzicht.

IB bespreking
Op regelmatige basis hebben de Intern Begeleiders van school intern overleg. Hierbij komt
o.a. aan bod: werkbesprekingen, het vorm geven van afspraken, het bespreken van
verbetering van de zorg binnen school, uitwerken van afspraken, zorgen rondom groepen,
leerkrachten, school, reflecteren op eigen IB functioneren en lopende zorg, voorbereiden van
het Z.T. enz. Hier worden geen agenda en geen notulen gemaakt.
Z.T. bespreking (Zorgteam)
Een keer per 2 weken is er gedurende een uur, een Z.T. bespreking gepland. Het Z.T. bestaat
uit: directie en IB-ers. Bij de start geeft elk lid zijn agendapunten aan en wordt de agenda
afgesproken. Tijdens dit overleg bespreken m.n. de Intern begeleiders de lopende zaken
m.b.t. zorg. Acties en afspraken worden vastgelegd op de flap-over in het directiekantoor.
Overleg op verzoek
Leerkrachten, IB-ers, directie zijn altijd vrij om naar behoefte een gesprek aan te vragen met
en bij elkaar m.b.t. de zorg rondom kinderen, ouders en school.
Zorgniveaus 1 - 2 - 3 - 4 - 5
Bij ons op school hanteren we de vijf niveaus van zorg zoals deze in het
samenwerkingsverband zijn aangegeven. Momenteel streven we ernaar zoveel mogelijk
leerlingen te voorzien van de juiste onderwijs- en ondersteuningsbehoefte binnen zorgniveau
1-2 (de zgn. zorgroute 1). Dit betekent in de praktijk dat er veel rekening gehouden wordt met
groepen leerlingen als ook met individuele leerlingen met speciale (onderwijs-)behoeften.
De basisinstructie sluit zoveel mogelijk aan bij onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van deze
kinderen. Borgen gebeurt in het logboek.
Indien zorgroute 1 (niveaus 1 en 2) niet toereikend is, wordt n.a.v. de leerlingbespreking
overgegaan tot een Handelingsplan wat dan automatisch staat voor niveau 3. Dit houdt in
kortdurende focus en extra input gericht op een expliciet en omschreven leer/ontwikkeldoel.
Dit wordt na 9 les gebonden uren geëvalueerd, indien nodig bijgesteld en vervolgd in
een nieuw Handelingsplan. Ook is het mogelijk dat er een plan van aanpak wordt opgesteld.
Bij voldoende groei wordt het handelingsplan afgesloten en stroomt de leerling terug naar
zorgniveau 2.
Wanneer interne zorg door middel van het Handelingsplan niet toereikend is en de school
meer duidelijkheid en expertise nodig heeft m.b.t. de achtergrond van de stagnerende
ontwikkeling, wordt er al dan niet via consultatie bij MOVARE, een onderzoek aangevraagd.
Uit dit onderzoek volgt regelmatig een diagnose en een advies. Wij als school, zetten dit
advies om in een plan van aanpak dat voor langere termijn gehandhaafd wordt en drie maal
per jaar geëvalueerd en eventueel bijgesteld wordt. Dan is er sprake van zorgniveau 4.
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Wanneer er n.a.v. onderzoek en gelopen zorgtraject blijkt dat onze school niet kan voldoen
aan de juiste onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften voor de desbetreffende leerling
wordt er het volgende in samenspraak besloten: De Trajectbegeleider neemt ouders en school
meen in het traject richting zorgniveau 5. Na zorgvuldig bespreken van de onderwijsbehoeften
wordt er in onderling overleg besloten om een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) in te vullen.
Een commissie van externe deskundigen van het Samenwerkingsverband beoordeelt of deze
TLV terecht is aangevraagd en geeft we;/geen beschikking SBO of SO af.
V.V.E (Voor en Vroegschoolse Educatie) en Peuterspeelzaal
School heeft nauwe contacten met de peuterspeelzaal en er vinden regelmatig gesprekken
plaats tussen de VVE-coördinator van school en de leidsters van de peuterspeelzaal.
Informatie over de kinderen die van de peuterspeelzaal naar onze school komen, wordt
doorgenomen. Een verslag, gemaakt door de V.V.E.-coördinator wordt doorgestuurd naar de
onderbouwgroepen en Z.T.
Door het mee volgen van de voorschoolse periode van kinderen, het gezamenlijk uitvoeren
van bepaalde activiteiten (peuterspeelzaal en groepen 1, 2), het gezamenlijk uitwerken van
thema's, wordt vroegtijdige signalering, onderlinge samenwerking en afstemming beter en
efficiënter.
Wanneer een leerling afsluit bij de peuterspeelzaal en bij ons op school start, krijgt school een
rapportage. Deze wordt grondig gelezen door Intern begeleider en groepsleerkracht en krijgt
zijn plek in het papieren dossier.
Zorg Advies Team (ZAT)
Een keer per zes weken vindt er een ZAT-bespreking plaats. Hierin heeft zitting: OBS De
Droomboom, GGD-jeugdarts, Alcander (School Maatschappelijk Werk), Centrum voor jeugd
en gezin.
Hier worden de kinderen en gezinnen besproken die aangemeld zijn bij het ZAT. Deze
kinderen zijn ook in de V.I.P geplaatst. Vaak gaat het om het volgen van zorgelijke situaties
waarbij o.a. actief gewerkt wordt aan de bewustwording van ouders t.a.v. de ontwikkeling van
hun kind(eren), onze zorgen en voorstellen tot acties hierin. Bekeken wordt welke stappen
mogelijk en welke rol de leden van het ZAT hierin kunnen spelen. Wanneer een gezin met
naam besproken wordt, is de ouder altijd op de hoogte van deze bespreking. De
leerlingen/gezinnen die besproken worden in het ZAT hebben veelal en 1 Gezin 1 Plan 1
Regisseur. Op het moment dat de juiste hulpverlening binnen een gezin/voor een leerling
loopt, gaat hij bij het ZAT van de rol. Mochten er opnieuw hulpvragen zijn wordt de hulpvraag
heropend.
Educatieve Speelkamer
Leerkrachten kunnen op eigen initiatief of op advies van de IB-er, de ouder vragen voor
medewerking t.a.v. het educatieve speelkamertraject. De speelkamer-begeleidster
van Alcander evalueert regelmatig de trajecten met de desbetreffende leerkrachten.
Kinderen die in aanmerking komen voor de educatieve speelkamer, zijn kinderen waarbij
school en ouders vinden dat het kind t.a.v. sociaal emotionele ontwikkeling gebaat zou zijn
bij persoonlijke groei. De redenen waarom deze ontwikkeling bij verschillende kinderen niet
optimaal is, verschillen van elkaar. De volgende doelen worden o.a. nagestreefd: positieve
ontwikkeling t.a.v. persoonlijk welbevinden, vergroten zelfvertrouwen, meer handigheid in
sociale contacten maken en houden, meer assertiviteit, meer inlevingsvermogen, ed.
Het speelkamertraject duurt een afgesproken periode. Bij geen succes wordt het traject
volgens afspraak afgesloten en wordt er samen (Alcander, school, ouders, kind) gekeken
welke actie wenselijk en mogelijk haalbaar is.
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School heeft nauwe samenwerking met de privélogopediste. Deze is gevestigd in het gebouw
van de BMV. Het doel is tijdige screening, signalering en vroegtijdig overgaan tot de juiste
acties. Alle logopedisten hebben regelmatig overleg met school. Er is regelmatig mailwisseling
n.a.v. lopende zaken zoals testuitslagen, ouders die zich niet aan afspraken houden, verdere
onderzoek aanvragen, enz. Deze mailwisselingen vinden veelal hun borging in Parnassys of
het papieren dossier.
Alle wezenlijke info vindt borging in Parnassys.
CLB (consultatieve leerlingbegeleiding)
De school heeft zeven maal per jaar een Consultatie met de onderwijskundige /orthopedagoge
van MOVARE (consultatieve leerlingbespreking) gepland. Hierbij is steeds IB-er aanwezig. De
Intern begeleiders besluiten samen met de leerkrachten n.a.v. leerlingbesprekingen, intervisies
en andere in deze zorgroute genoemde signaleringen, welke zaken er tijdens deze
gesprekken aan de orde komen. Het doel tijdens deze gesprekken is steeds: een zo optimaal
mogelijke ontwikkeling waarborgen/bereiken voor individuele leerlingen, groepen leerlingen of
de gehele groep. De betreffende groepsleerkracht(en) zijn hierbij aanwezig. De agenda wordt
opgesteld door de Intern begeleider en tijdig verstuurd naar de orthopedagoge i.v.m.
voorbereiding. De agenda bevat verscheiden zorgonderdelen, zowel gericht op het individuele
kind, als op een groep, als schoolbreed, als op leerkracht handelen gericht, enz.
Verslag n.a.v. afspraken m.b.t. individuele leerlingen of groepen leerlingen worden door de
leerkrachten gemaakt en vinden hun weerslag in Parnassys.
Het is voor IB-ers ook mogelijk om incidentele hulpvragen tussendoor te stellen.

Intervisie
In de afzonderlijk geplande bouwvergaderingen wordt er één maal per maand ruimte geboden
voor intervisie m.b.t. een casusbespreking van een groep. Wanneer een leerkracht een
leerling wil bespreken wordt deze via de incidentmethode besproken zodat de leerkracht op
deze wijze en via dit deel van de zorgroute verder wordt geholpen in zijn dagelijkse praktijk.
Borging vindt plaats via Parnassys.
Dossiers
Een deel van de informatie en geschiedenis van de leerlingen is terug te vinden in een
papieren dossier dat zich bevindt in een archiefkast in de kantoorruimten van de intern
begeleiders. Elke leerkracht heeft vrij toegang tot de dossierkasten. De intake, de informatie
voorafgaand aan de schoolloopbaan bij ons op school, prints van onderzoeksresultaten, prints
van contacten en verslagen van derden, begeleidingsplannen, gespreksformulieren zijn zaken
die in het dossier te vinden zijn.
Gespreksformulieren
Wanneer er een gesprek met ouders, externen, leerkrachten, IB-er, directie plaatsvindt, naast
de gangbare rapportgesprekken wordt er een gespreksformulier ingevuld. Dit om afspraken te
borgen en de gegeven informatie vast te leggen. Dit zodat voor de toekomst een
traject/ontwikkeling/gang van zaken helder en volgbaar blijft en hiernaar teruggegrepen kan
worden, indien nodig bij onduidelijkheid of onenigheid.
Deze gespreksformulieren krijgen een plek in het papieren dossier en er wordt een
aantekening gemaakt in Parnassys van de datum van het gesprek met de aantekening dat er
een gespreksformulier is gemaakt.
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Schakelklas/-aanpak
De schakelgroep/-aanpak is een onderdeel binnen onze zorgroute gericht op leerlingen die
een extra leerjaar aangeboden krijgen. Een leerling waarbij o.a. aan de hand van het Cito
LOVS een score te zien is, waaruit blijkt dat deze leerling bij de plaatsing in de reguliere
vervolggroep veel moeite gaat krijgen, weinig succeservaring gaat opdoen en wellicht
onvoldoende ontwikkeling doormaakt, krijgt de mogelijkheid van een plaats in de
schakelgroep. De bedoeling is dat door aanpassen van het reguliere onderwijsaanbod en de
aanpak en het aanpassen van de groepsgrootte, deze leerling zich beter gaat ontwikkelen
binnen zijn eigen mogelijkheden.
Na dit schakeljaar wordt gekeken of het aangepaste aanbod en de werkwijze hebben
geresulteerd in een voldoende beheersing van de reguliere leerstof of niet. Wanneer dit wel
het geval is gaat het kind net als de kinderen uit de reguliere groep 3, door naar groep 4.
Wanneer de groei niet zodanig is geweest dat de leerling door kan naar groep 4, zal deze het
jaar daarna het aanbod volgen in de reguliere groep 3. Ouders en kinderen worden bij de
keuze betrokken en geïnformeerd over doel, aanpak en aanbod. Ouders tekenen een
schakelcontract voor akkoord. Voor verdere informatie verwijzen we naar het schoolplan.
Observaties
Doel hierbij is zicht krijgen op en inzicht krijgen in gedrag van individueel leerlingen, gedrag en
wisselwerking tussen meerdere leerlingen of leerkrachtgedrag. Na inzicht kan de leerkracht
zelfstandig of na een bespreking met derden (collega, IB-er, ZT, extern contact, enz.) zijn
leerkrachtgedrag veranderen om zo tot beter onderwijs te komen voor afzonderlijke of groepen
leerlingen.
De leerkrachten observeren met regelmaat. Dat kan n.a.v. eigen behoeften en inzicht en n.a.v.
een leerlingbespreking volgens afspraak. Wanneer er wezenlijke zaken zijn die de leerkracht
wil borgen, krijgen gegevens hun plek in Parnassys.
Cito LOVS
Cito LOVS is een gestandaardiseerd leerlingvolgsysteem dat ons als school een onafhankelijk
beeld geeft van de cognitieve ontwikkeling van individuele leerlingen, groepen leerlingen en de
groep als geheel t.a.v. de verscheidene cognitieve vakgebieden in vergelijking met
Nederlandse gemiddelden of in vergelijking met vergelijkbare groepen. Het doel hiervan is
nauwgezet, onafhankelijk volgen én vroegtijdig signaleren, analyseren en acties bepalen.
Acties gericht op positieve ontwikkeling en cognitieve groei van de leerling.
De afname van de Cito LOVS toetsen vinden plaats a.d.h.v. een toetskalender. De
leerkrachten beheren de toetsen van hun eigen groep en voeren zelfstandig de scores in. IBer en ZT volgen de toetsoverzichten van de groepen op school.
Na iedere toetsperiode worden de scores tijdens een studiedag uitvoering, teambreed
geëvalueerd en besproken. Tevens worden tijdens de leerlingbespreking tussen leerkracht(en)
en IB-er, de overzichten (individueel en groepsoverzicht) altijd aandachtig bekeken en
meegenomen in reflectie en beslissingen. Bij de drie jaarlijkse rapportages vindt het Cito
LOVS zijn weerslag in de beoordelingen.
Onze school volgt de richtlijn van het minimum aantal toetsen dat ons samenwerkingsverband
aangeeft. Bovenop dit aanbod heeft de school nog gekozen om Cito woordenschattoets af te
nemen, dit gezien de extra inzet van school op taalgebied, hierbij de populatie van onze
school in acht nemend.
De VISEON
De VISEON is een signaleringsvragenlijst m.b.t. de sociaal emotionele ontwikkeling van de
leerling die de leerkracht op afgesproken tijdstip (toetskalender) invult. Bij groep 1 t/m 8 wordt
2 maal per jaar (Cito) VISEON afgenomen.
Ons doel is de leerling gedurende de schoolloopbaan op sociaal emotioneel vlak te volgen. Uit
de score en a.d.h.v. reflecteren wordt er binnen de leerlingbesprekingen besloten of er acties
nodig zijn. Deze acties worden vervolgens geborgd in Parnassys en indien nodig vastgelegd in
een HP. De acties worden te allen tijde met ouders besproken.
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Puntenlijsten/Beheersingslijsten
De beoordelingen n.a.v. methodegebonden toetsen (gr 3 t/m 8), de boordelingen n.a.v. het
leerstofaanbod (gr 1 en 2) en de bevindingen n.a.v. het aanbod van technieken, vaardigheden,
competenties vinden hun weerslag in een overzicht dat elke groepsleerkracht in een
leerlingenklapper bijhoudt. Deze gegevens worden meegenomen tijdens de
leerlingbesprekingen en vinden hun weerslag in de drie jaarlijkse rapportages. N.a.v. scores
en besprekingen worden indien nodig acties vastgelegd. Deze acties worden geborgd in het
logboek van elke groepsleerkracht en in Parnassys.
Parnassys
Parnassys is een uitgebreid School Onderwijs Administratie Systeem dat ook als
leerlingjournaal wordt gebruikt. Het doel van dit journaal is o.a. het borgen van uitgevoerde of
geplande (zorg)acties, het bijhouden van ontwikkeling en het (leer)proces van en rondom het
kind. In dit journaal zijn o.a. de volgende concrete zaken te vinden: acties n.a.v. Cito LOVS,
verslagen van gesprekjes, observaties, informatie over het gezin, leerlingbesprekingen,
verslagen van gesprekken met externe instanties, enz. Zie verder hiervoor ook de andere
omschreven zorgitems in deze route.
Coaching op verzoek
Iedere leerkracht op school heeft de mogelijkheid coaching aan te vragen. Dit kan o.a. bij onze
interne coach, Ria Munsters. Coaching of counseling heeft als doel, de leerkracht de kans te
bieden zich te verdiepen, te groeien in een thema dat hemzelf, de kinderen, onze school en
ons onderwijs ten goede komt. De leerkracht houdt zelf zijn groeiproces bij en er bestaat de
mogelijkheid een aantekening van deze coaching in het bekwaamheidsdossier te laten
opnemen. Hieraan geven de gecoachte en de coach invulling.
Co-Co op verzoek
Elke leerkracht heeft de mogelijkheid tot collegiale consultatie. Dit heeft als doel, de leerkracht
de kans te bieden zich te verdiepen, te groeien in een thema dat hemzelf, de kinderen, de
school en ons onderwijs weer ten goede komt.
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Hoofdstuk 5: Betrokkenen bij het onderwijs.
5.1. Het bevoegd gezag.

Onderwijsstichting MOVARE
Zoals reeds vermeld maakt onze school deel uit van Onderwijsstichting MOVARE. Voor meer
informatie zie hoofdstuk 1.2 Bevoegd Gezag.

5.2. Het schoolteam.
Directeur
Waarnemend directeur
Interne Begeleiders
Groepsleerkrachten groep 1/a
groep 1/2b
1/2c
1/2d
3
3b
4a
5
5/6
6
7
8
Zorgleerkrachten

ob
bb

Leerkracht Schakelklas
Coördinator onderbouw
Coördinator middenbouw
Coördinator bovenbouw
Coördinator Schoolveiligheid
Coördinator I.C.T.
Coördinator Schoolkrant
Coördinator Nieuwsbrief
Coördinator Taal/Lezen
Coördinator V.V.E.
Coördinator Innovatie
Coördinator Breedtesportimpuls
Coördinator Cultuureducatie

Jo Budie
Enrico van der Lubben
Linda Verkerk-Reinders, Erica Woudstra
Marjon Hendriks-Kip en Erica Woudstra
Sonia Madera Jutte en Christiana van Dinther
Ien Kleijnen en Nicole Bloebaum
Jolanda Ariaans en Nicole Bloebaum
Philomeen Hendriks, Joan Steinbush
en Enrico v.d. Lubben
Ingrid Theunissen en Enrico van der Lubben
Ron Krewinkel
Paul Sour
Hélène Beaujean en Lynn Bejas
René Kemp en Marian Bex
Lars Goertzen en Danielle Eggen
Thijs Janssen en Danielle Eggen
Joan Steinbusch
Lynn Bejas en Danielle Eggen
Joan Steinbusch
Marjon Hendriks
Paul Sour
Lars Goertzen
Paul Sour
Enrico van der Lubben (i.s.m. Lynn Bejas, Daniëlle
Eggen, Sonia Madera Jutte)
Marjon Hendriks
Erica Woudstra en Sonia Madera Jutte (Isy)
Philomeen Hendriks en René Kemp
Marjon Hendriks
Daniëlle Eggen en Lars Goertzen
Paul Sour
Jolanda Ariaans, Philomeen Hendriks en
Enrico van der Lubben
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Contactpersoon MR
Contactpersoon OR
Trsajectbegeleider Onderwijs
Schoolassistenten
Schoonmaker

Ron Krewinkel en Danielle Eggen
Jolanda Ariaans en Ingrid Theunissen
Anne Franken en Aja Janssen
Romano Mühlenberg
Zora Aaouad (Balanz facilitair)

Opmerking: Onze school biedt (zoals ook in de wet vastgelegd) stagiaires de mogelijkheid
een korte of langere periode op school zich praktisch te scholen in het kader
van hun beroepsopleiding (opleidingsschool). Hierdoor kunnen nog meer
personen bij de school betrokken zijn. U wordt hierover tijdig geïnformeerd.

5.3. De kinderen.
De kinderen onze belangrijkste betrokkenen. Van groot belang is hun veiligheid.
Fysieke veiligheid
Op onze school wordt veel aandacht besteed aan de fysieke veiligheid van leerlingen en
personeelsleden. Hieronder verstaan wij een goede huisvesting en een in alle opzichten
veilige schoolomgeving. Het wettelijk kader is hiervoor maatgevend. Indien noodzakelijk,
worden aanvullende maatregelen getroffen.
Sociale veiligheid
Ook de sociale veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel.
Wij vinden de betrokkenheid van de kinderen in het wel en wee van de school belangrijk.
De kinderen worden daarom betrokken bij allerlei schoolse en buitenschoolse zaken. Daarnaast willen wij de kinderen veiligheid bieden. Daarom zijn er een aantal afspraken en regels
voor zowel volwassenen als kinderen. Zo kent iedere groep een aantal groep specifieke
regels, die door de leerkracht samen met de kinderen worden opgesteld. De praktijk heeft
geleerd, dat regels nodig zijn om alles zo goed mogelijk te laten verlopen (Effectieve Conflict
Hantering, PADDEN). De in paragraaf 3.12 beschreven algemene regels (”schoolreglement”)
geven voor alle betrokkenen bij de school aan wat wel en wat niet mag.

5.4. De ouders.
Wij vinden een goede samenwerking tussen school en ouders een voorwaarde bij het vorm
geven aan goed onderwijs. Het is daarom belangrijk dat u weet wat de school uw kind aanbiedt en waarom en hoe zij dat doet. Daarom zijn in het schooljaar verschillende
contactavonden gepland (uitgebreid beschreven in H 4, de zorgroute van school).
De open dag, afsluitingen van projecten, rapportbesprekingen en ouder-kind-activiteiten zijn
geschikte momenten om op de hoogte te blijven van wat er op school gebeurt.
Uiteraard kunt u daarnaast altijd zelf een afspraak met een teamlid of de directeur maken.
De verdere samenwerking tussen ouders en school staat beschreven in hoofdstuk 6.
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5.5. Externe instanties.
Met verschillende instanties vindt samenwerking plaats:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samenwerkingsverband Parkstad (S.W.V.)
Wickraderheem en Regionale Instelling Ambulante Geestelijke Gezondheidzorg (RIAGG)
Onderwijs Movare
Zorgadvies Team (ZAT)
Veilig Thuis
Ambtenaar Leerplichtzaken
Hogeschool Heerlen (faculteit Onderwijs/PABO)
Boddaertcentrum
Gemeentelijk Geneeskundige Dienst (G.G.D.)
Bureau HALT en politie
Buurtgericht werken
Stichting Wijkbeheer M.S.P.
Basisscholen, Speciale Basisscholen en scholen voor Voortgezet Onderwijs
Vereniging voor Openbaar Onderwijs
Peuterspeelzaalwerk Heerlen
Peuterspeelzaal Minibeestje
Andere instellingen in de wijk
Verenigingen in de wijk

5.6. Inspectie.
De school valt onder toezicht van het rijk. Dit toezicht wordt uitgeoefend door:
Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)
Klachtenmelding over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek
geweld: meldpunt vertrouwensinspecteur 0900-1113111 (lokaal tarief).

5.7. Vertrouwenspersonen en klachtenregeling.
Op grond van de Kwaliteitswet die in werking is getreden op 1 augustus 1998 zijn de
schoolbesturen verplicht een klachtenregeling te hebben. Het klachtrecht heeft een belangrijke
signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Door de klachtenregeling
ontvangen het bevoegd gezag en de school op eenvoudige wijze signalen die hen kunnen
ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op school.
Met de regeling wordt een zorgvuldige behandeling van klachten beoogd, waarmee het belang
van de betrokkenen wordt gediend, maar ook het belang van de school (een veilig
schoolklimaat). 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 worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of
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indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen
op deze klachtenregeling.
U kunt de klachtenregeling downloaden via de website www.movare.nl. Klik in het menu op
documenten en vervolgens op regelingen.

5.7.1 Procedure bij klachten
Intern
klager
leerling

ouder

personeelslid

klacht over
andere leerling
eigen leerkracht
andere leerkracht
schoolse zaken
machtsmisbruik, agressie,
seksuele intimidatie
andere leerling
leerkracht eigen kind
schoolse zaken
schooldirecteur
machtsmisbruik, agressie,
seksuele intimidatie
leerling
ouder
collega
schooldirecteur
schoolse zaken
machtsmisbruik, agressie,
seksuele intimidatie
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pesten,

pesten,

pesten,

klagen bij
eigen leerkracht
eigen leerkracht, schooldirecteur
eigen leerkracht, andere leerkracht, schooldirecteur
eigen leerkracht, schooldirecteur
leerkracht, schooldirecteur,
schoolcontactpersoon
leerkracht
leerkracht, schooldirecteur
leerkracht, schooldirecteur,
College van Bestuur (CvB)
schooldirecteur
leerkracht, schooldirecteur,
schoolcontactpersoon
ouder
ouder, schooldirecteur
collega, schooldirecteur
schooldirecteur, CvB
schooldirecteur,
CvB
st
schooldirecteur, schoolcontactCollege
persoonvan
College van Bestuurbestuur
Bestuur
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Het staat de klager altijd vrij als eerste stap de klacht neer te leggen bij de op school
aangestelde schoolcontactpersoon. Wordt de klacht op school bij iemand anders ingediend,
dan wijst deze de klager op de mogelijkheid de schoolcontactpersoon in te schakelen. De
interne procedure kan ertoe leiden, dat de externe procedure gestart wordt.

Extern
Klager of aangeklaagde neemt contact op met:
1. Schoolcontactpersoon (zie schoolcontactpersoon) van de school die kan doorverwijzen naar
2. de externe vertrouwenspersoon (zie vertrouwenspersoon), die verder adviseert, waarbij
a. het bevoegd gezag de klacht zelf afhandelt
b. doorverwijzing naar de landelijke klachtencommissie plaatsvindt.
3. landelijke klachtencommissie (zie landelijke klachtencommissie).
Stappenplan klachtbehandeling
Het stappenplan is de route die bij voorkeur wordt gevolgd bij de behandeling van een klacht
opdat deze zo zorgvuldig en efficiënt mogelijk wordt opgelost. Degene tot wie u zich met een
klacht wendt, zal u op dit stappenplan wijzen.
Stap 1
De klager bespreekt zijn klacht zo mogelijk met degene tegen wie de klacht gericht is (bijv. een
leerkracht). De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 2.
Stap 2
De klager bespreekt zijn klacht met (een lid van) de schoolleiding. De klacht is afgehandeld
indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 3.
Stap 3
De klager wendt zich, via de schoolleiding of de schoolcontactpersoon, tot de externe
vertrouwenspersonen. Deze gaat na of de klacht door bemiddeling tot een oplossing kan
worden gebracht dan wel aanleiding geeft tot het indienen van een klacht hetzij bij het
bevoegd gezag hetzij bij de landelijke klachtencommissie. In het laatste geval, volg eerst stap
4a en pas daarna stap 4b.
Stap 4a
De klager dient, al dan niet bijgestaan door een vertrouwenspersoon, een klacht in bij het
College van Bestuur. Het College van Bestuur neemt de klacht in behandeling. De klacht is
afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 4b.
Stap 4b
De klager dient, al dan niet bijgestaan door een gemachtigde, een klacht in bij de landelijke
klachtencommissie. Deze onafhankelijke klachtencommissie onderzoekt de klacht en
adviseert het bevoegd gezag hierover. De klachtencommissie geeft advies over:
a. het wel of niet ontvankelijk zijn van klager;
b. het wel of niet gegrond zijn van de klacht;
c. het nemen van maatregelen;
d. overige door het bevoegd gezag te nemen besluiten.
Stap 5
Binnen 4 weken na ontvangst van het advies van de landelijke klachtencommissie zal het
bevoegd gezag het besluit hierop kenbaar maken aan:
a. de klager
b. de aangeklaagde
c. de klachtencommissie
d. de schooldirecteur
e. de medezeggenschapsraad van de school
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f. d schoolcontactpersoon
g. de vertrouwenspersonen
Schoolcontactpersonen
Indien u een klacht heeft, kunt u dit melden bij onze schoolcontactpersonen:
Linda Verkerk of Ingrid Theunissen.
De schoolcontactpersoon zal aan de hand van het hierboven toegelichte stappenplan samen
met u tot een oplossing proberen te komen.
Vertrouwenspersoon
MOVARE beschikt over twee externe vertrouwenspersonen. Mocht u naar aanleiding van een
klacht niet tot een adequate oplossing komen met de schoolcontactpersoon dan zal deze u
doorverwijzen naar de onderstaande vertrouwenspersonen, die verbonden zijn aan BCO
Onderwijsadvies.
Mevr. drs. Ine Segers
tel: 06-17864691
e-mail: inesegers@bco-onderwijsadvies.nl

Dhr. Loek Schoenmakers
tel: 06-52451255
e-mail: loekschoenmakers@bcoonderwijsadvies.nl

Landelijke klachtencommissie
Alle MOVARE-scholen zijn op basis van hun identiteit (denominatie) aangesloten bij een
landelijke klachtencommissie. Onze school is aangesloten bij de onderstaande
klachtencommissie. Het is van belang dat u eerst kennisneemt van de inhoud van de regeling
klachtbehandeling, voordat u zich tot een landelijke klachtencommissie wendt.
Landelijke klachtencommissie Onderwijs (openbaar onderwijs)
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Tel. 030 - 280 95 90
Fax. 030-2809591
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl
Termijn indienen klacht
De klacht dient binnen een jaar na de gedraging of beslissing te worden ingediend. De
klachtencommissie kan beslissen niet-ontvankelijkheid vanwege termijnoverschrijding
achterwege te laten indienzij van oordeel is dat, alle omstandigheden va het geval
meewegend, de klager de klacht zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs van hem verlangd kan
worden, heeft ingediend.

5.8. Sponsoren
Het convenant “Scholen voor primair en voortgezet onderwijs sponsoring” 2015-2018 stelt, dat
scholen sponsoring als een middel kunnen zien om scholen meer financiële armslag te geven.
Eventueel gesponsorde middelen mogen door de school vrijelijk worden aangewend.
Voorwaarde is echter, dat de instellingen die als sponsormiddelen ter beschikking willen
stellen, niet de naam en identiteit van de school aantasten. Ook mag de sponsor door zijn
doelstelling en strategie de identiteit en de visie van het openbaar onderwijs niet negatief
beïnvloeden. De opbrengst van deze sponsoring wordt aangewend om de kalender te
bekostigen. In de toekomst eventueel via sponsoring verkregen middelen zullen gebruikt
worden t.b.v. de exploitatie van de school (b.v. dekken van de kosten van de schoolkrant,
aankleding c.q. inrichting van lokalen en speelplaats, aanschaf extra materialen voor I.C.T.onderwijs, etc.).
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Hoofdstuk 6. Samenwerking school en ouders.
Zoals u al in paragraaf 5.4.”De ouders” heeft kunnen lezen vinden wij een goede
samenwerking tussen school en ouders/verzorgers van groot belang.
Contacten tussen school en ouders/verzorgers en de onderlinge samenwerking proberen wij
op de in de volgende paragrafen beschreven manieren vorm te geven.

6.1. Medezeggenschapsraad.
Elke school kent een eigen medezeggenschapsraad (M.R.), welke is samengesteld uit leden
van het personeel en ouders. De vertegenwoordigers van de oudergeleding van de M.R.
worden door en uit ouders gekozen. De personeelsgeleding wordt gekozen uit het eigen
personeel van school. De M.R. bespreekt schoolse zaken en beleidszaken, wil geïnformeerd
zijn, bepaalt standpunten en doet voorstellen. Voor een aantal in het reglement aangegeven
aangelegenheden heeft de M.R.-adviesrecht, voor een aantal andere zaken instemmingsrecht.
De vergaderingen van de M.R. zijn openbaar en publiek toegankelijk. Wilt u met een grotere
groep mensen een vergadering bijwonen, dient u dit, liefst vooraf, aan te geven bij de
voorzitter.
Leden namens het team:

- Daniëlle Eggen
Ron Krewinkel beiden voorzitter/penningmeester
- Lynn Bejas, lid
Marjon Hendriks, lid
Philomeen Hendrix, lid

Leden namens de ouders:

- Yvonne Box, lid
- Patricia Kölker, lid
- Leon Henderix, lid
- Erik Theunissen, secretaris
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6.2. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.
MOVARE heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze geeft advies
of verleent instemming over school overstijgende zaken (aangelegenheden die van
gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen) met
als doel de beleidsontwikkeling mede vorm te geven. Medezeggenschapszaken met
betrekking tot individuele scholen worden behartigd door de Medezeggenschapsraden (MRen) van de afzonderlijke scholen. De leden van de GMR hoeven geen lid te zijn van een
Medezeggenschapsraad (MR), wel wordt van hen enige binding met een school uit de
betreffende regio verwacht.
Voor het GMR-reglement en de samenstelling van de GMR, zie www.movare.nl > GMR.

6.3. De ouderraad.
De ouderraad stelt zich het ondersteunen van een aantal activiteiten in de school tot taak.
• De leden.
Er wordt een nieuwe Ouderraad in het begin van het schooljaar samengesteld.
Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester:
Overige leden:

Ellen Peters
Anja Zimmerman
Nathalie Moonen en Jane van de Ven
Fleur Vroueraets en Jane van de Ven
Bianca Breemen, Kina Coenen, Ellis Nijsters, Natascha Ramakers,
Nancy Scheeren, Kim Schuurmans, Matje Tilman, Angelique Vankan en
Patricia Zawada

Contactpersoon vanuit het team zijn Jolanda Ariaans en Ingrid Theunissen.
Mogelijk zal de samenstelling van de OR in de loop van het schooljaar veranderen.
• De taken.
De ouderraad (O.R.) bestaat uit:
voorzitter:
bereidt de vergaderingen voor met secretaris en penningmeester
en leidt de vergaderingen.
secretaris:
zorgt voor alle voorkomende administratieve werkzaamheden.
penningmeester:
beheert de ouderbijdragen en de financiën
leden:
organiseren en voeren in onderling overleg activiteiten uit.
Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur (D.B.).
Alle ouderraadleden bezoeken de vergaderingen, die ongeveer elke zes weken plaatsvinden.
In een vergadering worden alle voorkomende O.R.-zaken besproken. Ieder lid heeft inspraak.
De O.R.-vergaderingen zijn openbaar. Umag hierbij als toehoorder aanwezig mag zijn. Het is
niet de bedoeling dat u als ouder/toehoorder aan de vergadering actief deelneemt.
Ouderraadleden organiseren activiteiten. Zij vormen per activiteit een werkgroep. Iedere
werkgroep bestaat uit minstens één lid van de ouderraad en ouders die zich van te voren
hebben opgegeven. Ook is er minimaal één leerkracht bij de werkgroep betrokken, waarmee
overlegd wordt. De werkgroepen organiseren activiteiten als speurtocht, sinterklaasfeest,
knutselmiddagen, speelgoedmarkt enzovoort. De leden van de werkgroep bedenken de
activiteit, bereiden deze voor en voeren deze uit.
De verantwoordelijkheid voor de activiteiten rust bij de ouderraad.
Ouders die niet zo veel tijd hebben en/of niet van vergaderen houden, maar wel iets extra’s
voor school willen doen, zijn van harte welkom in één (of meerdere) van de werkgroepen.
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Aanmelden als Ouderraad lid.
Denkt u nou niet: ”De O.R. is niets voor mij”. Het is leuk werk en neemt echt niet al uw vrije tijd
in beslag. De O.R. organiseert in overleg met het team extra activiteiten voor de kinderen.
De kinderen vinden deze activiteiten leuk als afwisseling voor de dagelijkse leeractiviteiten.
Zonder hulp van de ouders is het moeilijk extra activiteiten te organiseren en uit te voeren.
Voor elke activiteit wordt vanuit de OR een zogenaamde kartrekker benoemd. Deze kartrekker benadert andere ouders, die willen meehelpen bij het organiseren van de activiteit.
Wilt u meer weten over het reilen en zeilen van de O.R., neemt u dan contact op met een van
de leden van de D.B., of met een van de leerkrachten. Deze mensen kunnen u meer
informatie geven over de O.R. en hun leuke werk voor alle kinderen op onze school.
• De ouderbijdrage.
Het organiseren van activiteiten voor de kinderen kost geld. Niet alles wordt door het Rijk
vergoed. Daarom vraagt de O.R. van ieder gezin een (vrijwillige) geldelijke bijdrage. Deze kan
in de loop van het jaar enigszins aangepast worden. Hiervan krijgt u tijdig bericht.
De O.R. vraagt u hiervoor jaarlijks een verklaring in te vullen (zie bijlage 1).
De ouderbijdrage bedraagt voor de periode vanaf september 2017:
Per aantal
1 kind
2 kinderen
3 kinderen
4 kinderen

12 maanden
€ 45,00
€ 90,00
€ 135,00
€ 180,00

De bedragen kunnen in de loop van het jaar bijgesteld worden.
De ouderbijdrage kan betaald worden via internetbankieren, een acceptgirokaart of een
betalingsregeling.
In overleg met de directie is besloten niet contant te laten betalen d.m.v. een enveloppe via de
kinderen, omdat het niet veilig is om kinderen met geld over straat te laten lopen.
De ouderbijdrage is vrijwillig. Beslist u deze niet te voldoen, betekent dat, dat uw kind
niet kan deelnemen aan de door de O.R. georganiseerde activiteiten. Uw kind wordt dan
uitgesloten voor de activiteit.
In overleg met het D.B. kunt u een andere regeling afspreken.
Tip voor minimuminkomens: u kunt proberen via de bijzondere bijstand de ouderbijdrage
vergoed te krijgen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling ”Sociale dienst” van de
gemeente Heerlen (tel.: 045-5605040, ma. t/m vr. 09.00 uur – 16.00 uur).
Ook Stichting Leergeld Parkstad kan financiële hulp bieden (tel.: 045-5743636).
Op school kunt u een folder van stichting Leergeld Parkstad opvragen.
• Waaraan wordt de ouderbijdrage besteed?
De activiteiten die de O.R. organiseert worden bekostigd vanuit de ouderbijdrage.
Activiteiten in de herfst, winter en lente zoals: speurtochten, knutselmiddagen, speelgoedmarkt
enzovoort.
Daarnaast: Sinterklaasfeest, Vlaamse kermis of picknick, schoolreisjes groepen 1 t/m 7,
schoolverlaterdagen ‘s Gravenzande groep 8.
Het is ieder jaar mogelijk dat activiteiten worden aangepast of toegevoegd.
Heeft u suggesties voor activiteiten in welke vorm dan ook, geef deze dan even door aan het
Dagelijks Bestuur, want nieuwe ideeën zijn altijd welkom.
Andere kosten die door de OR worden gemaakt zijn:
- Een kind, dat langer dan 3 weken ziek is, krijgt een attentie.
- Koffie en thee tijdens O.R.-vergaderingen.
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- Administratiekosten.
- Attentie voor O.R.-leden, die afscheid nemen.
- Representatiekosten.
Een belangrijke kostenpost vormen de verzekeringen.
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Hoofdstuk 7 Kwaliteitszorg
7.1. Activiteiten ter verbetering van het onderwijs.
Het onderwijs dat wij de kinderen bieden proberen wij voortdurend te verbeteren. Passend
onderwijs is er voor de kinderen, dus proberen wij ons aanbod zoveel mogelijk af te stemmen
op de individuele behoeften van ieder kind.
Binnen Passend Onderwijs zullen steeds minder kinderen doorverwezen kunnen worden naar
de Speciale School voor Basisonderwijs (S.B.O.). Kinderen, die extra zorg en hulp nodig
hebben, krijgen deze binnen de mogelijkheden van onze school. W ij zullen ons onderwijsaanbod en de zorg daarop moeten inrichten. Binnen het Samenwerkingsverband Parkstad zijn
daarom door alle scholen afspraken gemaakt en bieden de scholen elkaar hulp. Wij proberen
de nieuwe ontwikkelingen als volgt vorm te geven:
• Het binnen het S.W.V. gezamenlijk gehanteerde leerlingvolgsysteem proberen wij steeds
uit te breiden en te verbeteren.
• Observatie- en toets instrumentarium wordt jaarlijks geëvalueerd, aangepast, uitgebreid.
• De orthotheek wordt elk jaar verder uitgebreid en aangepast.
• Wij proberen het zelfstandig werken van de kinderen zoveel mogelijk uit te breiden.
• Het team krijgt begeleiding bij het verbeteren van Professionele Cultuur, Optimaliseren
Taalbeleid en organiseren van de Schakelklas. Drie leerkrachten zijn opgeleid tot
Taalspecialist.
• In het kader van de school als Lerende Organisatie krijgt differentiatie steeds meer vorm.
• Teamleden leren van elkaar door middel van Intervisie en Collegiale Consultatie.
• We zullen de interne kwaliteitscontrole gaan optimaliseren.
• Het team neemt jaarlijks deel aan diverse studiedagen.
• Als school werken wij samen met andere instellingen op het gebied van Jeugdzorg.
• De school neemt deel aan het Onderwijs Achterstandenbeleid als onderdeel van het door
de gemeente gevoerde Lokaal Educatief Beleid, verwoord in de Lokaal Educatieve Agenda.
• Onze school neemt deel aan Voor- en vroegschoolse educatie (V.V.E.).
• Samen met de wijk een groente- en fruittuin in stand houden.
• Individuele scholing van teamleden.

7.2. Passend Onderwijs
Schoolbesturen voor primair onderwijs hebben met ingang van schooljaar 2014-2015 de
opdracht om voor alle leerlingen passend onderwijs te organiseren. De schoolbesturen werken
samen om invulling te geven aan de zorgplicht.
Elk kind heeft recht op passend onderwijs, ongeacht niveau van leren en ontwikkeling.
Schoolbesturen en scholen geven vorm aan passend onderwijs in het
ondersteuningscontinuüm: hoogwaardige basisondersteuning en extra ondersteuning.
Uitvoering vindt plaats in afstemming met ketenpartners, zoveel mogelijk regulier en thuisnabij
in één integraal plan binnen de beschikbare middelen. Hiertoe werken schoolbesturen samen
in het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband is faciliterend bij het vormgeven
van deze collectieve verantwoordelijkheid.
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In Zuid Limburg zijn drie samenwerkingsverbanden primair onderwijs:
Regio Westelijke Mijnstreek: Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein.
Regio Maastricht-Heuvelland: Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen,
Vaals en Valkenburg aan de Geul
Regio Heerlen e.o.:
Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken,
Simpelveld en Voerendaal.
Deze drie samenwerkingsverbanden in Zuid Limburg werken nauw samen op zowel
beleidsmatig als uitvoeringsvlak. Informatie over de samenwerkingsverbanden kunt u
terugvinden op de website: www.passendonderwijszuid.nl
Dekkend aanbod
Het samenwerkingsverband organiseert een dekkend aanbod, waarin alle leerlingen een
passende plek vinden. Voor alle leerlingen met een ondersteuningsbehoefte wordt zo passend
mogelijk onderwijs gerealiseerd. Daartoe werken de scholen in het samenwerkingsverband
samen. Op Zuid Limburgs-niveau ontstaat een ondersteuningscontinuüm van reguliere tot
zware ondersteuning binnen de samenwerkingsverbanden passend onderwijs.
Ondersteuningscontinuüm
Het ondersteuningscontinuüm bestaat uit 5 niveaus:
•
•
•
•
•

Ondersteuningsniveau 1:
Ondersteuningsniveau 2:
Ondersteuningsniveau 3:
Ondersteuningsniveau 4:
Ondersteuningsniveau 5:

Onderwijs in de groep
Ondersteuning in de groep
Ondersteuning op school met interne deskundigen
Ondersteuning op school met externe specialisten
Extra ondersteuning speciaal (basis)onderwijs

In het samenwerkingsverband wordt een onderscheid gemaakt tussen basisondersteuning en
extra ondersteuning. Alle basisscholen bieden de basisondersteuning (ondersteuningsniveau
1 tot en met 4). Dit doen zij autonoom of met behulp van netwerkpartners.
Ondersteuningsniveau 5 is extra ondersteuning op het speciaal (basis)onderwijs.
Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP): dit is een beschrijving van de
voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben. Het SOP
geeft een beeld van de wijze waarop scholen het ondersteuningscontinuüm vormgeven. Het
SOP kunt u terugvinden op de website van de school.
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Aanmelding, zorgplicht en toelaatbaarheid tot speciaal (basis) onderwijs
Ouders melden hun kind schriftelijk, minimaal 10 weken voorafgaand aan de gewenste
plaatsing, aan bij de school van voorkeur. Meestal is dat een school in de buurt, maar dat
hoeft niet. Als daartoe redenen zijn, mag dit ook een SBO-school zijn of een school die wat
verder weg ligt. De verantwoordelijkheid voor tijdig plaatsen begint op het moment dat de
leerling schriftelijk wordt aangemeld bij een school in het samenwerkingsverband. Aanmelding
betekent niet automatisch plaatsen. Ouders stellen de school op de hoogte als zij vermoeden
dat hun kind ondersteuning nodig heeft. Bij de eerste aanmelding in het primair onderwijs is
die informatie, eventueel aangevuld met informatie van een voorschoolse voorziening, de
belangrijkste basis voor de school van voorkeur om vast te stellen wat (welke ondersteuning)
het kind nodig heeft.
Er is geen voorgeschreven of uniform aanmeld-/inschrijfformulier vanuit het
samenwerkingsverband. Besturen en scholen gebruiken hun eigen formulieren voor
aanmelding. Deze aanmeldformulieren staan altijd op de website van de school. Aan een
verzoek tot aanmelding geeft een school gehoor, waarbij de afspraak geldt dat niet mondeling
wordt doorverwezen.
De school beslist, binnen zes weken na aanmelding, of de leerling kan worden toegelaten.
Deze periode kan eenmaal met maximaal vier weken worden verlengd. Als een school de
leerling niet kan plaatsen binnen de basisondersteuning, zoekt de school (of het
schoolbestuur) een passende onderwijsplek op een andere school. Dat kan een reguliere
school zijn of een school voor speciaal (basis)onderwijs. Belangrijk daarbij is dat een goede
balans wordt gevonden tussen de wensen van ouders en de mogelijkheden van scholen. Als
extra ondersteuning in het speciaal (basis)onderwijs nodig is, dan wordt een
toelaatbaarheidstraject gestart. Het samenwerkingsverband bepaalt of een leerling toelaatbaar
is tot het speciaal (basis)onderwijs. Ook stelt het samenwerkingsverband het beleid en de
procedure vast met betrekking tot de terugplaatsing of overplaatsing van leerlingen voor wie
de periode waarop de toelaatbaarheidsverklaring betrekking heeft, is verstreken. Meer
informatie over de toelaatbaarheid tot speciaal (basis)onderwijs kunt u terugvinden op de
website www.passendonderwijszuid.nl

Contactinformatie
Samenwerkingsverband Heerlen en omstreken
Adres:
Nieuw Eyckholt 290E
6419 DJ Heerlen
Directeur:
Doreen Kersemakers
Telefoon:
085 - 488 12 80
E-mail: info-po@swvzl.nl
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
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7.3. Toelating en verwijdering van leerlingen
In het onderstaande wordt nader ingegaan op toelating, schorsing en verwijdering, voor zover
de invoering van Passend Onderwijs heeft geleid tot aanpassingen in de Wet Primair
Onderwijs (WPO)
Voor de volledige procedure verwijzen wij u naar de website van Onderwijsstichting MOVARE:
www.movare.nl (de procedure Toelating, schorsing, verwijdering van leerlingen is hier te
vinden onder Documenten Vastgesteld beleid)
Toelating en verwijdering (artikel 40 WPO)
Het College van Bestuur besluit over de toelating en de verwijdering van leerlingen. De
toelating mag niet afhankelijk worden gesteld van een geldelijke bijdrage van de ouders. Het
schoolbestuur heeft met ingang van 1 augustus 2014 een zorgplicht om voor alle leerlingen
die worden aangemeld en die extra ondersteuning nodig hebben, of staan ingeschreven, een
zo passend mogelijk onderwijsaanbod te doen.
De aanmelding van kinderen voor toelating geschiedt schriftelijk en kan worden gedaan vanaf
de dag waarop het kind de leeftijd van 3 jaar bereikt. De ouders doen de aanmelding zo
mogelijk ten minste 10 weken voor de datum waarop toelating wordt gevraagd en geven bij de
aanmelding aan bij welke school of scholen eveneens om toelating is verzocht. De school die
het aanmeldformulier ontvangt, moet een zo passend mogelijk aanbod doen. Dat moet een
plek op een school zijn waar de leerling ook daadwerkelijk geplaatst kan worden.
De schooldirectie beoordeelt of de aanmelding een kind betreft dat extra ondersteuning
behoeft. Het College van Bestuur/schooldirectie moet altijd een oordeel vellen over de
ondersteuningsbehoefte van de aangemelde leerling. De schooldirectie kan daarom de ouders
via een vragenlijst verzoeken gegevens te overleggen betreffende stoornissen of handicaps
van het kind of beperkingen in de onderwijsparticipatie. Op grond van de ingevulde vragenlijst
kan de schooldirectie besluiten om meer gegevens met betrekking tot de
ondersteuningsbehoefte van een leerling bij de ouders op te vragen.
De school waar toelating verzocht is, relateert de vastgestelde ondersteuningsbehoefte aan
het SOP en het niveau van de basisondersteuning zoals vastgesteld door het
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Het SOP is beschikbaar op de website van de
school.
De school waar een leerling wordt aangemeld, hoeft niet alle leerlingen op de eigen school te
plaatsen. Net als in de huidige situatie, moet de school eerst onderzoeken of zij de leerling een
passend onderwijsprogramma kan bieden. Als blijkt dat plaatsing een onevenredige belasting
is voor de school, dan moet de schooldirectie een andere school vinden die een passend
onderwijsaanbod kan bieden en waar het kind ook kan worden geplaatst.
Toelating weigeren bij leerling met extra ondersteuning
Indien de toelating van een leerling die extra ondersteuning behoeft wordt geweigerd, vindt de
weigering pas plaats nadat de schooldirectie er, na overleg met de ouders en met
inachtneming van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en de SOP’s van de betrokken
scholen, voor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Dit
is een resultaatsverplichting. Onder andere school kan ook worden verstaan een school voor
speciaal onderwijs, een school voor speciaal en vso of een instelling voor speciaal en vso.
De schooldirectie neemt de beslissing over toelating van een leerling zo spoedig mogelijk doch
uiterlijk 6 weken na ontvangst van de aanmelding. Indien de beslissing niet binnen 6 weken
kan worden gegeven, deelt de schooldirectie dit aan de ouders mee en noemt het daarbij een
zo kort mogelijke termijn waarbinnen de beslissing wel tegemoet kan worden gezien (uiterlijk 4
weken later).
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Schorsing
De schooldirectie kan, namens het bevoegd gezag, met opgave van redenen een leerling voor
een periode van ten hoogste één week schorsen. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk
aan de ouders bekendgemaakt. Het College van Bestuur stelt de inspectie van een schorsing
voor een periode langer dan één dag schriftelijk en met opgave van redenen in kennis.
Verwijderen
Voordat wordt besloten tot verwijdering hoort het College van Bestuur de betrokken
groepsleraar. Definitieve verwijdering van een leerling vindt pas plaats nadat het College van
Bestuur ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten.
Onder andere school kan ook worden verstaan een speciale school voor basisonderwijs
(SBO) of school voor speciaal onderwijs (SO).
Met ingang van 1 augustus 2014 is nieuw de tijdelijke geschillencommissie toelating en
verwijdering/geschillencommissie Passend Onderwijs, ook wel de geschillencommissie
passend Onderwijs genoemd (artikel 43 WPO). Aan deze commissie kunnen door ouders
onder andere geschillen worden voorgelegd over:
•
•
•

de aanmelding van een kind dat extra ondersteuning behoeft;
de toelating van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben;
over de verwijdering van leerlingen.

De commissie bestaat uit deskundigen en doet binnen 10 weken uitspraak als een geschil
wordt voorgelegd. Bij haar oordeel houdt ze rekening met het SOP en het ondersteuningsplan
van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs.
Anders dan bij de regeling Bezwaar geeft bij deze procedure een onafhankelijke externe
instantie een oordeel over het bestreden besluit. Indien de bezwaarprocedure en de
geschillenprocedure bij de Tijdelijke geschillencommissie toelating en verwijdering tegelijkertijd
lopen, neemt het bevoegd gezag pas een beslissing over het bezwaar nadat de Tijdelijke
geschillencommissie haar oordeel heeft gegeven. Overigens is sinds 13 juni 2014 de
mogelijkheid geopend al voor 1 augustus geschillen voor te leggen
College voor de rechten van de mens
Als ouders vinden dat rond het besluit over toelating en verwijdering sprake is van
discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte, kunnen zij het College voor de
rechten van de mens vragen een oordeel te geven. Deze procedure staat los van de andere
hier genoemde procedures. Indien er een oordeel van het College ligt, zal de rechter dat in zijn
oordeel betrekken.
Meer informatie
Voor meer informatie over Passend Onderwijs kunt u contact opnemen met de directie en of
interne begeleider van de school. Het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband
Passend Onderwijs staat op de website van het schoolbestuur. Algemene informatie over
passend onderwijs kunt u vinden op de site www.passendonderwijs.nl
Regionale Aanpak Kindermishandeling (RAK)
RAK (regionale aanpak kindermishandeling): volgend uit de Wet Meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling. Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk
slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan zijn wij wettelijk verplicht om
de volgende stappen te zetten:
· We brengen de signalen in kaart;

Schoolgids OBS De Droomboom 2017-2018

47

· We hebben collegiaal overleg of raadplegen ‘Veilig Thuis’;
· Afhankelijk van de situatie praat de school of ‘Veilig Thuis’ met ouders en/of kind.
Wij handelen vervolgens conform de eveneens wettelijk vastgelegde Meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling. Voor deze code en meer informatie verwijzen wij u naar:
www.movare.nl  Documenten

7.4. Stagiaires
Onze school geeft aan stagiaires van diverse opleidingen (CIOS, Arcus College Heerlen, VOscholen enz.) de mogelijkheid stage opdrachten op onze school uit te voeren. Mede hierdoor
komen steeds nieuwe ideeën en vaardigheden onze school binnen en blijven wij op de hoogte
van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van onderwijs. Ook het overleg tussen de
begeleider vanuit de instelling en de betreffende groepsleerkrachten draagt bij aan de
ontwikkeling van het onderwijs in onze school.
Ook biedt onze school ruimte voor maatschappelijke stages van leerlingen van het voortgezet
onderwijs.

7.5. G.G.D.
Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Limburg
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg zet zich in voor een gezonde
lichamelijke en psychosociale ontwikkeling van alle vier- tot negentienjarigen in de regio.
Het team JGZ bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en doktersassistente.
Bij de JGZ kunnen ouders en verzorgers, maar ook de school en de wat grotere kinderen zelf,
terecht met de meest uiteenlopende vragen over opvoeden en opgroeien. Hebt u een vraag of
maakt u zich zorgen om uw kind, dan kunt u een afspraak maken voor een gesprek met een
van onze medewerkers.
Als uit het gesprek of onderzoek blijkt dat uw kind hulp of zorg nodig heeft, dan zoeken wij
samen met u naar een oplossing. Soms kunnen wij die zorg of hulp zelf bieden, maar het kan
ook zijn dat we u voor verder onderzoek, advies of hulp verwijzen naar een van onze partners
op het gebied van opvoeden en opgroeien. Binnen de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG)
werken we nauw samen met die partners zodat we uw kind en u nog beter kunnen helpen.
Vinger aan de pols
Het team JGZ houdt de vinger aan de pols als het gaat om de lichamelijke, psychische en
sociale ontwikkeling van uw kind tijdens zijn (of haar) schoolcarrière. We kijken bijvoorbeeld
naar zijn groei, motoriek en spraak, maar ook - als uw kind op de middelbare school zit - naar
eventueel schoolverzuim en het gebruik van genotmiddelen.
Om te weten of er dingen zijn waar we extra op moeten letten, vragen we u en (als uw kind al
wat groter is) uw kind regelmatig om een vragenlijst in te vullen waarin allerlei
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gezondheidsaspecten aan bod komen. Daarnaast kijken we natuurlijk in het kind dossier, met
informatie over de groei en ontwikkeling van uw kind vanaf zijn eerste bezoek aan het
consultatiebureau.
Inentingen
Als JGZ zorgen we ervoor dat uw kind volledig wordt ingeënt tegen difterie, tetanus en polio
(DTP) en tegen bof, mazelen en rode hond (BMR). De laatste twee inentingen tegen deze
ziekten krijgt uw kind in het jaar dat het 9 wordt. U ontvangt van ons een uitnodiging hiervoor.
Meisjes van 12 jaar krijgen bovendien de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker.
Heeft uw kind door omstandigheden bepaalde inentingen nog niet gekregen, dan kunt u
hiervoor bij ons terecht.
De GGD doet meer
▪ We kijken of de school of het kinderdagverblijf van uw kind schoon en veilig is en geven waar
nodig adviezen om de hygiëne en veiligheid te verbeteren.
▪ We helpen scholen om hoofdluis te voorkomen en/of te bestrijden.
▪ Ook ondersteunen we scholen bij hun lessen en/of projecten over bijvoorbeeld overgewicht,
genotmiddelen, pesten en seksuele vorming.
▪ Jongeren t/m 24 jaar kunnen met al hun vragen over seksualiteit en soa gratis terecht bij
Sense, het Centrum voor Seksuele Gezondheid van de GGD ’en in Limburg.
▪ Elk jaar doet de GGD Zuid Limburg onderzoek naar de gezondheid en het welbevinden van
alle kinderen van 12 tot 18 jaar in Zuid-Limburg. Gemeenten en scholen gebruiken de
resultaten van dit onderzoek bij het maken van beleid.
Vragen? Meer weten?
Neem dan contact op met de Jeugdgezondheidszorg van de GGD Zuid Limburg.
T 046 - 8506644
E infojgz@ggdzl.nl
www.jeugdgezondheidszorg.ggdzl.nl
Onderzoeksprogramma preventieve gezondheidsonderzoeken in schooljaar 2017-2018
Bij de vaststelling wanneer een kind in aanmerking komt voor een onderzoek door de
jeugdarts of door de jeugdverpleegkundige zijn twee gegevens belangrijk, namelijk:
• het geboortejaar van het kind en
• het schooljaar
In het schooljaar 2017– 2018 komen in aanmerking voor een gezondheidsonderzoek:
• kinderen geboren in 2012;
• kinderen geboren in 2007.
DTP en BMR Vaccinatie in schooljaar 2017- 2018:
In kalenderjaar 2017 komen in aanmerking voor de D.T.P.-B.M.R. vaccinatie:
• kinderen geboren in 2008
In kalenderjaar 2018 komen in aanmerking voor de D.T.P.-B.M.R. vaccinatie:
• kinderen geboren in 2009.
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Ouders worden tijdig geïnformeerd en kunnen voor meer informatie altijd contact opnemen
met de jeugdarts mevr. J. Goessen Ook kunt u buiten de regulier vastgestelde onderzoeken
een afspraak maken met de jeugdarts als u vragen hebt over de ontwikkeling van uw kind of
extra informatie wilt.

7.6. Logopedie
Meer informatie over hoe logopedie geregeld is kunt u lezen in hoofdstuk 4; de zorgroute van
onze school.

7.7. Onderwijs Achterstandenbeleid (O.A.B.)
De wijken Meezenbroek, Schaesbergerveld en Palemig vormen samen de buurt M.S.P., en
vormen gezamenlijk een deelproject van het O.A.B. van de gemeente Heerlen. Dit betekent
dat wij in samenwerking met andere instellingen in de buurt proberen de onderwijskansen van
kinderen te verbeteren door aan onderwijsachterstanden te werken.
De heer Jo Budie is de schoolcontactpersoon.
Wij proberen de onderwijskansen van de kinderen te verbeteren door:
• het onderwijs voor de kinderen aantrekkelijker te maken, zodat ze graag naar school gaan.
• het werken met wereld-oriëntatieprojecten door de hele school.
• onderwijs aan te passen aan de mogelijkheden van het kind: voorbeelden hiervan zijn de
activiteiten binnen V.V.E. en de Schakelklas.
• kinderen de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan de Weekendschool.
• ouders te laten zien, dat het onderwijs steeds verandert, in ieder geval anders en leuker is
dan vroeger.
• ouders te betrekken bij activiteiten van de school.
• ouders cursussen aan te bieden, zoals VVE-thuis.
• ouders op de hoogte te houden van alles wat er in de school gebeurt
• contacten te onderhouden en samen te werken met andere instellingen in de buurt, die
activiteiten ontplooien voor de jeugd (opbouwwerk, jeugd- en jongerenwerk, maatschappelijk werk, bibliotheek, thuiszorg, peuterspeelzalen, verenigingen).
• actief deel te nemen aan het Zorg Advies Team (Z.A.T.) een overleggroep van professionals uit onze buurt die vanuit de kind partners te maken hebben met kinderen van 0 tot 12
jaar en/of hun ouders. Doel is allerlei problemen bij de kinderen zo vroeg mogelijk te
herkennen, waardoor zo vlug mogelijk begeleiding of hulp kan worden geboden (dit in een
sfeer van strikte privacy).
• productplannen (hierin zijn activiteit, doel, middelen en tijdpad beschreven) op te zetten in
overleg en in samenwerking met de andere scholen en overige instellingen in de buurt.
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7.8. Schoolbegeleiding
Onze school is voortdurend in ontwikkeling. Bij sommige aspecten van deze ontwikkeling laten
we ons ondersteunen door experts van buiten de school, zoals orthopedagogen, psychologen,
logopedisten, psychologisch assistenten en onderwijsbegeleiders. Zij helpen ons bij vragen die
te maken hebben met de zorg voor individuele leerlingen (consultatie en diagnostiek), het
verder ontwikkelen van de zorgstructuur en het versterken van de kwaliteit van het onderwijs
in de groepen (passend en opbrengstgericht onderwijs). Logopedisten worden ingeschakeld
bij taal- en/of spraakproblemen van leerlingen en spelen een rol binnen de ontwikkeling van
het taalonderwijs. Deskundigen op het gebied van ICT ondersteunen bij het effectief leren
omgaan met bijvoorbeeld digitale schoolborden etc. Indien nodig maken we gebruik van
andere deskundigen
•
•
•
•
•
•
•
•

Verbeteren Professionele Cultuur
Basis op orde
Pedagogisch klimaat
Sociale veiligheid
Innovatie
Voor- en vroegschoolse educatie (V.V.E.).
Speerpunt Lezen
Ambulante begeleiding door de Mgr. Hanssenschool.

Een andere taak betreft individuele kinderen. Door inzet van de IB-ers en de zorgleerkracht
wordt er intern zorg besteed aan leerlingen met een extra hulpvraag. Kinderen met problemen
kunnen dan ook door een externe medewerker geobserveerd en/of getest worden. Dit zal altijd
in gang gezet worden vanuit het orthopedagogisch spreekuur. In overleg met de
spreekuurhouder, interne begeleider, groepsleerkracht en ouders wordt dan bepaald hoe het
kind het beste geholpen kan worden. De spreekuurhouder is één ochtend per zes weken op
school. Ouders kunnen ook zelf het initiatief, via de groepsleerkracht, tot opname in het
spreekuurconcept nemen.

7.9. Centrum Jeugd en Gezin
Opvoeden en opgroeien is niet altijd even makkelijk. Soms is informatie of ondersteuning
welkom of nodig. Het vinden van die informatie of hulp is soms moeilijk. Er zijn veel
organisaties voor jeugdzorg en gezondheidszorg.
Om u te helpen bij het vinden van de juiste informatie of ondersteuning is er in iedere
gemeente één centraal punt voor alle vragen rondom opvoeden en opgroeien opgericht: het
Centrum Jeugd en Gezin (CJG).
Wie kan bij het CJG terecht?
Het Centrum Jeugd en Gezin is er voor: (aanstaande) ouders en verzorgers van kinderen,
jeugd en jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar, professionals die met kinderen, jeugdigen en
hun ouders werken en vrijwilligers die met kinderen/jeugdigen werken (sport en vrije tijd).
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Partners
Onder de paraplu van het Centrum Jeugd en Gezin vallen verschillende organisaties,
zogenaamde ketenpartners. Samen met deze partners zorgt het Centrum Jeugd en Gezin
voor de juiste informatie of hulp. Ook worden er activiteiten en cursussen georganiseerd. De
partners van het Centrum Jeugd en Gezin zijn onder andere alle onderwijsstichtingen,
organisaties in de jeugdgezondheidszorg, alle welzijnsorganisaties, peuterspeelzalen en
kinderopvang.
Meer informatie?
Voor de regio Parkstad Limburg (Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Onderbanken,
Nuth, Simpelveld, Voerendaal) verwijzen we naar de website: www.cjgparkstadlimburg.nl.
Buiten deze regio kunt u voor verdere informatie terecht bij de betreffende gemeente.

7.10. Verwijsindex
De verwijsindex is een internetapplicatie waarmee professionals kinderen en jongeren van 0
tot 23 jaar vroegtijdig kunnen signaleren. Dit wordt gedaan als er extra zorg voor een kind of
jongere nodig is op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding of veiligheid. Er
kunnen allerlei redenen zijn voor een professional om een signaal af te geven in de
verwijsindex. Elke organisatie bepaalt zelf welke criteria hiervoor gelden.
De verwijsindex valt binnen de Jeugdwet en is daarom wettelijk bepaald door de overheid. De
overheid heeft deze bepaling ingesteld naar aanleiding van voorvallen met kinderen en
jongeren waarbij professionals van verschillende organisaties niet van elkaar wisten dat ze in
hetzelfde gezin werkzaam waren. Met de verwijsindex wil de overheid meerdere professionals
die zich om het kind of de jongere ontfermen, snel tot elkaar brengen. De verwijsindex is
onderdeel van het gemeentelijk jeugdbeleid.
Registratie
Alleen algemene gegevens, zoals het Burgerservicenummer, naam, adres en geboortedatum
worden in de Verwijsindex opgenomen. De reden van registratie wordt niet vermeld.
Als de school uw kind wil registreren in de Verwijsindex wordt u vooraf geïnformeerd. Samen
met u en uw kind wordt dan bekeken welke hulp en ondersteuning het beste is.
Wat zijn uw rechten?
Over de registratie in de Verwijsindex wordt u vooraf geïnformeerd.
De persoonsgegevens kunnen alleen ingezien worden door de school en de betrokken
hulpverleners.
U kunt vragen welke persoonsgegevens zijn opgenomen en vragen om correctie van de
persoonsgegevens.
U kunt bezwaar aantekenen tegen opname van de persoonsgegevens van uw kind.
Meer informatie?
Voor de regio Parkstad Limburg (Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Onderbanken,
Nuth, Simpelveld, Voerendaal) verwijzen we naar de website: www.verwijsindex-parkstad.nl.
Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten m.b.t. de registratie van persoonsgegevens
in de Verwijsindex. Buiten deze regio kunt u voor verdere informatie over de Verwijsindex
terecht bij de betreffende gemeente.
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Hoofdstuk 8. Regeling school- en vakantietijden.
8.1. Leerplichtwet.
Alle kinderen in Nederland van 5 tot 17 jaar moeten naar school. Dat staat in de leerplicht-wet.
Die geldt natuurlijk ook voor uw kind. De gemeente heeft de taak er op toe te zien, dat
iedereen zich aan deze wet houdt.
• ouders/verzorgers:
In de leerplichtwet staat dat u, als ouders/verzorgers van een leerplichtig kind, er voor moet
zorgen dat uw kind naar school gaat.
• schoolleiding:
In de leerplichtwet staat ook dat de schoolleiding verplicht is in- en uitschrijvingen binnen een
week aan de gemeente te melden.
(Vermoedelijk) ongeoorloofd schoolverzuim moet binnen drie dagen bij de leerplichtambtenaar gemeld worden.

8.2. De leerplichtambtenaar.
Voor verlofperiodes langer dan tien dagen moet u, naast de toestemming van de schoolleiding, ook de goedkeuring krijgen van de leerplichtambtenaar. U dient dan een apart formulier
(ontheffing leerplicht) in te vullen, en de bijzondere omstandigheden duidelijk te maken en te
motiveren.
De leerplichtambtenaar wordt ook in kennis gesteld van schoolverzuim, waarna deze het
schoolverzuim zal onderzoeken.
Heeft u vragen over leerplicht, dan kunt u terecht bij de ambtenaar leerplicht zaken gemeente
Heerlen, Bureau Voortijdig Schoolverlaten Parkstad Limburg, tel.: 045-4001138.

8.3. Ongeoorloofd schoolverzuim.
(Vermoedelijk) ongeoorloofd schoolverzuim wordt, nadat de schoolleiding de reden van
schoolverzuim onderzocht heeft en meent dat hier sprake van is, schriftelijk gemeld bij de
leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar zal de ouders/verzorgers oproepen voor een
gesprek en naar de reden van het verzuim vragen. Is er sprake van ongeoorloofd schoolverzuim, kan de leerplichtambtenaar verbaliserend optreden. Het procesverbaal wordt naar de
officier van justitie gestuurd, waarna de rechter de zaak behandelt en eventueel een straf
oplegt. De strafmaat is afhankelijk van de lengte van het verzuim, en van het aantal keren dat
er van ongeoorloofd verzuim sprake is.

8.4. Extra Verlof.
Extra verlof buiten de schoolvakanties wordt alleen in bijzondere gevallen toegestaan, zoals bij
huwelijken en overlijden van naaste familie of bij andere belangrijke zaken.
Toestemming voor dit extra verlof moet u - ongeacht de duur – zo mogelijk ruim van tevoren
aanvragen bij de schoolleiding.
U kunt hiervoor op school een verlofbriefje invullen bij Jo Budie of Enrico van der Lubben.
Het verlofbriefje moet u ook door de betreffende groepsleerkracht laten ondertekenen.
De schoolleiding beslist, na overleg met de leerplichtambtenaar, of verlof verleend wordt.
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De tien dagen extra verlof per schooljaar, die u vanwege bijzondere omstandigheden bij de
schoolleiding mag aanvragen zijn in geen geval bedoeld om eerder met vakantie te gaan of
een vakantie te verlengen.

8.5. Verzuim wegens ziekte.
Als uw kind ziek is, en daardoor niet naar school kan komen, dient u dit voor 08.25 uur
telefonisch of schriftelijk door te geven. Het briefje met de ziekmelding kunt u ook aan een
andere ouder of een ander kind meegeven.
Wij vragen u nadrukkelijk zo snel mogelijk met de groepsleerkracht van uw kind contact op te
nemen. U kunt dan in ieder geval duidelijk maken wat de aard van de ziekte is, en hoe lang
het genezingsproces vermoedelijk zal gaan duren. Het is aan te raden bij de (huis)arts even
een verklaring (ziektebriefje) te vragen, omdat bij veelvuldig verzuim wegens ziekte gevraagd
wordt deze te overleggen aan de schoolleiding of de leerplichtambtenaar.
Vooral als uw kind langdurig verzuimt wegens ziekte is regelmatig contact met de groepsleerkracht van belang.
In overleg kan dan worden bepaald of het kind thuis toch nog enige leerstof kan verwerken,
om te voorkomen, dat uw kind onnodig achterstand oploopt. Vraagt u vooral even na wat de
gang van zaken is als uw kind voor langere tijd wordt opgenomen in het ziekenhuis.
Voor bezoek aan huisarts, tandarts, specialist of schoolarts is het niet nodig verlof aan te
vragen, maar verwachten wij wel dat u de leerkracht zo vlug mogelijk (liefst van tevoren) op de
hoogte brengt. Wij adviseren afspraken te maken buiten de schooltijden om, zodat het kind zo
min mogelijk lesactiviteiten hoeft te missen. Blijkt dit niet mogelijk, verwachten wij dat zo’n
bezoek zo min mogelijk schooltijd vergt. Voor een doktersbezoek e.d. kunt u het kind bij de
klas ophalen. Het is niet toegestaan, dat kinderen tijdens schooluren zonder
toestemming van de leerkracht en zonder begeleiding van ouders/verzorgers de school
uit gaan!
Na afloop van het genoemde doktersbezoek e.d. verwachten wij dat u het kind weer zo snel
mogelijk naar school brengt en, indien nodig, kort de leerkracht op de hoogte brengt van voor
het kind wezenlijke zaken.
N.B.: Als een kind zich aan het toezicht van de leerkracht onttrekt (b.v. weglopen) zijn
de ouders/verzorgers verantwoordelijk voor eventuele gevolgen! De ouders worden dan
meteen gebeld, daarnaast wordt melding bij de politie gedaan.
Enkele praktische zaken betreffende verzuim wegens ziekte kunt u ook lezen bij de algemene
regels op bladzijde 15 t/m 17.

8.6. De schooltijden 2017–2018.
Kinderen van de groepen 1 t/m 8 zijn verplicht in vier schooljaren 7520 uren onderwijs te
volgen (gemiddeld 940 uur per schooljaar). Om calamiteiten op te kunnen vangen is het
raadzaam een aantal (min. 10) reserve-uren vast te leggen. Gezien de voor onze kinderen zo
belangrijke achterstandenbestrijding worden voor de kinderen van groep 1 t/m 4 meer uren les
gepland dan het minimum van 880 uur per schooljaar, maar volgen minder lesuren dan de
kinderen van groep 5 t/m 8 (volgen op onze school tot 1000 uur per schooljaar).
Deze extra uren worden m.n. t.b.v. taalontwikkeling en lezen ingezet.
Voor onze school zijn in het activiteitenplan voor de groepen 1 t/m 3 24.00 uur per week en
voor de groepen 4 t/m 8 26.00 uur per week opgenomen.
De kinderen volgen op onze school maximaal 5.30 uur per dag onderwijs. Dit maximaal
toegestane aantal uren per dag is in overeenstemming met art. 8, lid 7 onder a, WPO.
In het schooljaar 2017-2018 gelden de in het schema vermelde schooltijden. Er wordt gewerkt
volgens een continurooster.
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Mochten om bijzondere redenen de schooltijden enigszins aangepast of veranderd worden,
dan krijgt u hier tijdig bericht van. De kinderen worden ’s ochtends om 08.25 uur op school
verwacht.
Groepen
Dagen

Groep
1 t/m 3

Groep
4 t/m 8

Maandag

08.30 – 12.00 uur
12.30 – 14.30 uur

08.30 – 12.00 uur
12.30 – 14.30 uur

Dinsdag

08.30 – 12.00 uur
12.30 – 14.30 uur

08.30 – 12.00 uur
12.30 – 14.30 uur

Woensdag

08.30 - 12.30 uur

08.30 - 12.30 uur

Donderdag

08.30 – 12.00 uur
12.30 – 14.30 uur

08.30 – 12.00 uur
12.30 – 14.30 uur

Vrijdag

08.30 – 12.00 uur

08.30 – 12.00 uur
12.30 – 14.30 uur

De groepen 1 en 2 maken iedere dag een korte drinkpauze in het eigen lokaal en spelen
’s ochtends in de pauze samen met de overige kinderen van de groepen 1 t/m 3 op de
speelplaats voor het gebouw, echter op gescheiden tijden omdat het anders te druk is op de
speelplaats.
De groepen 4 t/m 8 pauzeren iedere dag tussen 10.10 uur tot 10.45 uur op het “Blauwe
veldje”, eveneens op gescheiden tijden om dat het anders te druk is op het veldje.
De middagpauzes, waarin de kinderen lunchen en spelen duren een half uur, ook nu weer op
gescheiden tijden op de gebruikelijke plek.

8.7. Vakantierooster 2017- 2018.
Voor alle scholen van Onderwijsstichting MOVARE -dus ook voor onze school- geldt de
vakantieregeling Zuid- en Midden-Limburg, zoals deze is opgesteld door de Initiatiefgroep
Vakantieregeling 2011-2015 en vastgesteld door het College van Bestuur na verkregen
positief advies van de GMR.
Vakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaartsdagen
Pinksteren
Zomervakantie

16 oktober t/m 20 oktober 2017
22 december 2017 vanaf 12.00 uur vrij
t/m 5 januari 2018
12 februari t/m 16 februari 2018
2 april 2018
23 april t/m 4 mei 2018
10 en 11 mei 2018
21 mei 2018
13 juli vanaf 12.00 uur vrij t/m 24 augustus 2018

Andere vrije dagen
Studiedag team
Groep 1 t/m 8 vrij

29 september 2017, 6 december 2017,
22 mei 2018
15 juni 2018 (na de schoolverlatersdagen)

Het is mogelijk dat in de loop van het jaar een of meerdere studiedagen georganiseerd worden.
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U krijgt tijdig bericht of en wanneer de groep waar uw kind bij hoort vrij heeft.
Het kan zijn dat u al in een heel vroeg stadium uw vakantie wilt (moet) gaan plannen.
U kunt daarvoor bij de schoolleiding het advies-vakantierooster voor 2017/2018 opvragen.
Het kan zijn, dat u om gewichtige omstandigheden vrijstelling van onderwijs wilt vragen.
In paragraaf 8.4. Extra Verlof is beschreven hoe u deze vrijstelling kunt aanvragen:
- tot 10 dagen vrijstelling kunt u aanvragen bij de directie
- meer dan 10 dagen dient u aan te vragen bij de ambtenaar Leerplichtzaken van Bureau
V.S.V. Parkstad Limburg.
Dit verlof mag niet ingezet worden als vakantieverlof.

8.8. Vervangende onderwijsactiviteiten.
In de school vinden regelmatig activiteiten en vieringen plaats. Als u om principiële redenen, of
op grond van uw levensbeschouwing niet wenst deel te nemen aan dergelijke onderwijsactiviteiten kunt u dit met opgave van redenen kenbaar maken aan de groepsleerkracht en/of
de directie. De kinderen die het betreft kunnen vervangende onderwijsactiviteiten volgen.

8.9. Maatregelen ter bestrijding van lesuitval.
Het komt voor dat een leerkracht niet op school aanwezig is vanwege ziekte of buitengewoon
verlof. De leerkracht zal dan vervangen moeten worden. Hierdoor kan lesuitval ontstaan.
De volgende maatregelen worden binnen onze organisatie genomen ter bestrijding van
lesuitval, en wel via de onderstaande stappen:
1. Vervangers, die zijn ingeschreven bij vervangers.net worden gebeld en gevraagd om te
vervangen, vervolgens ingeroosterd.
2. Overige vervangers worden benaderd, met de vraag om te vervangen.
3. Het Centrum voor Werk en Inkomen (C.W.I., voorheen Arbeidsbureau) wordt gevraagd
naar de in hun bestand voorkomende, bij ons niet bekende mogelijke vervangers.
Aansluitend worden deze benaderd.
Er is geen vervanger beschikbaar:
4. Extra leerkrachten (ter ondersteuning in groepen aanwezig) worden ingezet in de groep
waarvan de leerkracht afwezig is.
5. De zorgleerkracht wordt ingezet in de in de groep van de afwezige leerkracht.
6. De groep van de afwezige leerkracht wordt (afhankelijk van het aantal kinderen)
samengevoegd met een ander groep. In deze combinatiegroep zal de huismeester als
lokaal assistent ter ondersteuning worden ingeschakeld.
7. De groep van de afwezige leerkracht wordt verdeeld over de andere groepen, waarin ze
hun eigen leerprogramma zullen volgen.
8. De intern begeleider wordt belast met de opvang van de groep van de afwezige leerkracht.
Als de afwezigheid van de leerkracht(en) op de hierboven beschreven manieren niet zijn op te
vangen, is er sprake van niet te voorkomen lesuitval, en zullen de ouders gevraagd worden de
volgende dag(en) hun kind(eren) thuis te houden. Voor die kinderen, waarvan de ouders niet
in staat zijn hun kind(eren) thuis op te vangen, bestaat de mogelijkheid tot opvang op school.
Van lesuitval zullen het Bestuur (onderwijsstichting Movare de Inspectie van het Onderwijs en
de ambtenaar Leerplichtzaken gemeente Heerlen onmiddellijk in kennis worden gesteld.
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Hoofdstuk 9. De resultaten van het onderwijs.
9.1. Kerndoelen.
Het leerstofaanbod wordt zoveel mogelijk afgestemd op de mogelijkheden van het kind,
maar wij streven na met ieder kind de kerndoelen van het basisonderwijs te bereiken.
Deze kerndoelen zijn wettelijk vastgelegd, en worden ook wel eindtermen genoemd.
Niet voor ieder kind zullen de kerndoelen bereikbaar zijn.

9.2. Zorgbreedte.
Bij ons op school hanteren we de vijf niveaus van zorg zoals deze in het
samenwerkingsverband zijn aangegeven. Momenteel streven we ernaar zoveel mogelijk
leerlingen te voorzien van de juiste onderwijs- en ondersteuningsbehoefte binnen zorgniveau
1-2 (de zgn. zorgroute 1). Dit betekent in de praktijk dat er veel rekening gehouden wordt met
groepen leerlingen als ook met individuele leerlingen met speciale (onderwijs-)behoeften. De
basisinstructie sluit zoveel mogelijk aan bij onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van deze
kinderen. Borgen gebeurt in het logboek. Basisaanbod is voor de instructiegevoelige leerlingen
en wordt in de groepsplannen ook zo omschreven.
Indien zorgroute 1 (niveaus 1 en 2) niet toereikend is, wordt n.a.v. de leerlingbespreking
overgegaan de stap naar zorgniveau 3.
Wanneer interne zorg niet toereikend is en de school meer duidelijkheid en expertise nodig
heeft m.b.t. de achtergrond van de stagnerende ontwikkeling, wordt er al dan niet via CLB, een
onderzoek aangevraagd. Uit dit onderzoek volgt een diagnose en een advies.
Wij als school, zetten dit advies om in een plan van aanpak dat voor langere termijn
gehandhaafd wordt en drie maal per jaar geëvalueerd en eventueel bijgesteld wordt. Dan is er
sprake van zorgniveau 4.
Wanneer er n.a.v. onderzoek en gelopen zorgtraject blijkt dat onze school niet kan voldoen
aan de passende onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften voor de desbetreffende leerling
wordt er het volgende in samenspraak besloten: De consultant van Movare, Z.T. (IB en
directie), leerkrachten en ouders beslissen samen om over te gaan tot aanvraag TLV en
school vult de Toelaatbaarheidsverklaring in.
Afhankelijk van de uitspraak van het Samenwerkingsverband en de keuze van de ouders vindt
er al dan niet een plaatsing, op een school die wel kan voorzien in de juiste
onderwijsbehoeften plaats. Er is dan sprake van zorgniveau 5

School

S.B.O.

Jaar
1

’t P

Totaal

R.E.C.
TT

’t P

TT

2013 - 2014
2014 - 2015
2015 - 2016

0
0
0
0
1
1
OBS De Droomboom

0
0
0
1
0
2
OBS De Droomboom

0
1
4

2016 - 2017

3

3

6
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9. 3. Eindtoets Basisonderwijs.
Op onze school wordt de Eindtoets C.I.T.O. gebruikt als hulp bij de advisering aan het kind en
de ouders/verzorgers bij het kiezen van een school voor voortgezet onderwijs. Deze toets is
ook een van de instrumenten waarmee wij het onderwijs op onze school evalueren.
Onze school liet vorig schooljaar de volgende score zien: 534,9
Deze score is, gecorrigeerd naar een score in vergelijking met de doelgroep naar
leerlinggewicht: 538,2
Daarmee scoorden beide scholen hoger dan vergelijkbare scholen op landelijk niveau.
Conclusie:
De kinderen van onze school behalen, vergeleken met het landelijk gemiddelde,
echter gecorrigeerd naar leerlinggewicht een score die nu ongecorrigeerd iets onder en
gecorrigeerd boven het landelijk gemiddelde ligt.
De leerlingen die doorgestroomd zijn naar het Leerweg ondersteund onderwijs (LWOO) zijn in
dit overzicht meegenomen.
Vergelijken wij de vier toets onderdelen met de landelijke resultaten, dan valt op dat
Rekenen het laagst scoort in onze school. De score is echter hoger dan het landelijk
gemiddelde, dus is dit niet zorgwekkend, maar blijft een punt aandacht twee zijn opgeleid tot
rekenspecialist. De te verwachten en noodzakelijke ondersteuning voor kinderen en
leerkrachten zal op de lange termijn de rekenresultaten op peil houden dan wel verbeteren.
De keuze om elke dag te beginnen met recreatief lezen en aandacht te besteden aan
woordenschattraining is een logische en laat al enige vooruitgang zien (avi-lezen en
woordenschat bij de tussenopbrengsten duidelijk). De aanschaf van de nieuwe taal- en
begrijpend leesmethode, alsmede de extra verdieping in het Leesverbetertraject (LVT) en List
hebben een positief effect op de resultaten (opbrengsten) van ons onderwijs gehad, maar taal/leesonderwijs blijft voortdurend punt van aandacht.
De plannen om in de komende jaren ons taal/leesonderwijs en ons onderwijs in woordenschattraining verder te verbeteren, zijn een logische keuze binnen ons onderwijskundig beleid,
hebben het beoogde resultaat opgeleverd en zullen in de toekomst nog meer gaan opleveren.
Doel: hogere opbrengsten bij taal-lezen-woordenschat.
Kinderen die extra hulp en instructie nodig hebben krijgen binnen onze zorgroute aandacht.
In maart 2014 werden beide scholen door de inspectie beoordeeld. De opbrengsten bleken
hoog vergeleken met scholen met een soortgelijke populatie. De organisatie en de uitvoering
van de zorg werd als goed beoordeeld. De inzet om een aantal jaren te werken aan het
optimaliseren van de organisatie van de zorg in onze school leverde dit mooie resultaat op.
Binnen kwaliteitszorg valt nog winst te behalen. Wij willen gerichter werken aan hoge
opbrengsten, maar deze opbrengsten ook binnen de kwaliteitszorg monitoren. Wij zullen hoge
verwachtingen uitspreken en scherpe doelen stellen en in onze schoolgids specifieker
vermelden wat de resultaten van onze veranderingsdoelen zijn.
Ik verwijs in dezen ook naar het nieuwe schoolplan voor de periode 2017-2020.
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9.4. Voortgezet Onderwijs.
Hoe de kinderen en hun ouders/verzorgers worden begeleid bij het maken van een keuze voor
een school voor voortgezet onderwijs is al eerder aan de orde geweest in hoofdstuk 4.5.
In de onderstaande tabellen kunt u lezen voor welke school en soort onderwijs werd gekozen.

Schooljaar

BS
’t Pannesjop

OBS
Theo Thijssen

OBS
De Droomboom

2015-2016

2015-2016

2016-2017

0

5

School

Bernardinuscollege

1

Charlemagne College

1

2

9

Citaverde College

7

0

3

Grotiuscollege

4

1

8

Herlecollege

3

8

7

Sinterrmeertencollege

2

7

3

Emma College (Sint Jan)

0

1

1

Totaal

18

19

36
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schooljaar 2016 - 2017
School
V.S.O.

0

V.M.B.O./B.L. met L.W.O.O.

5

V.M.B.O./B.L.

2

V.M.B.O./B.L. – G.L.

1

V.M.B.O./B.L. – K.L.

2

V.M.B.O/K.L.

4

V.M.B.O/G.L.

2

V.M.B.O/T.L.

8

V.M.B.O/G.L. – T.L.

1

V.M.B.O./T.L. – H.A.V.O.

2

H.A.V.O.

3

V.W.O

6

Totaal

36

Ook nadat de kinderen onze school hebben verlaten, en een school voor voortgezet onderwijs
bezoeken, blijven wij de kinderen van een afstand volgen.
Overzichten van behaalde resultaten worden door de V.O.-scholen naar onze school gestuurd,
en minimaal een keer per jaar is er een gesprek tussen de groepsleerkracht van groep acht en
de leerlingbegeleiders van de V.O.-scholen. Zo blijven wij nog geruime tijd op de hoogte van
de vorderingen van onze oud-leerlingen.
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Hoofdstuk 10. Procedure schoolgids
10.1.

Algemeen.

De schoolgids wordt uitgereikt aan ouders/verzorgers, bij inschrijving en jaarlijks na
vaststelling.
Voordat de schoolgids wordt uitgereikt vindt instemming door de medezeggenschapsraad en
aansluitend vaststelling door het College van Bestuur van Onderwijsstichting Movare plaats.
Hierna wordt een exemplaar toegestuurd aan de Inspectie van het Onderwijs.

10.2.

Instemming en vaststelling schoolgids.

School:

OBS de Droomboom

Adres:

Limburgiastraat 34

Postcode/plaats:

6415 VT Heerlen

__________________________________________________________________________
De medezeggenschapsraad van OBS de Droomboom stemt in met de inhoud van de
schoolgids 2017 – 2018

de voorzitter: ____________________________________________ D. Eggen-Koster

de secretaris: ____________________________________________
__________________________________________________________________________

Het CvB van de Onderwijsstichting Movare zijnde het bevoegd gezag van OBS de
Droomboom heeft de schoolgids 2017 – 2018 van OBS de Droomboom vastgesteld.
Namens het bevoegd gezag,

Handtekening: _______________________________________________________________

Naam:

Plaats:

_________________________

Heerlen
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Functie:

______________________

Datum: ______________________
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Bijlage 1.
Verklaring (vrijwillige) ouderbijdrage O.R.
OBS De Droomboom.
Bij dezen verklaren de ouders/verzorgers van:

Naam kind: ________________________

Groep: ______

De (vrijwillige) ouderbijdrage voor schooljaar 2017/2018 wel/niet te voldoen.

De ouders/verzorgers zijn op de hoogte van de betalingsvoorwaarden en van de regels
betreffende deelname aan de door de school i.s.m. de ouderraad te organiseren extra
activiteiten.

U kunt de éénmalige betaling vóór 01.11.2017 voldoen op de volgende manieren:




Via internet bankieren (onder vermelding van het betalingsnummer)
Via een apart met de ouderraad afgesproken betalingsregeling
Niet van toepassing

Vult u a.u.b. in welke naam en adres op de acceptgiro moet worden vermeld.

Naam: _____________________________________________________________________

Adres: _____________________________________________________________________

Ondertekening:

Naam: _______________________

Datum: ________

Handtekening: _________________________________________________

Deze overeenkomst kan slechts schriftelijk, na toelating van de leerling, worden aangegaan.
Meer informatie kunt u lezen in paragraaf 6.1 De ouderraad, bij het punt ouderbijdrage.
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Bijlage 2.
Vragenlijst voor de ouders
Het is gebruikelijk dat wij als school de schoolgids uitgeven, overigens ook via onze website:
www.obsdedroomboom.nl. Wij willen graag leren van de reacties van de lezers. Wilt u na
lezing van deze schoolgids de volgende vragen beantwoorden en deze vragenlijst uitknippen,
dan wel downloaden en voor 1 november op school inleveren?
1. Wat is uw eerste reactie op deze schoolgids?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

2. Krijgt u door deze schoolgids meer informatie over de school?
Als u nee invult, kunt u dan aangeven wat u nog mist in de schoolgids?

ja / nee

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2. Is de tekst van de schoolgids voor u helder en duidelijk?
_______________________________________________________________________

4. Klopt het opgeroepen beeld in de schoolgids met uw eigen beeld van de school?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

5. Wat vindt u van het uiterlijk van de schoolgids?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Hartelijk dank voor uw reactie!
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