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LET OP! 

De verwijzingen naar de uitgebreidere informatie rondom een bepaald onderwerp 

kunt u via de website van onze school vinden of rechtstreeks via de website van ons 

schoolbestuur INNOVO, stichting voor katholiek onderwijs.  

Ga daarvoor naar www.innovo.nl, of klik op https://www.innovo.nl/aanvulling-

schoolgids.html . 

https://www.innovo.nl/aanvulling-schoolgids.html
https://www.innovo.nl/aanvulling-schoolgids.html
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1 VOORWOORD 

1.1 WAAROM EEN SCHOOLGIDS? 

Scholen verschillen van elkaar. Dit kan onder meer zijn in de manier van werken, in sfeer, in wat en 

hoe de kinderen er leren, in methoden, in vakdocenten en in organisatie. Deze gids geeft aan waar 

onze school voor staat, wat kenmerkend is en wat u van ons kunt verwachten. 

De gids dient niet alleen als informatiebron en naslagwerk, maar ook als verantwoording. 

Door een dialoog tussen directie, team, ouders en geledingen willen wij de gids steeds verder 

ontwikkelen.  

Deze schoolgids aangepast conform de ideeën vanuit het nieuwe Schoolplan 2015 - 2019. Voor het 

schooljaar 2018 - 2019 is deze versie aangepast aan de actualiteit. 

De verwijzingen naar de uitgebreidere informatie rondom een bepaald onderwerp kunt u via de 

website van onze school vinden of rechtstreeks via de website van ons schoolbestuur INNOVO, 

stichting voor katholiek onderwijs. Ga daarvoor naar www.innovo.nl/aanvulling-schoolgids.html.  

U kunt vanaf dit schooljaar de schoolgids ook inzien via www.scholenopdekaart.nl  onder Rooms 

Katholieke Basisschool De Horizon. Natuurlijk kunt u alle onderwerpen, die in deze schoolgids worden 

benoemd, ook rechtstreeks met de school bespreken. 

1.3 OPZET SCHOOLGIDS  

De schoolgids bestaat uit twee delen: deel A, het algemene gedeelte en deel B, de “Jaarplanner”. 

Het A-deel, waarin u nu leest, is het algemene gedeelte en gaat over uitgangspunten en accenten van 

het onderwijs, de schoolorganisatie, de zorg voor de leerlingen, het team, verwachtingen naar ouders, 

de ontwikkeling en resultaten van het onderwijs en van belang zijnde wettelijke regelingen.  

Deel B, de “Jaarplanner” bevat specifieke organisatorische gegevens zoals groepstoedeling, 

takenverdeling binnen het team, ledenlijsten van OuderRaad (OR) en MedezeggenschapsRaad (MR), 

werkgroepen, bedrijfshulpverleners,  schooltijden, vakanties, activiteiten, vergaderingen, gymroosters 

en afspraken. Om de Jaarplanner zo actueel mogelijk te presenteren, verschijnt deze steeds in de 

eerste schoolweek van het nieuwe schooljaar. 

1.4 WETTELIJKE STATUS SCHOOLGIDS  

De schoolgids heeft de instemming van de medezeggenschapsraad (MR) verkregen op 12 juni 2018 

(zie hiervoor de voorleggers MR achterin deze schoolgids).  

Ons schoolbestuur, de Stichting INNOVO, heeft op advies van de MR de gids vastgesteld.  

De gids is voor 1 juli 2018 verzonden naar de Inspectie van het Basisonderwijs. 

  

http://www.innovo.nl/
http://www.innovo.nl/
http://www.innovo.nl/aanvulling-schoolgids.html
http://www.scholenopdekaart.nl/
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1.5 W IE ONTVANGT DE GIDS? 

Wij geven de Schoolgids niet meer in papieren vorm uit. De meest actuele gids is altijd in te zien via 

onze website (www.bs-dehorizon.nl). Bij de inschrijving van een nieuwe leerling kunnen ouders, indien 

gewenst, een gedrukt exemplaar van de schoolgids. Via onze digitale nieuwsbrief informeren wij de 

ouders wanneer als gids geactualiseerd is.  

Ouders, die dit expliciet wensen, kunnen de vernieuwde gids in de gedrukte versie verkrijgen.  

Dit geldt ook voor ouders, die vóór het maken van een schoolkeuze hier specifiek om vragen.  

Daar waar staat “ouders”, worden bedoeld “ouders en verzorgers” 

1.6 SUGGESTIES  

Voor vragen, opmerkingen of suggesties, neemt u contact op met de directie.  
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2 DE SCHOOL 

2.1 BESTUURLIJKE ZAKEN  

INNOVO is de koepelorganisatie van ruim 45 scholen voor primair onderwijs in Zuid- en Midden-

Limburg. Bijna 9.500 leerlingen bezoeken onze scholen. INNOVO heeft 700 leerkrachten in dienst en 

ruim 200 medewerkers met ondersteunende taken. INNOVO bouwt voort op een onderwijstraditie 

van 100 jaar goed basisonderwijs in Heerlen en wijde omgeving.   

Het bevoegd gezag van de stichting wordt gevormd door het College van Bestuur: dhr. Bert Nelissen, 

voorzitter en mw. Joan van Zomeren, lid. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad 

van Toezicht, die een controlerende taak heeft ten aanzien van de vastgestelde doelen. Het College 

van Bestuur houdt kantoor aan de Ruys de Beerenbroucklaan 29A te Heerlen. Hier is ook het 

servicebureau gevestigd dat ondersteuning biedt aan de scholen en het college. Op het servicebureau 

zijn deskundigen werkzaam in de disciplines financiën, huisvesting, ICT, administratie, personele, 

juridische en onderwijskundige zaken. 

 

Adresgegevens van het stafbureau: 

Postadres : Postbus 2602  Bezoekadres: Ruys de Beerenbroucklaan 29A 

  6401 DC Heerlen    6417 CC Heerlen  

 : 045 5447144  

@ : mail@innovo.nl 

 : www.innovo.nl 

 

 

 

2.2 ONTSTAANSGESCHIEDENIS  VAN DE SCHOOL  

In 1982 werden de lagere scholen H. Hart en St. Servaas samengevoegd. De kleuterschool St. 

Franciscus werd gehuisvest aan de Grasbroekerweg.  

De lagere school St. Servaas bleef aan de Heldevierlaan. 

Vanaf 1983 was de school gevestigd aan de Heldevierlaan 4 in Heerlen. Vanaf augustus 1985 

veranderde de naam in Basisschool De Horizon. 

In augustus 2001 zijn wij opnieuw verhuisd en wel naar de Grasbroekerweg 124 in Heerlen. 

2.3 DE LIGGING VAN DE SCHOOL 

Onze school ligt in de rustige wijk Grasbroek even ten noorden van het centrum van Heerlen. De 

locatie aan de Grasbroekerweg is centraal gelegen in een woonwijk in een 30 km-zone. Aan de 

achterzijde liggen een park en een voetbalveld. In de directe omgeving van de school bevinden zich 

meerdere scholen voor voortgezet onderwijs, peuterspeelzalen en een kinderdagverblijf. 

De leerlingen, die onze school bezoeken, komen hoofdzakelijk uit de GMS-wijken Grasbroek, 

Op de site www.innovo.nl vindt u meer informatie over dit onderwerp. Klik op 

https://www.innovo.nl/aanvulling-schoolgids.html . 

 

mailto:mail@innovo.nl
http://www.innovo.nl/
https://www.innovo.nl/aanvulling-schoolgids.html
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Musschemig, Schandelen en de MSP-wijken Palemig en Meezenbroek. De school is voor alle verkeer 

goed toegankelijk. Vóór de school geldt een stopverbod (doorgetrokken gele streep).  

 

2.4 SCHOOLGROOTTE  

Per eerste schooldag van het schooljaar 2018 - 2019 starten wij, naar verwachting, met 248 leerlingen. 

Deze hebben wij verdeeld over 11 groepen. 

 

2.5 HET SCHOOLGEBOUW  

Het schoolgebouw beschikt over 15 groepslokalen, een speelzaal, een aula en kamers voor de Interne 

begeleiders (IB-ers), voor de administratief medewerkster en de ICT coördinator, voor het personeel, 

voor de directeur en voor de adjunct-directeur. Tevens zijn er drie aparte speelplaatsen voor de 

onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Naast de onderbouwspeelplaats ligt een veilige 

fietsenstalling, die tussen 8.55 en 14.40 uur van de straatkant niet toegankelijk is.  

Medio schooljaar 2018-2019 zal ons schoolgebouw ingrijpend worden gerenoveerd. Aanpassingen zijn 

nodig om goed te kunnen werken conform onze visie van de zelfsturende, onderzoekende en 
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intrinsiek gemotiveerde leerling, de meer coachende rol van de leerkracht en het werken aan 21e 

eeuwse vaardigheden. 

Bij de renovatie worden ook ruimte gecreëerd voor onze VVE-partner Peuterspeelzaal “Pinokkio” van 

Peuterspeelzaalwerk Heerlen. Tot de voltooiing van de verbouwing blijft de PSZ nog gehuisvest in het 

gebouw meteen naast onze school op de hoek Boerhaavestraat-Grasbroekerweg.  

2.6 SITUATIESCHETS  
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3 WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT 

3.1 U ITGANGSPUNTEN  

Missie basisschool de Horizon 

Missie-kern 

“Op BS De Horizon word ik door de leerkracht begeleid om mijn talenten, kennis, vaardigheden en 

attitudes samen met alle mensen om mij heen te ontwikkelen. Ik leer mezelf, de ander en de wereld 

kennen, zodat ik kan ontdekken wat ik wil, wat ik kan en hoe ik dat ga bereiken, nu en in de toekomst” 

Slogan en kernwaarden 

Onze slogan is: Oog voor Talenten 

Onze kernwaarden zijn: 

 Leren leren 
 Eigenaarschap 
 Uitdaging (intrinsieke motivatie)  
 Samenwerken  

 

Missiebeleid 

Beleid om de missie levend te houden:  

 Missie, slogan en kernwaarden komen aan bod in de startvergadering van het personeel op de 
vrijdag vóór de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar 

 Missie, slogan en kernwaarden zijn zichtbaar in de klassen en in de diverse andere lokalen en 
leerkrachten bespreken deze regelmatig in de groepen  

 Missie en visie zijn opgenomen in de schoolgids  
 Vernieuwingstraject voor de komende vier jaar om de missie en visie gericht inhoud te geven 

 

Streefbeelden 

Voor de komende vier jaar is een aantal richtinggevende uitspraken van belang voor onze activiteiten 

en prioritering: onze streefbeelden.  

 Op onze school wordt systematisch (gestructureerd) aandacht geschonken aan de sociaal-
emotionele ontwikkeling en kunnen we effectief omgaan met leerlingen, die extra ondersteuning 
nodig hebben vanwege hun gedrag. 

 Onze school voldoet aan de 7 leidende principes van goed onderwijs; we zien de leerkracht als 
coach van leerlinggestuurde processen: begeleidt, helpt, ondersteunt, geeft richting waar nodig, 
reflecteert en evalueert met de leerling het product en het proces. 

 Alle medewerkers werken individueel en/of samen aan hun persoonlijke ontwikkeling gerelateerd 
aan de schoolontwikkeling. 

 Op onze school wordt opbrengstgericht gewerkt:  er wordt, conform de teamafspraken, gewerkt 
volgens het Activerende Directe Instructie Model bij de instructielessen voor rekenen, taal en 
spelling. 

 Op onze school worden kinderen eigenaar van hun eigen leerproces: individueel en/of in 
groepsverband thematisch werken, doelen en vragen stellen, plannen en sturen, organiseren, 
zelfstandig werken, onderzoeken en verbanden leggen, reflecteren, resultaten meten, werken 
met een rapportfolio. 
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 Op onze school wordt  handelingsgericht gewerkt: zorgafspraken worden nagekomen zoals 
afgesproken met IB en team; er is sprake van passend onderwijs. 

 Onze school beschikt over een uitgewerkte leerlijn voor de 21st century skills:  de leerkrachten 
voldoen, na eventuele bijscholing op maat, aan de ICT-competenties. 

 Beeldcoaching is een vast onderdeel van de begeleiding door de directie of IB ter reflectie op 
eigen handelen in de interactie tussen leerkracht en leerling. 

 Op onze school besteden we aandacht aan de meervoudige intelligenties van leerlingen en 
leerkrachten, aan probleemoplossend denken en aan creativiteit. 

 Onze school voldoet aan de normen voor Ouderbetrokkenheid 3.0. 

De visies van de school  

De komende vier jaren staan voor onze school in het teken van verandering: op weg naar meer 
eigentijds onderwijs, dat beter past bij de leerling de leerlingen: thematisch, vraaggestuurd, 
onderzoekend, samenwerkend, coöperatief, andere inzet van multimedia.  

 We willen de leerling prikkelen en uitdagen tot leren.  
 We willen komen tot echte intrinsieke motivatie. 
 De leerlingen sturen (mee), waardoor de rol van de leerkracht verandert van leider naar 

begeleider/coach. 
 We maken meer gebruik van multimedia. 
 We moeten anders (leren) omgaan met de leerstof, zoals die nu nog in de traditionele methodes 

is terug te vinden. 
 Het clusteren tot thema's gaat een grote uitdaging vormen voor ons team.  
 We gaan we ons huidige jaarklassensysteem en het rapportagesysteem wijzigen in 

groepsdoorbrekend werken en portfoliodenken. 
 Onze school kenmerkt zich door een sterke externe gerichtheid, zichtbaar in de integratie in de 

buurt waarvan wij onze kinderen mogen ontvangen, samenwerking met verenigingen/instellingen 

en, waar mogelijk, deelname aan diverse nationale en internationale projecten.  

 
Heel veel uitdagingen dus. Daar heeft dit team in het voorbereidingsjaar 2014-2015 vol overtuiging 

voor gekozen. Onderwijsbegeleider Guus Geisen (IRISZ en Duurzaam Onderwijs) heeft dit traject de 

juiste sturing gegeven en zal dit de komende jaren blijven begeleiden.  

Er zijn vier themagroepen geformeerd rond "Breindenken", "Meervoudige Intelligentie", 

"Samenwerkend leren" en "Onderzoekend leren". Elk schooljaar staat een themagroep centraal en die 

verzorgt de theoretische achtergrond, scholing en vaardigheidstraining. De andere groepen leggen 

vanuit hun discipline steeds de verbinding. Iedere themagroep startte in het eerste jaar 2015-2016 

met het uitwerken van ieders eigen opdracht. Eerst stond het thema “De breinvriendelijke klas” 

centraal, daarna waren “Meervoudige Intelligentie” en “(Rap)portfolio” de centrale thema’s.  

In dit schooljaar focussen we op “Samenwerkend en onderzoekend leren”. 

Visie op lesgeven 

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel 

beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het 

individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend 

weet. Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, 

reflecterend vermogen en samenwerking. Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van 

groot belang: 

 interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs; 
 onderwijs op maat geven: differentiëren (werken met drie niveaus of aanpakken); 
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 gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend en uitdagend);  
 een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen volgens het ADI-Model; 
 kinderen zelfstandig (samen) laten werken  (coöperatieve werkvormen); 
 Wij zijn opleidingsschool voor PABO- en ROC-studenten binnen het samenwerkingsverband 

Opleiden in School”. Kernbegrippen: vormgeving aan het concept “Meer handen in de klas” en 

een constante wisselwerking in ontwikkeling tussen mentor en student.  

Visie op leren 

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op 

diverse manieren te verwerven. De leraren geven instructie en kinderen mogen zich de aangeboden 

kennis op verschillende manieren eigen maken. Dat kan zijn door lessen alleen te maken of met 

anderen samen. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk. Voor de 

kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie aan de 

instructietafel. Het leren kan bemoeilijkt worden door extra ondersteuningsbehoeften. Voor deze 

kinderen is een zorgstructuur opgezet.  

Onze visie op leren is gestoeld op onze waarden, zoals geformuleerd tijdens de studiebijeenkomst van 

januari 2015 rond Missie en Visie: 

 Respect ("Voor mijzelf, voor de ander en voor mijn omgeving") 
 Nieuwsgierigheid ("Ik wil leren") 
 Veiligheid ("Ik voel me veilig") 
 Autonomie ("Ik kan het zelf")  

 
Om de behoefte aan verruiming van professionaliteit te voldoen, is er grote bereidheid van de 
leerkrachten om bij te scholen. 

Visie op identiteit 

Onze school is van origine een basisschool op katholieke grondslag. In de praktijk van de huidige 

multiculturele samenleving bezoeken echter kinderen van allerlei geloven of van 

levensbeschouwelijke identiteit onze school en is de aandacht voor een brede levensbeschouwelijke 

vorming verweven in ons onderwijs. Omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen kennis maken 

met een diversiteit aan overtuigingen, besteden we expliciet aandacht aan geestelijke stromingen en 

aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing of -

overtuiging.  Wij geven elkaar de ruimte om zo tegemoet te komen aan de verschillen tussen 

leerlingen, personeel, ouders, culturen en geloven. Respect, vertrouwen, veiligheid en geborgenheid 

zijn kernbegrippen daarin. Wij hechten aan normen en waarden en het waarborgen van een goed 

school- en klassenklimaat door toepassing van school- en klassenregels.  

Visie op ouderbetrokkenheid 

Een goede samenwerking met de ouders en wederzijds vertrouwen. De ouders delen een belangrijk 

deel van de opvoeding van het kind met de school. We willen voldoen aan de verwachtingen van 

ouders. De leerkrachten hebben alle goeds voor met de aan hen toevertrouwde kinderen. Ouders 

moeten zich kunnen herkennen in de aanpak van de school. Goede communicatie tussen ouders en 

school vinden wij erg belangrijk. Binnen ons nieuwe onderwijsconcept betrekken we ook steeds meer 

de ouders in de ondersteuning van het onderwijsleerproces. 

Ten aanzien van Ouderbetrokkenheid in VVE is voor het koppel Pinokkio-Horizon een specifieke visie 

geformuleerd en opgenomen in het Partnerbeleidsplan Ouderbetrokkenheid in VVE, par. 2.2. 
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Visie op 21st century skills 

Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal 

kunnen functioneren in de 21st eeuw. We onderschrijven in de eerste plaats het belang van een 

kennissamenleving en gaan ervan uit, dat kennis altijd en overal voorhanden is. Daarnaast beseffen we 

dat het in de kennissamenleving ook gaat om kenniscreatie en -constructie, om innovatie. In de derde 

plaats is het een feit dat de ontwikkeling van digitale middelen en media globale grenzen vervagen en 

het delen van kennis en het met elkaar (daarover) communiceren een steeds centralere speelt in onze 

(toekomstige) samenleving. Op onze school willen we daarom gericht aandacht besteden aan de 21st 

century skills:  

 Samenwerking en communicatie; 
 Kennisconstructie; 
 ICT gebruik; 
 Probleemoplossend denken en creativiteit;  
 Planmatig werken. 

 
De gerichtheid van onze school op de 21st century skills heeft grote gevolgen voor de deskundigheid 

van de leraren, voor ons aanbod, voor onze middelen (digitale leermiddelen) en onze organisatie 

(inclusief didactiek en klassenmanagement). Het laatste aspect vraagt ook om een doordenking van de 

rol van de leraar, de rol van de leerling en de rol van de ouders/verzorgers. 

Hoe is de school als organisatie te typeren 

Onze school werkt (nog) met het leerstofjaarklassensysteem met vaste leerkrachten voor elke groep. 

De groepen zijn samengesteld op basis van leeftijd en de leerstof is over 8 leerjaren verdeeld.  

3.2 DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS IN DE SCHOOL 

Ontwikkelingen volgen elkaar in een steeds veranderende samenleving in een snel tempo op. Wij 

proberen onderwijskundige en pedagogische ontwikkelingen verantwoord naar het schoolgebeuren te 

vertalen. 

Bij een groot aantal vakken maken we gebruik van een methode. Alle leerlingen moeten de doelen van 

deze methodes zo veel als mogelijk bereiken. 

Er wordt veel aandacht besteed aan de individuele leerling. Dit betekent, dat sommige kinderen op 

een andere wijze uitleg krijgen of dat zij langer over de stof mogen doen. Ouders worden hiervan op 

de hoogte gesteld en gehouden. 

Hoe een en ander de afgelopen 5 jaar is geïntroduceerd leest u in onderstaande, beperkte, 

opsomming: 

 
 Schooljaar 2013-2014: 
 Invoering Schoolwide Positive Behavior Support; 
 Invoering van de kleutermethode Schatkist; 
 Invoering van een Plusklas voor (meer)begaafde leerlingen en scholingstraject team; 
 Drie leerkrachten opgeleid tot "Rots & Water"-trainers; 
 Groepsdoorbrekend werken vanuit de groepen 3 doorgevoerd naar de groepen 4; 
 Aanscherping van het opbrengstgericht werken o.a. via 1-zorgroute, verbetering HGA's. 

 
 Schooljaar 2014-2015: 
 Bezinningstraject Missie en Visie o.l.v. Guus Geisen; 
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 Voortzetting Schoolwide Positive Behavior Support; 
 Voortzetting van de Plusklas voor (meer)begaafde leerlingen van de groepen 5-7; 
 Opstart van een Leerlandschap (hoe leer ik leren?) voor de (meer)begaafde leerlingen van de 

groepen 8; 
 Training “Taal in blokjes” door logopediepraktijk Van Wersch  
 Scholing leerkrachten groep 1 en 2 inzake VVE-Thuis 

 
 Schooljaar 2015-2016: 
 Schoolontwikkelingstraject “De Breinvriendelijke Klas” o.l.v. Guus Geisen; 
 Voortzetting Schoolwide Positive Behavior Support in relatie met sociale veiligheid; 
 Voortzetting van de Plusklas voor (meer)begaafde leerlingen van de groepen 5-7; 
 Voortzetting van het Leerlandschap (hoe leer ik leren?) voor de (meer)begaafde leerlingen van 

de groepen 8; 
 Groepsdoorbrekend werken vanuit de groepen 4 doorgevoerd naar de groepen 5-8 m.b.t 

rekenen. 
 

 Schooljaar 2016-2017: 
 Schoolontwikkelingstraject “Meervoudige Intelligentie” o.l.v. Guus Geisen; 
 Borging van het schoolontwikkelingstraject “De Breinvriendelijke Klas”; 
 Voortzetting Schoolwide Positive Behavior Support in synergie met sociale veiligheid, 

breinvriendelijk handelen en meervoudige intelligentie; 
 Voortzetting van het Leerlandschap (hoe leer ik leren?) voor de (meer)begaafde leerlingen van 

de groepen 8; 
 Invoering van de 4xWijzer-aanpak bij wereldoriëntatie vanaf groep 3, waarbij het werken 

vanuit basisvragen en eigen leervragen vanuit de centrale leerkrachtinstructie leidt tot 
samenwerken, zelfsturing en intrinsieke motivatie om te komen tot echt leren 
 

 Schooljaar 2017-2018: 
 Schoolontwikkelingstraject “(Rap)portfolio” o.l.v. Guus Geisen; 
 Borging van de schoolontwikkelingstrajecten “De Breinvriendelijke Klas” en “M.I.”; 
 Voortzetting Schoolwide Positive Behavior Support in synergie met sociale veiligheid, 

breinvriendelijk handelen en meervoudige intelligentie; 
 Voortzetting van het Leerlandschap (hoe leer ik leren?) voor de (meer)begaafde leerlingen van 

de groepen 8; 
 Doorontwikkeling van de 4xWijzer-aanpak bij wereldoriëntatie vanaf groep 1 

 
 

3.3 DE RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS EN CENTRALE E INDTOETS 2018  PO 

Voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs is het verplicht om een eindtoets te maken. 

Met de Centrale Eindtoets laat het kind zien wat het in acht jaar basisschool heeft geleerd.  De CE bestaat 

uit twee onderdelen, die iedereen maakt: taal en rekenen. Daar kunnen ook vragen bij zijn, waarbij 

het kind een tabel moet lezen of iets moet opzoeken. Dat noemen ze ook wel: vragen waarbij het kind 

zijn studievaardigheden moet gebruiken. Studievaardigheden zijn belangrijk voor op de school waar 

het na de basisschool naartoe gaat.  

Onze school heeft gekozen voor de Route-8-Eindtoets en deze is in het schooljaar 2016-2017 voor de 

eerste keer afgenomen. Deze toets wordt webbased via de computer door de leerlingen ingevuld, 

duurt gemiddeld anderhalf uur en is adaptief (past zich aan aan het niveau van het kind).  

Bij taal gaan de vragen over de onderdelen: 
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 leesvaardigheid: bv. kun je een tekst lezen en begrijpen? 

 woordenschat: bv. weet je wat deze woorden betekenen? 

 begrippenlijst: bv. kun je begrippen verklaren? 

 taalverzorging: bv. kun je een tekst goed spellen en volgens de regels netjes schrijven  

 luistervaardigheid: bv. kun je een gesproken tekst begrijpen? 

Bij rekenen gaan de vragen over de onderdelen: 

 getallen: bv. 7682 + 3421 en 73 x 25 enzovoort 

 verhoudingen: dat zijn bv. vragen over breuken 

 meten en meetkunde: dat zijn bv. vragen over oppervlakte  

 verbanden: dat zijn bv. vragen over tabellen en grafieken 

Voor leerlingen, die vier jaar of korter in Nederland zijn en om die reden de Nederlandse taal 

onvoldoende beheersen, is het maken van een eindtoets PO wettelijk niet verplicht.  

Deze leerlingen mogen wel deelnemen aan de Centrale Eindtoets. 

Leerlingen die het schooladvies praktijkonderwijs (PrO) krijgen zijn niet per definitie uitgezonderd van 

verplichting op een eindtoets. Het CvTE doet uitspraak over een eventuele ontheffingsaanvraag. 

Iedere leerling is uniek en het is voor iedere leerling waardevol om een betrouwbaar advies te krijgen. 

Daarom is de Centrale Eindtoets er in verschillende vormen en heeft het ook aangepaste versies voor 

leerlingen die speciale ondersteuning nodig hebben. En als dat niet voldoende is, denkt het team van 

de Centrale Eindtoets mee over specifieke oplossingen. 

Voor leerlingen met dyscalculie wordt er geen aangepaste toets geleverd. Ook zijn er geen specifieke 

hulpmiddelen toegestaan omdat deze de aard van de toets aantasten en daarmee het resultaat en 

daarmee het advies voor best passend brugklastype minder betrouwbaar is.  

De school heeft de mogelijkheid om rekening te houden met de speciale ondersteuningsbehoeften 

van deze leerlingen, bijvoorbeeld door tijdverlenging of door te zorgen voor een rustige ruimte.  

De beslissing of een leerling speciale ondersteuning nodig heeft, is aan de directeur. Als de aangepaste 

versies en de toegestane mogelijkheden om afnamecondities aan te passen in de ogen van 

de directeur niet voldoen, neemt de directeur contact op met het CvTE om te overleggen over de 

mogelijkheden. Het is niet toegestaan om andere aanpassingen te doen. Samen met de school kijkt 

het CvTE naar maatwerk. 

SCHOOLGROEPEN (% GEWOGEN LEERLINGEN) 

Bij de beoordeling van een aantal toetsen onderscheidt de inspectie schoolgroepen (het percentage 
gewogen leerlingen OP DE HELE SCHOOL op de meest recente teldatum 1 oktober behorend bij het 
schooljaar dat beoordeeld wordt. Het percentage wordt rekenkundig afgerond op een geheel getal 
conform de afronding bij cashgeldbetalingen.  
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De toebedeelde schoolgroep bepaalt voor elke Eindtoets de ondergrens voor de verantwoording over 
de leerresultaten.  
Bij een gemiddelde schoolscore op of boven de ondergrens zijn de resultaten voldoende. 
 
Het percentage gewogen leerlingen op onze school bedroeg 10% in het schooljaar 2017-2018 en 
horen we bij schoolgroep 10. De bijbehorende ondergrens voor de Route-8-Eindtoets was 201,5. 
 
De, door Route 8 (A-Vision) berekende, gemiddelde totaalscore van alle deelnemende reguliere 
basisscholen aan de Eindtoets Route 8 is  206.  
Het schoolgemiddelde van De Horizon ligt op 200,4.  
Op basis van onze schoolgroep 10 is de voor onze school de ondergrens bepaalt op 201,5.  
Onze school scoort daarmee 1,1 punt onder de ondergrens en daarmee onvoldoende.  
 

Eindtoets- scores 
2016 

(CITO) 

2017 

(Route-8) 

2018 

(Route-8) 

Ondergrens (schoolgroep) 

Gemiddelde score (schoolgroep) 

Bovengrens (schoolgroep) 

531,7 

534,3 

536,9 

196,2 

n.v.t. 

n.v.t 

201,5 

n.v.t. 

n.v.t 

Score De Horizon 534,6 197,6 200,4 

 

Om de (lage) eindopbrengsten naar een hoger plan te tillen, werken wij aan allerlei maatregelen om 
ons onderwijs op maat gericht en uitdagend te laten zijn, zodat de intrinsieke motivatie van de 
kinderen wordt verhoogd. Deze maatregelen zijn beschreven in het Werkproces Kwaliteitszorg: 

ONZE SCHOOL HEEFT DE AFGELOPEN JAREN FLINKE STAPPEN GEZET GERICHT OP BORGING EN VERBETERING VAN DE BEOOGDE 

KWALITEIT VAN ONZE DIENSTVERLENING. DIT HEEFT GELEID TOT DE VOLGENDE OPBRENGSTEN: 

- SCHOOLZELFEVALUATIE: DE GROEP- EN TRENDANALYSES WORDEN JAARLIJKS GEMAAKT EN BESPROKEN MET HET TEAM EN 

INDIEN NODIG WORDEN MAATREGELEN GENOMEN. 

- LEERSTOFAANBOD: LEERKRACHTEN BIEDEN MEER BEGAAFDE LEERLINGEN EXTRA STOF AAN (PLUSTAKEN) EN PROBEREN MEER 

GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIFFERENTIATIEMOGELIJKHEDEN IN DE METHODEN.  

- ONDERWIJSTIJD: INZET EXTRA LEERTIJD IN DE GROEPEN 4, 5, EN 6 VOOR REKENEN & WISKUNDE EN TECHNISCH LEZEN  

- OMGAAN MET VERSCHILLEN: LEERKRACHTEN MAKEN GEBRUIK VAN VERNIEUWDE WEEKPLANNINGEN MET DAARIN OPGENOMEN 

EEN KOLOM VOOR ZORGLEERLINGEN. DE LEERKRACHTEN GEBRUIKEN DAG-/WEEKTAKEN. HIERDOOR KUNNEN LEERLINGEN 

LEERSTOF MEER OP HUN EIGEN NIVEAU EN IN HUN EIGEN TEMPO VERWERKEN. DE LEERKRACHT HEEFT DE MOGELIJKHEID OM 

LEERLINGEN EXTRA TE BEGELEIDEN.  

- COÖPERATIEF LEREN/ZELFSTANDIG WERKEN/LEREN VINDT IN ELKE GROEP PLAATS; DOORGAANDE LIJN IS IN ONTWIKKELING.  

- IN ALLE GROEPEN WORDEN DE DIGITALE SCHOOLBORDEN GEBRUIKT IN HET ONDERWIJSLEERPROCES. 

- EEN NIEUWE AANPAK VOOR “ORIËNTATIE OP JEZELF, DE OMGEVING EN DE WERELD” MIDDELS “4XWIJZER” IS VOOR DE 

GROEPEN 3 T/M 8 GEÏMPLEMENTEERD. 

- DE NIEUWE TAALMETHODE “TAAL IN BEELD EN SPELLING IN BEELD” IS VOOR DE GROEPEN 4 T/M 8 GEÏMPLEMENTEERD. 

- UITBREIDEN VAN DE INZET ICT ALS LEERMIDDEL: TABLETS, DIVERSE METHODEGEBONDEN SOFTWARE. 

- ALLE GROEPEN WERKEN 30 MINUTEN PER WEEK AAN HET BEVORDEREN VAN DE SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING MET DE 

METHODE “GOED GEDAAN!” EN MET DE PBS-AANPAK 
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Al voor de afname van de Centrale Eindtoets PO heeft de school een definitief schooladvies 

geformuleerd. De school geeft dan op basis van alle gegevens een advies aan de ouders voor een 

schooltype voor Voortgezet Onderwijs, dat het best aansluit bij de aanleg, de aard van het kind en 

verwachtingen van de school. Dit gebeurt door de groepsleerkrachten van de groepen 8, de interne 

begeleider en een directielid. Dit schooladvies wordt daarna samen met de ouders besproken, 

alsmede de vervolgstappen naar het Voortgezet Onderwijs. Ouders melden daarop 

hun kind aan op de school van hun keuze.  

Scoort een kind na de afname van de Eindtoets beduidend beter dan verwacht, 

waardoor de advisering hoger uitvalt dan vooraf gegeven, moet de school met de 

ouders in gesprek over een eventuele aanpassing van het schooladvies. 

Onze school wil Passend Onderwijs aanbieden aan een leerlingenpopulatie, die een 

heel brede range omvat. Onze adviezen spreiden zich dus van praktijkonderwijs tot 

aan vwo. 

Onze VO-adviezen voor de groep 8 leerlingen in de afgelopen vijf jaar naar 

schooltype per brugklastype: 
 

Schooltype (brugklastype):  
2013 
2014 

2014 
2015 

2015 
2016 

2016 
2017 

2017 
2018 

Praktijkonderwijs  1    

VMBO-basis     4 

VMBO-basis/kader (met LWOO) 5 4  4  

VMBO-basis/kader 10 2 5 10 1 

VMBO-kader     2 

VMBO-kader/gemengd   1 1 1 

VMBO-kader/gemengd-
theoretisch 

    3 

VMBO-Gemengde leerweg  1 1  3 

VMBO-Theoretische leerweg 7 13 7 7 5 

VMBO-T/HAVO   4 2 6 

VMBO-T/HAVO/VWO      

HAVO 9 11 1 5 2 

HAVO/VWO   5 1 4 

VWO 3 8 3 3 2 

Totaal: 34 40 27 33 33 

 

Overzicht van de keuze van scholen van onze schoolverlaters: 
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V.O.-scholen in onze regio 
2013 
2014 

2014 
2015 

2015 
2016 

2016 
2017 

2017 
2018 

Bernardinuscollege (Heerlen) 7 9 4 5 1 

Charlemagnecollege (Landgraaf) 1 0 2 5 1 

Grotiuscollege (Heerlen) 5 2 1 3 2 

Herlecollege (Heerlen) 7 4 2 4 6 

Sintermeertencollege (Heerlen) 4 22 10 3 11 

De Nieuwe Thermen (Heerlen) 0 0 2 2 3 

Emmacollege 2 0 1 0 2 

St. Janscollege   1 1  

Citaverdecollege (Heerlen) 5 2 3 9 6 

Broeklandcollege 2 0 0 1  

Praktijkonderwijs Parkstad Limburg 0 1 0 0  

Buiten onze regio 1 0 1 0 1 

Totaal: 34 40 27 33 33 
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4 SCHOOLORGANISATIE 

4.1 HOE IS DE SCHOOL GEORGANISEERD? 

Organogram organisatiestructuur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Voor uitleg van de afkortingen zie de verklarende woordenlijst.) 

 

  

Directie 
 

directeur 
adjunct directeur 

Zorgteam (ZT) 

Interne Begeleider 

specialisten 

gedrag,  

hoogbegaafdheid, 

dyslexie,  

leesachterstand 

rekenachterstand 

Logopediste* 

Ambulante Dienst 

INNOVO* 

(* = op afroep) 

Managementteam (MT) 

directie 

Interne Begeleiders 

Stuurgroepen Verbetertrajecten 

Directielid en/of IB-lid 

leerkrachten 

(evt.) docent 

nascholingsinstituut 

Onderwijs Ondersteunend 

Personeel (OOP) 

administratief medewerkster 

conciërge 

 

Leerkrachten 

 
Stagiaires VMBO  

 

Stagiaires ROC 
Onderwijsassistent  (lj.1-3) 

 

Stagiaires PABO: 

1 t/m 4 en LIO 

Ouderpanel  

OuderRaad  

LeerlingenRaad 

(adviesfunctie) 

Medezeggenschapsraad (MR) 
 

adviesrecht  
instemmingsrecht 
informatierecht 
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Coördinatie: 

Op onze school is gekozen voor een verdeling in twee bouwen, deze werken zelfstandig binnen het 

kader dat door de directie wordt aangegeven. 

Onderbouw (groepen 1-2-3)  : Inge Kochen-Heusschen  

Midden- + Bovenbouw (groepen 3-8) : Chantalle Oliver Handels-Possen en Kim Dykstra-Pieters 

Interne Begeleiding (groepen 1-8)   : Kim Boels en Jacqueline Slabbers 

ICT   : Jos Wetzels (i.s.m. Jacqueline Slabbers) 

Stagecoördinatie   : Jos Wetzels (i.s.m. Kim Boels en OiS-schoolopleider  Arjen Stijnman) 

Elke bouw heeft zijn eigen coördinator, die leiding geeft aan het bouwoverleg, dat structureel volgens 

de vastgestelde vergaderplanning plaatsvindt. 

4.2 SAMENSTELLING DIRECTIE  

Directeur :  M.P.A. (Max) Mannheims;  max.mannheims@innovo.nl 

Adjunct directeur : J.P.H.M. (Jos) Wetzels;  jos.wetzels@innovo.nl 

4.3 SAMENSTELLING TEAM  

De school heeft groepsleerkrachten, interne begeleiders (IB), een ICT-coördinator, een administratief 

medewerkster en een conciërge.  

Daarnaast wordt de conciërge in zijn vele taken waar mogelijk ondersteund door vrijwilligers.  

Een overzicht van de namen van alle medewerkers vindt u terug in deel B, de “Jaarplanner”. 

4.4 ONDERWIJS -  ACTIVITEITEN EN VAKKEN  

In de Wet op het primair onderwijs (WPO) staat beschreven wat het kind in ieder geval op de 

basisschool moet leren. De school brengt het kind niet alleen feitenkennis bij, maar heeft ook tot taak 

de sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden te ontwikkelen. 

In de WPO staat omschreven, dat het kind op de basisschool les krijgt in de volgende vakken: 

 Nederlandse taal; 

 Engelse taal; 

 Rekenen en wiskunde; 

 Oriëntatie op jezelf en de wereld, waaronder lessen over aardrijkskunde, geschiedenis, de natuur 

(biologie) en burgerschapsvorming; 

 Sociale redzaamheid, waaronder gedrag in het verkeer; 

 Gezond gedrag, maatschappelijke verhoudingen zoals staatsinrichting en geestelijke stromingen; 

 Kunstzinnige oriëntatie, zoals muziek, tekenen of handvaardigheid; 

 Bewegingsonderwijs. 

 

VERDELING VAN DE TIJD OVER DE LEER- EN VORMINGSGEBIEDEN 

Voor de urenverdeling over de leer- en vormingsgebieden hanteren wij richtlijnen. Deze normen 

kunnen meer of minder worden afhankelijk van de behaalde resultaten, de kenmerken van de groep 

en/of de leerstofkenmerken. 

 

 

mailto:max.mannheims@innovo.nl
mailto:jos.wetzels@innovo.nl
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GROEP 1 2 3 4 5 6 7 8 

REKENEN 2:00 2:00 4:15 4:30 4:00 4:15 5:30 5:30 

TAAL EN SPELLING 4:00 4:00 
9.00 
INCL. 

LEZEN 
6:30 5:00 7:00 7:00 7:00 

LEZEN    2:15 5:00 3:15 1:15 1:15 

SCHRIJVEN   2:00 1:45 1:00 0:45 0:30 0:30 

ENGELS --- --- --- --- 0:30 0:30 0:30 0:30 

ORIËNTATIE OP JEZELF EN DE 

WERELD + KUNSTZINNIGE 

VORMING 

 

2:30 
2:30 3:45 4:00 3:45 4:00 4:30 4:30 

BEWEGINGSONDERWIJS 5:00 5:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 

BEVORDEREN GEZOND GEDRAG 3:30 3:30 3:15 3:15 3:15 2:45 3:15 3:15 

GODSDIENST 0:30 0:30 0:30 0:30 0:15 0:15 0:15 0:15 

SPEEL-/LEERTIJD 5:15 5:15 --- --- --- --- --- --- 

PAUZE 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 

TOTAAL 24:00 24:00 26:00 26:00 26:00 26:00 26:00 26:00 

(bron:  Activiteitenplan 2017-2018) 

 

Hoe geven we invulling aan bovengenoemde vakken? 

Activiteiten in groep 1 en 2  

De leeftijd van deze kinderen varieert van 4 t/m 6 jaar. De onderbouw werkt volgens het onderwijs-

concept basisontwikkeling.  

Binnen het ontwikkelingsgerichte onderwijs wordt elk kind als een individu gezien, met eigen 

mogelijkheden, talenten en behoeften. Ieder kind heeft recht op een individuele ontwikkeling. De rol 

van de leerkracht is telkens de keuze te maken tussen leiden (voordoen, helpen, samendoen) en 

begeleiden (op gang helpen, suggesties geven, samen een plan maken, leren organiseren). De 

leerkracht helpt elk kind op zijn niveau verder in zijn ontwikkeling. Daarbij ontstaan grote verschillen 

tussen de kinderen.  

Vanwege rust en structuur zouden we vanuit de visie ontwikkelingsgericht werken ( basisontwikkeling) 

het liefst werken in homogene groepen waar de kinderen ook van en met elkaar kunnen leren, omdat 

ook in een homogene groep verschillende ontwikkelingsniveaus bij elkaar zitten.  

De krimp in de leerlingenaantallen noopt ons echter tot het formeren van drie gecombineerde 

kleutergroepen 1-2.  

Op grond van een advies van de Onderwijsinspectie en een externe audit door Bureau Wolters is de 

onderbouw zich in het schooljaar 2012-2013 gaan verdiepen in het werken met een kleutermethode. 

Na een grondige verkenning van drie geadviseerde methodes is gekozen voor de invoering in 

schooljaar 2013 - 2014 van de methode "Schatkist". Die wordt gebruikt als bronnenboek. 

Kenmerken van ontwikkelingsgericht werken: 
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Werken met thema’s 

De, voor de kinderen herkenbare, thema’s worden gekozen naar aanleiding 

van de actualiteit, seizoenen, vieringen, 4xKeerWijzer en het VVE-aanbod.  

In het kader van VVE werken wij samen met Peuterspeelzaal Pinokkio, die gevestigd is in een pand 

naast onze school.  De themakeuze gebeurt dan ook in gezamenlijk overleg, waardoor de thema’s 

gelijk oplopen.   

Spelenderwijs leren door werken in hoeken 

De nadruk binnen het kleuteronderwijs ligt op het spel, voorbeelden van waar voornamelijk het spel 

element wordt toegepast zijn in de diverse “hoeken”. Binnen deze spelhoeken komen de volgende 

activiteiten tot ontwikkeling: 

 het echte spelelement -> “jij bent de winkeljuffrouw en ik de klant”; 

 lees- en schrijfactiviteiten: “ik maak een boodschappenlijstje, zodat ik weet wat ik moet kopen”; 

 rekenactiviteiten: “Hoeveel blokken heb ik nodig om een garage voor drie auto’s te bouwen?”; 

 constructieve activiteiten: “Ik maak taartjes van klei om in de bakkershoek te verkopen.”; 

 gesprekken: “Wat zegt een winkelmevrouw?” 

Het aanbieden/gebruiken van ontwikkelingsmaterialen 

Naast de spelmogelijkheden in de hoeken wordt er ook veel ontwikkelingsmateriaal aangeboden. Het 

verdelen van de activiteiten wordt bijvoorbeeld gedaan met behulp van een planbord. Dit gebeurt om 

de kinderen een duidelijke structuur te bieden en om de zelfstandigheid van kinderen te vergroten. 

De taalvaardigheid is zeer belangrijk als voorbereiding op het latere taal- en rekenonderwijs. Bij de 

kleuters wordt veel aandacht besteed aan actief en passief taalgebruik. Dit gebeurt door middel van 

prentenboeken, verhalen, voorlezen en kringgesprekken. 

We werken samen met peuterspeelzaal Pinokkio in het Vroeg Voorschools Educatieproject “Piramide” 

(VVE). Hierdoor is de samenwerking tussen onderbouwleerkrachten en de peuterspeelzaalleidsters 

geïntensiveerd. 

Bewegingsonderwijs en expressievakken 

De vakken tekenen, handenarbeid, muziek en drama zijn onderdeel van het totaalprogramma. 

Daarnaast maken de kinderen al gebruik van de computer. 

Buitenspel staat dagelijks op het rooster. Dit vindt alleen plaats als de weersomstandigheden gunstig 

zijn. De speel- en gymnastiekles vindt 3x per week plaats. 

Veel kinderen zitten 2 à 3 jaar in de kleutergroepen. Dat hangt af van hun geboortedatum, aard of 

aanleg.  Aan het einde van groep 2 wordt met de ouders besproken of hun kind voldoet aan de 

overgangscriteria en toe is aan groep 3. Deze criteria zijn vastgelegd in het Schoolvademecum. 

Om u enig inzicht te geven in de verdeling van de belangrijkste vakgebieden volgt hier in tabelvorm 

een kort overzicht: 
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Activiteiten en vakken in groep 3 t/m 8  

In groep 3 ligt de nadruk op lezen, taal, rekenen en schrijven. Uiteraard wordt er ook aandacht 

besteed aan andere vakgebieden, dit zijn onder meer de wereld oriënterende vakken, expressieve en 

creatieve vakken. 

Om ervoor te zorgen, dat er meer eenheid komt in wat kinderen weten en kunnen als ze het primair 

onderwijs hebben afgerond, heeft de overheid kerndoelen vastgesteld. Kerndoelen geven aan wat een 

school haar leerlingen bij een bepaald vak moet leren. We maken gebruik van http://tule.slo voor het 

overzicht kerndoelen met tussendoelen en leerlijnen per leergebied met richtlijnen voor leerling, 

leerkracht en doorkijkjes. 

In toenemende mate wordt er op onze school bij bepaalde leerstofgebieden groepsdoorbrekend 
gewerkt. Een kind werkt dan op zijn eigen functioneringsniveau, zoals dat bepaald is door de 
afgenomen (CITO-)toetsen. Dat kan doordat de inhouden c.q. de lestijden van deze vakgebieden door 
de school zijn afgestemd c.q. gelijktijdig zijn gepland. Daardoor kunnen kinderen wisselen van 
leerkracht en lokaal afhankelijk van het functioneringsniveau, dat een leerkracht op dat moment 
aanbiedt.  
 
 
Onze school werkt mee aan het bevorderen van gezond gedrag en een gezond leefpatroon bij 
kinderen, want in een gezond lichaam presteer je beter. We geven dit vorm door: 

 het bewaken van de sociale veiligheid door “sPBS” en hanteren van een Anti-Pest-Protocol 
 het hanteren van een internetprotocol mede gericht op het tegengaan van cyberpesten 
 deelname aan de Week van de Lentekriebels (seksuele vorming van groep 1 t/m 8) 
 kwalitatief goede gymlessen en beweegmomenten in/buiten het klaslokaal op een 

beweegvriendelijk schoolplein 
 volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen  
 aandacht voor gezonde voeding door het stimuleren van groente en fruit in de pauzes in 

plaats van zoete en/of vette etenswaren. Indien ingeloot in de subsidieregeling van EU-
Schoolfruit, kunnen we zorgen voor de levering van drie stuks groente en fruit voor elke 
leerling gedurende twintig schoolweken. Doel is echter, dat de kinderen van huis uit meer 
groent/fruit meenemen naar school 

 terugdringen van zoete, suikerhoudende drankjes door de handhaving van de woensdag als 
“Waterdagen”. Doel hierbij is, dat kinderen worden aangespoord ook op de andere dagen een 
gezond drinkpatroon. Motivatie van binnenuit is het motto. 

 werken aan een verantwoord, gezond traktatiegedrag 
 

     

http://tule.slo/
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Een overzicht van de vakgebieden en de ondersteunende methoden/materialen. Voorwaarde voor de 
aanschaf van onze huidige methodes is, dat zij voldoen aan de (3e generatie) kerndoelen en aan de 
referentieniveaus 1F/1S of 2F/1S. 
 

Vakgebied Groepen Methoden/materialen Relatie met de kerndoelen 

Rekenen en Wiskunde 
3 t/m 8 
1 t/m 2 

Wereld in Getallen (versie 4 ) 
Wereld in Getallen (voorlopers) 

de methode voldoet aan de kerndoelen 
voor rekenen en wiskunde 

Taal  
3 t/m 8 
1 t/m 2 

Taal in Beeld  
(nieuw in 2017 - 2018) 

de methode voldoet aan de kerndoelen 
voor taal 

Spelling 3 t/m 8 
Spelling in Beeld  
(nieuw in 2017 - 2018) 

de methode voldoet aan de kerndoelen 
voor spelling 

Aanvankelijk Lezen 3 t/m 3 
Veilig Leren Lezen – KIM-versie 
(nieuw in 2017 - 2018) 

de methode voldoet aan de kerndoelen 
voor lezen 

Voortgezet Technisch 
Lezen 

4 t/m 8 Estafette (versie 2) 
de methode voldoet aan de kerndoelen 
voor lezen 

Begrijpend en studerend 
lezen 

4 t/m 8 Goed Gelezen (versie 2) 
de methode voldoet aan de kerndoelen 
voor begrijpend lezen 

Schrijven 3 t/m 7 

 
Pennenstreken 
 
Ticken (toetsenbordvaardigheid 
voor de groepen 7) 
 

de methode voldoet aan de kerndoelen 
voor het schrijfonderwijs 

Geestelijke stromingen 3 t/m 8 Hemel & Aarde  

Wereldoriëntatie 
(waaronder aardrijkskun-
de, geschiedenis, natuur-
kennis) 

3 t/m 8 
VierxWijzer  
(nieuw in 2016 - 2017) 

de methode voldoet aan de kerndoelen 
voor wereldoriëntatie 

Engels 7 t/m 8 Groove me (nieuw in 2015 - 2016) 
de methode voldoet aan de kerndoelen 
voor Engels in het basisonderwijs 

Verkeer 
3 t/m 8 
1 t/m 2 

Wijzer door het verkeer  
Idem (voorlopers) 

de methode voldoet aan de kerndoelen 
voor het verkeersonderwijs 

Sociaal emotionele 
ontwikkeling 

1 t/m 8 Goed Gedaan! 
de methode voldoet aan de kerndoelen 
voor sociaal emotionele vorming 

Lichamelijke oefening 1 t/m 8 Basislessen bewegingsonderwijs 
de methode voldoet aan de kerndoelen 
voor Lichamelijke Oefening het BaO 

Creatieve vakken  
(HV en Te) 

1 t/m 8 
Gekoppeld aan de mogelijkheden 
vanuit VierxWijzer 

 

Muziek 1 t/m 8 

 
Eigen invulling door leerkrachten, 
gekoppeld aan de mogelijkheden  
vanuit VierxWijzer 
 

 

Computerlessen 3 t/m 8 

Methodegebonden software en 
educatieve BaO-websites en 
vaardigheidslessen Office (in 
planning) 

 

Kleuterdidactiek 1 t/m 2 
Piramide 
Schatkist 
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toelichting op het overzicht van de vakgebieden en ondersteunende methoden en materialen 

Rekenen / wiskunde 

In het schooljaar 2012-2013 hebben wij de nieuwste versie van de rekenmethode "De wereld in 

Getallen" (versie 4) ingevoerd voor alle groepen. Met deze versie is het dagelijks automatiseren, 

memoriseren en functioneel kunnen toepassen van de basisvaardigheden van het rekenen weer 

helemaal terug. Daardoor kunnen de kinderen makkelijker rekenproblemen oplossen, die ze in het 

dagelijks leven tegenkomen.  

Ook leren de kinderen over tabellen, grafieken en verzamelingen. In de methode komen alle vormen 

van rekenen voor: hoofdrekenen, schattend rekenen, cijferen, denksommen en werken met een 

rekenmachientje.  

Taal en spelling 

Taal is erg belangrijk. Vanaf dit schooljaar gebruiken wij de methode “Taal in beeld", waarin 

taalvaardigheden en communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling, zeer belangrijk 

zijn en dus centraal staan. Om dit goed te kunnen doen moet een kind de woorden ook op de juiste 

manier kunnen schrijven. Dat gebeurt in de aparte leergang “Spelling in Beeld”.  

In het schooljaar 2012-2013 kreeg de woordenschatontwikkeling van de leerlingen extra aandacht en 

verdieping. Dit leverde positieve resultaten bij de leerlingen en extra vaardigheden bij de leerkrachten. 

Het mag duidelijk zijn, dat we deze ontwikkeling graag willen behouden en waar mogelijk verder willen 

verfijnen.  

Aanvankelijk en voortgezet technisch lezen 

De opbouw/methodiek van het Lezen ziet er als volgt uit: 

Technisch lezen: 

 Groep 3: volgt de methode “Veilig leren lezen” (nieuwste versie), ingevoerd in het schooljaar 

2017-2018 (KIM-versie) 

 De groepen 4 t/m 8 volgen bij het voortgezet technisch lezen de vaste structuur van de methode 

“Estafette (versie 2)”, ingevoerd in het schooljaar 2010-2011. Hiermee voldoen we aan de grote 

behoefte aan een duidelijke doorgaande lijn om een hoge kwaliteit in het technisch lezen tot in 

groep 8 te bewerkstelligen.  

 Om de effectiviteit van het leesproces te verhogen werken de leerlinggroepjes in de groepen 3 

t/m 5 onder begeleiding van leesmoeders/leesvaders. 

Begrijpend/studerend lezen  

 Gebeurt vanaf het schooljaar 2010-2011 middels de methode “Goed Gelezen - versie 2” met 

aanvulling van "Nieuwsbegrip" 

 Het lezen wordt gestimuleerd door middel van leespromotieactiviteiten zoals: 

 het Boekenweekproject (3 weken voor de herfstvakantie); 

 het project Boek ’n Boek van de bibliotheek; 

 het gebruik van wisselcollecties van de bibliotheek 

 deelname aan het project "Kunst van Lezen" onder auspiciën van de bibliotheek (groepen 5-8) 

 boekbesprekingen; 
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 meedoen aan het voorleeskampioenschap. 

Schrijven 

In de groepen 3 t/m 7 leren de kinderen schrijven met de methode "Pennenstreken”.  

In groep 4 ontvangen zij een vulpen of rollerpen gratis van school. Bij vervanging hiervan via school 

rekenen wij de kostprijs van dat moment.  

Wij zijn op zoek naar een nieuwe schrijfmethode, omdat onze huidige versie van "Pennenstreken" 

verouderd begint te raken. Een werkgroep gaat onderzoeken welke moderne schrijfmethode voldoet 

aan onze geformuleerde verwachtingen en de nieuwe algemene standaarden. 

In de moderne tijd is het schrijven met de computer helemaal ingeburgerd. Daarom is het belangrijk, 

dat kinderen al jong leren om snel en handig met de toetsen op het toetsenbord om te gaan. Sinds  

schooljaar 2016-2017  is “toetsenbordvaardigheid” opgenomen in het curriculum voor het 

schrijfonderwijs. Dat betekent, dat de kinderen van leerjaar 7 structureel op school en thuis intensief 

gaan oefenen. Dat doen we met de methode “Typetuin” (www.typetuin.nl), waarbij de kinderen op 

school binnen een termijn van 13 weken gedurende 8 uren intensief begeleid/getraind worden door 

een ervaren docent van “Typetuin”, met de mogelijkheid om een officieel typediploma te behalen. De 

kinderen blijven ook na die 13 weken nog 39 weken toegang houden tot het Typetuinportal om thuis 

te oefenen en vaardigheid te vergroten of om alsnog hun diploma te behalen. Deze cursus wordt de 

kinderen aangeboden als facultatief onderdeel van het schrijfcurriculum in groep 7. De ouders 

schrijven vanuit een bewuste keuze hun kind wel of niet in. De kosten worden naar rato over school 

(13/52 = ¼ deel) en ouders (39/52 = ¾ deel) verdeeld. 

Oriëntatie op jezelf en de wereld  

Binnen onze schoolvisie vinden wij het belangrijk dat  kinderen leren in een zinvolle en betekenisvolle 

context. Dit heeft ons er toe doen besluiten, dat we per schooljaar 2016-2017 werken met “4xWijzer”, 

een nieuwe aanpak voor oriëntatie op jezelf en de wereld, die helemaal aansluit bij onze manier van 

werken.  

De werkwijze van deze nieuwe aanpak is anders zijn dan u gewend bent. Wij werken rondom  thema’s, 

die vorm gegeven zijn vanuit de drie hoofdgebieden: geschiedenis, aardrijkskunde en natuur. De vele 

“bij”-vakken, zoals techniek, cultureel erfgoed, actief burgerschap, tekenen, handvaardigheid, sociale 

redzaamheid, verkeer, sociaal-emotionele redzaamheid, dramatische expressie en dans gaan we 

steeds minder zien als aparte vakken op het rooster. Juist deze vakken zijn bijzonder geschikt om 

geïntegreerd te worden met de thema’s vanuit geschiedenis, aardrijkskunde en natuur, waardoor er 

meer intrinsieke motivatie, verdieping en verrijking in de lessen gebracht kan worden. 

Deze manier van werken sluit aan bij Meervoudige Intelligentie (MI), het thema, dat binnen ons 

schoolontwikkelingstraject vanaf het schooljaar 2016-2017 door de hele school centraal gehanteerd 

wordt. 

Deze lessen worden gegeven in de middaguren, waardoor de kennisvakken (rekenen, taal, spelling, 

lezen en schrijven) in de ochtend gepland kunnen worden.  

Sociale redzaamheid 

Bij gezond gedrag leren we de kinderen verantwoordelijkheid te dragen voor eigen en andermans 

gezondheid, voor een goede omgang met elkaar en voor een gezonde woon- en leefomgeving in 

http://www.typetuin.nl/
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verdraagzaamheid. 

Sociale redzaamheid leert de kinderen om te gaan met anderen en deel te nemen aan het menselijke 

informatieverkeer. In alle vakgebieden is “aandacht voor gezond gedrag en sociale redzaamheid” te 

herkennen. Sinds het schooljaar 2010-2011 gebruiken we de methode “Goed Gedaan” om 

gestructureerd aandacht te kunnen bieden aan sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. op 

Hiermee geven we vorm aan de eis van de overheid om aandacht te besteden aan actief burgerschap 

en sociale integratie. 

Sinds het schooljaar 2013-2014 werken we vanuit de aanpak van "(Schoolwide) Positive Behavior 

Support". Door gedragsverwachtingen te formuleren voor de kinderen èn de andere actoren binnen 

de school èn die gezamenlijk te oefenen èn vertoond positief gedrag openlijk en gefundeerd te 

belonen, ontstaat er een positieve leer- en gedragscultuur, waarin kinderen en medewerkers zich 

veilig voelen. (SW)PBS is door het Ministerie van Onderwijs erkend, nadat het Nederlands 

Jeugdinstituut PBS heeft opgenomen in de databank voor effectieve jeugdinterventies en een 

erkenningscommissie in april 2014 PBS erkend heeft als goed onderbouwd. Zowel kinderen als 

medewerkers zijn enthousiast over deze aanpak. 

Tevens wordt vanaf dit schooljaar de weerbaarheidstraining “Rots & Water” als cursus sociale 

redzaamheid voor de leerlingen van groep 4 en voor leerlingen uit de groepen 5-8, die hiervoor 

“geïndiceerd” worden, gegeven. 

Actief burgerschap en sociale integratie  

Burgerschapsvorming houdt in dat onze kinderen voorbereid moeten worden op het meedoen aan de 

Nederlandse samenleving. Hiervoor moeten ze het een en ander weten van de samenleving. Wat we 

onder democratie verstaan bijvoorbeeld en welke afspraken er gelden (grondrechten). Leerlingen 

moeten ook van alles kunnen: een discussie voeren en onderlinge problemen zonder geweld oplossen. 

Maar misschien nog wel belangrijker is dat ze zich in willen zetten voor de wereld om hen heen. Iets 

willen doen voor een klasgenootje, de leerkracht of de school. Wie zich verantwoordelijk voelt voor de 

omgeving, zal er ook goed mee omgaan. 

Burgerschapsvorming is oefenen in burgerschap. Burgerschap leer je het beste in de praktijk, door op 

te treden als een actieve, jonge burger. Zo ervaar je hoe onze samenleving in elkaar zit en hoe je 

maatschappelijke ontwikkelingen kunt beïnvloeden. Burgerschapsvorming leert jonge burgers hoe ze 

een actieve rol te kunnen spelen in de maatschappij. 

Waarom hoort burgerschapsvorming in het onderwijs thuis? In de eerste plaats omdat de school een 

samenleving in het klein is. In de klas, op het schoolplein, in de kantine, gebeuren dingen die ook 

voorkomen in de ‘echte’ samenleving. Ruzies, pesten, geweld, maar ook groepsvorming, 

samenwerking en inspraak. Op school mag de leerling voor zijn mening uitkomen. Hij leert respect te 

hebben voor mensen die anders zijn of anders denken. Hij leert wat hij moet en mag in de 

maatschappij. Steeds vaker kan hij meedenken en -beslissen over afspraken die met school te maken 

hebben. Belangrijk is dat de leerling weet dat participatie, in de zin van elkaar helpen, zorgzaam zijn, 

acceptatie, actief zijn, een voorwaarde is om in de maatschappij goed te kunnen functioneren.  

Burgerschapsvorming moet niet gezien worden als een apart vak, maar moet een vanzelfsprekend 

onderdeel zijn van alle vakken. 

Het Ministerie OCW formuleert actief burgerschap als: de bereidheid en het vermogen om deel uit te 

maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. 
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In de toelichting op de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) over de verplichting voor scholen om bij 

te dragen aan de integratie van leerlingen in de Nederlandse samenleving, wordt onder sociale 

integratie verstaan: een deelname van burgers (ongeacht hun etnische of culturele achtergrond) aan 

de samenleving, in de vorm van sociale deelname, deelname aan de maatschappij en haar instituties 

en bekendheid met en betrokkenheid bij uitingen van de Nederlandse cultuur. 

Waarom vinden we actief burgerschap en sociale integratie belangrijk?  

Alleen al door onze leerlingen staat de school midden in de samenleving. Deze is steeds meer gericht 

op individualisering. Daarmee neemt de sociale binding (ook sociale cohesie genoemd) af. Plichten en 

rechten die horen bij burgerschap zijn hierdoor op de achtergrond geraakt. Ook zijn veel ouders en 

kinderen door een allochtone herkomst niet gewend aan de burgerschapstradities en –gebruiken van 

onze samenleving. Wij hebben de overtuiging dat meer menselijke solidariteit, goede manieren, 

sociale controle, kortom burgerschapsgedrag, bijdraagt aan de sociale cohesie.  

Op school verkeren alle kinderen in grote groepen leeftijdgenoten, die allemaal van elkaar verschillen. 

De kinderen leren met de verschillen om te gaan en leren tevens met anderen op basis van 

gelijkwaardigheid samen te werken. Op deze wijze worden ze voorbereid om in de maatschappij goed 

te kunnen functioneren.  

Leerlingen nemen zelf ook deel aan het maatschappelijk leven in uiteenlopende situaties: op straat, bij 

sport, in clubjes, bij familie, onder vrienden. Wij benutten die ervaringen en stimuleren kinderen in 

hun maatschappelijke participatie. 

Een duidelijk voorbeeld van burgerschapsvorming op onze school is de Leerlingenraad. Vanuit elke 

groep van af leerjaar 5 is dóór de groep één leerling afgevaardigd in deze raad. Onder voorzitterschap 

van een directielid komt de leerlingenraad één keer per maand bijeen om allerlei zaken binnen het 

schoolgebeuren te bespreken, die rechtstreeks de kinderen raken. Belangrijk hierbij is, dat kinderen 

beslissingen of reacties van de volwassenen binnen de school vaak heel anders beleven en hierover in 

opbouwende zin over kunnen communiceren. Vanuit dit gegeven zijn meerdere positieve aanzetten 

tot veranderingen door de kinderen zelf gegeven. De groepsvertegenwoordigers koppelen vragen en 

informatie meteen terug binnen hun groep. Democratische principes worden op deze wijze in de 

praktijk geoefend. 

 

 

Multimedia 

Door de invoering van de digitale schoolborden in alle groepen zijn de mogelijkheden aanzienlijk 

vergroot voor multimediatoepassingen binnen het onderwijs in deze groepen. Alle software inclusief 

alle beeld- en geluidtoepassingen van de moderne methoden zijn nu toegankelijk en zullen in 

toenemend mate in ons onderwijs worden toegepast door kinderen en leerkrachten. Daarbij zijn de 

mogelijkheden nog aanzienlijk uitgebreid door abonnementen op Basispoort, de toegangspoort tot 

alle digitale aanvullingen bij onze methodes en/of vakgebieden. 

  

Voor meer informatie ga naar: 

https://www.innovo.nl/actief-burgerschap-en-sociale-integratie.html 

https://www.innovo.nl/actief-burgerschap-en-sociale-integratie.html
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Creatieve en expressieve vakken 

Dit betreft de vakken tekenen, handenarbeid, muziek, en drama. Vanaf groep 3 wordt er gemiddeld 

ongeveer 2½ uur besteed aan deze vakken. Vanuit “4xWijzer” streven we naar ontwikkeling en 

kwaliteit in de creatieve uitingen van de kinderen. In de midden- en bovenbouw werd gebruik 

gemaakt van een circuitmodel, waarbinnen in gemixte groepen gedurende een aantal weken door 

elke leerkracht aandacht besteed aan één van de onderdelen handenarbeid, tekenen, drama, muziek 

en/of dans. Dit schooljaar moet duidelijk worden of dit circuitmodel binnen “4xWijzer” effectief kan 

worden voortgezet.  

Bij muziek gaat het onder meer om zingen, spelen op diverse muziekinstrumentjes, noten (leren) 

lezen, herkennen van ritmen en het beluisteren van muziek. Het repertoire loopt van kleuterliedjes tot 

en met moderne populaire muziek. Wij werkten vanaf groep 5 met "De Muziekbus”,  interactieve 

muzieklessen voor het basisonderwijs", wat helaas niet de volledig digitale muziekmethode bleek te 

zijn, die tegemoet zou komen aan de veranderde wensen van kinderen en aan moderne standaarden 

binnen het muziekonderwijs. Daardoor zijn we zoekende naar een nieuwe methode. Tot die tijd werkt 

elke leerkracht met zijn eigen programma.  

Wij denken, dat dit een aantrekkelijke vorm van muziek maken en muziekbeleving voor kinderen is. 

Bewegingsonderwijs; gymnastiek  

Begin 2010 hebben de schoolbesturen INNOVO en Movare met de gemeente Heerlen een convenant 

gesloten om het sportklimaat op de Heerlense basisscholen te versterken door inzet van een 

sportconsulent. Vanaf maart 2010 tot op heden heeft de sportconsulent onderwijs op 6 basisscholen, 

waaronder ook onze school, het sportklimaat en specifiek het bewegingsonderwijs versterkt.  

Voor onze school heeft dit in het eerste jaar van de 2-jarige cyclus geleid tot: 

 

a) de keuze voor een nieuwe methode voor de lessen Bewegingsonderwijs; 

b) intensieve begeleiding van de leerkrachten van de groepen 3-8 in een veranderde en 

gestructureerde aanpak van de lessen Bewegingsonderwijs: per bouw de toestellessen op een en 

dezelfde dag en het integraal gebruik van de aan de orde toestellen en oefeningen. 

 

Uit eerdere evaluaties met de schooldirecties bleek, dat alle deelnemende scholen positief waren over 

het werk van de sportconsulent. Geconstateerd werd, dat de inzet van een sportconsulent ten 

behoeve van bewegingsonderwijs in het basisonderwijs erg noodzakelijk is, omdat de kwaliteit van de 

gymlessen erg onder druk staat en dat de aanpak verder verduurzaamd moet worden.  

Voor de groepen 3-8 betekende dit, dat er in het schooljaar 2012-2013 een vervolg gegeven werd aan 

de ingezette kwaliteitsverbetering. De sportconsulent pakte in deze tweede periode thematisch zaken 

aan, die in eerste instantie niet aan bod waren gekomen. Deze opzet was daarbij ook een belangrijke 

prikkel naar scholen om de ingezette kwaliteitsverbetering zo veel mogelijk zelf te continueren.  

Tevens werd geconstateerd, dat vooral het bewegingsonderwijs in de kleutergroepen vaak nog 

onderbelicht bleef. Ook hiervoor zijn plannen gemaakt om verder door te ontwikkelen, waardoor er 

een kwalitatief hoogwaardiger aanbod voor de scholen ontstaat. 

Bewegingsonderwijs in de kleutergroepen vraagt een specifieke expertise. De gemeente Heerlen vindt 

het vanuit gezondheidsperspectief belangrijk, dat zo jong mogelijk een actieve leefstijl wordt 
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aangeleerd. Bovendien is bekend, dat zich tussen het 3e en 7e levensjaar een belangrijke motorische 

ontwikkeling voordoet. Daarom werd het aanbod van de sportconsulent uitgebreid met een 

aanvullend traject specifiek voor de kleutergroepen door integratie van Gymkids, uitgevoerd door 

ProReaction, gedurende één jaar in één kleutergroep. De opgedane expertise door de leerkracht van 

deze groep is binnen het onderbouwoverleg gedeeld met de andere onderbouwleerkrachten en is ook 

door alle groepen in de praktijk uitgevoerd. 

Er werd gewerkt volgens de methodiek Gymkids, ontwikkeld door de KNGU, die qua opzet nauw 

aansluit bij de aanpak van de sportconsulent en zich specifiek richt op de kleuters en kleuterleidsters. 

Ook in deze opzet is gewerkt met een vakleerkracht bewegingsonderwijs gericht op het verbeteren 

bewegingsonderwijs, die de school begeleidde om het bewegingsonderwijs volgens de 

Gymkidsmethodiek duurzaam uit te voeren.  

Gymkids richt zich naast de motorische ontwikkeling ook op de mentale ontwikkeling van het kind. 

De gemeente Heerlen integreerde het aanbod van Gymkids van ProReaction (groepen 1-2) met het 

aanbod van de sportconsulent (groepen 3-8), waardoor er een impuls gegevens is aan het totale 

bewegingsonderwijs in alle groepen 1-8. De sportconsulent zorgde voor verbinding van beide 

initiatieven en daarmee voor een doorgaande leerlijn. 

De kinderen van de groepen 1-2 krijgen bewegingsonderwijs in onze eigen speelzaal. Zij hebben enkel 

sportschoentjes nodig.  

Vanaf groep 4 krijgen de leerlingen wekelijks één keer gymnastiekles van 45 minuten in sporthal 

Palemig gelegen aan de Heldevierlaan. Deze lessen worden gegeven op woensdag. Daarnaast wordt 

gezorgd voor een of meerdere, verplichte korte spel- en beweegmomenten van totaal 45 minuten op 

de speelplaats of op het sportveld als aanvulling op de zaallessen.  

Voor groep 3 geldt: tot aan Kerst een keer per week in de speelzaal; na de Kerst één keer per week in 

de speelzaal/op het speelplein/sportveld en één les in Sporthal Palemig.  

Bij echt hevige neerslag kunnen deze lessen uitvallen vanwege de lange looproute tot aan de gymzaal. 

Dit is ter beoordeling van de leerkracht. Om uitval tot het uiterste beperkt te houden, worden ouders 

daarom verzocht hun kinderen op gymdagen altijd regenkleding mee te geven. 

De gymroosters vindt u terug in de "Jaarplanner". In droge en veilige omstandigheden worden ook 

sportactiviteiten in de buitenlucht aangeboden op het sportveld naast de school of op de 

speelplaatsen. Kinderen van de groepen 3 t/m 8 dienen sportkleding en sportschoenen zonder zwarte 

zolen te dragen.  

Gymnastiek is een reguliere, verplichte les. Indien leerlingen, om welke reden dan ook niet aan deze 

les kunnen deelnemen, wordt er vóóraf een briefje van de ouders met een geldige reden verwacht.  

Engels 

Doel van onderwijs in de Engelse taal is het verstaan en begrijpen van eenvoudig Engels en het 

spreken er van. In de groepen 7 en 8 staat Engels verplicht in het curriculum. Na onderzoek door een 

werkgroep naar de schoolvisie ten aanzien van Engels als tweede taal, bleek een meerderheid van het 

team het curriculum voor Engels te verbreden met de groepen 5 en 6. Mede in dat licht werken we 

vanaf dit schooljaar met de moderne, digitale en interactieve methode “Groove me”, die het Engels 

aanbiedt vanuit actuele, populaire Engelstalige songs, die bij de kinderen zeer bekend zijn. 
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ICT  

Onze school beschikt over technisch en inhoudelijk goed (werkend) hard- en software. We hebben in 

elk lokaal, het werkeiland in de aula en in de diverse andere ruimtes moderne computers, die via een 

externe server (hoofdcomputer) met elkaar verbonden zijn. Alle software staat op deze server en kan 

vanaf elke werkplek worden benaderd. Ook is overal internet en email beschikbaar.  

Het computergebruik is in het huidige onderwijs niet meer weg te denken en zal in de komende jaren 

steeds meer toenemen. De ontwikkelingen op dit gebied gaan zeer snel en de school zal ze 

nauwlettend volgen. 

Onze leerlingen zijn vanaf groep 3 vertrouwd met werken met computers voor diverse doeleinden: 

 remediërend of verrijkend middels methodesoftware of webbased oefenprogramma’s; 

 het maken van werkstukken en/of presentaties; 

 het opzoeken van informatie. 

Zij werken gericht of zelfstandig, onder toezicht, aan de computer in de klas of aan de 

computereilanden.  

De leerlingen van de groepen 5-8 zijn vertrouwd met Internet. Gewerkt wordt volgens het INNOVO-

Internetprotocol, ter bescherming tegen ongewenste activiteiten en ongewenste gevolgen. (zie 

Schoolgids, hoofdstuk 8.16 “Internetprotocol”, pagina 47-48) 

De leerlingen van de groep 3 en 4 maken beperkt gebruik van de computers voor 

leesvaardigheidsoefeningen middels methodesoftware. Zij werken gericht en onder toezicht aan de 

computer in de computereilanden.  

Tevens bestellen de leerlingen van de groepen hun leesboeken via het bestelprogramma “Boek1boek” 

bij de plaatselijke bibliotheek.  

De leerlingen van de groep 1 en 2 maken incidenteel gebruik van de computers meestal voor 

remediërende doeleinden. Zij werken gericht en onder toezicht aan de computer in de klas.  

De leraren beschikken over voldoende kennis- en vaardigheden om te werken met Word, Outlook, 

Internet, Powerpoint, Eduscope en het CITO-LOVS. 

Tevens is een van de leerkrachten via het taakbeleid een aantal uren gefaciliteerd om hardware- en 

softwarematige zaken op te lossen en leerlingen/leerkrachten te begeleiden in de juiste toepassingen 

van ICT in het dagelijkse programma.  

De groepen 1-8 beschikken allemaal over digitale schoolborden (ActivBoards) of touchscreen panels.  

Vanaf september 2016 beschikken we over een kwalitatief goed draadloos netwerk, dat dekkend is 

voor de hele school en dat het gebruik door een grote hoeveelheid toestellen aan kan. 

In het schooljaar 2017-2018 is gewerkt aan een nieuwe visie op inzet van multimedia. Samen met 

onze I-coach is hiervoor een plan van aanpak opgesteld en verwerkt in de ideeën voor de nieuwe 

school.  

Godsdienst en geestelijke stromingen 

Wij zijn een katholieke school, die open staat voor iedereen, die zich thuis voelt bij onze manier van 

leven en werken. Geestelijke stromingen is ook gericht op leren over andere godsdiensten en 

levensovertuigingen. 
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Godsdienstles is geen gewone les. Zij werkt door in ons hele bestaan. We willen ruimte bieden aan 

ieder individu. Er is ruimte en respect voor eenieders inbreng. 

Jezus is onze inspiratiebron. Dit komt tot uiting in de omgang met elkaar en de sfeer op school. 

De leerkrachten van de groepen 1 t/m 8 verzorgen de godsdienstlessen met lessen vanuit  de 

methode “Hemel & Aarde” als bronnenboek.   

De Eerste H. Communie, het H. Vormsel en de voorbereiding daarop is de verantwoordelijkheid van de 

parochie. Aanmelding hiervoor moet dan ook rechtstreeks bij de pastoor gebeuren. De voorberei-

dingslessen voor beide sacramenten vinden plaats in het zaaltje naast de kerk door de kapelaan. Bij de 

communievoorbereidingen wordt hij ondersteund door een leerkracht van een andere school. Deze 

oefent ook de liedjes voor de viering.  

Onze groep-4-leerkrachten bieden wel concrete ondersteuning tijdens de organisatie van de viering.  

Regeling schooltijden 

Onze school heeft gekozen voor een vijfdaagse schoolweek met vaste lestijden: 

 voor de groepen 1 en 2 van 08.45-14.45 op maandag, dinsdag en donderdag; op woensdag van 

08.45-12.45 uur en op vrijdag van 08.45-12.15 uur  

 voor de groepen 3 t/m 8 van 08.45-14.45 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag; op woensdag 

van 08.45-12.45 uur en op vrijdag om de week van 08.45-12.15 uur  

Uren per jaar  

Verplicht is, dat de leerlingen in acht opeenvolgende schooljaren minstens 7520 uren les krijgen. Onze 

school heeft er voor gekozen de lesuren als volgt te verdelen: 920 lesuren per jaar in de groepen 1-2 

en 960 lesuren per jaar in de groepen 3-8. Het totaal aantal lesuren over acht jaren is dan 7600 

lesuren en voldoet aan de minimumeis. Aan de eisen van 3520 lesuren in de eerste vier schooljaren 

wordt voldaan (920+920+960+960=3760 lesuren), alsook aan de 3760 lesuren in de laatste vier 

schooljaren (4x960=3840 lesuren).  

De inzet van deze uren, aangevuld met de uren voor vakanties en  vrije dagen  is uitgewerkt in het 

Activiteitenplan, een jaarlijks bij te stellen onderdeel van het Schoolplan (ter inzage op school). 

Compensatiemaatregelen zijn van de baan 

Dit schooljaar werken wij met het overlegmodel van de CAO-Primair Onderwijs, waardoor 

leerkrachten niet meer gebonden zijn aan de maximale lessentaak van 930 uur (lees: contacturen met 

kinderen; werken met kinderen). In overleg met directie wordt nu bepaald of zij het bovenliggend 

aantal uren in de klas (dus lesgevend) inzetten of besteden aan andere taken. Hierdoor kunnen 

knelpunten sneller en beter in gezamenlijk overleg worden opgelost.  

Door het toepassen van de 920/960-uren regeling zijn de zogenaamde compensatiedagen van de 

baan. De dagen, dat kinderen “extra” vrij kregen, omdat ze teveel lesuren kregen, zijn nu structureel 

verdeeld over de vrijdagmiddagen. 

De leerkrachten zijn dan gewoon op school en besteden de lesvrije tijd aan al die andere schooltaken 

dan lesgeven. 
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Lesdag, schooltijden, inlooptijd, pauzes en toezicht, vakanties en andere vrije dagen  

Voor alle groepen gelden gelijke begin- en eindtijden. Alleen om de week op vrijdag verschilt de 

eindtijd van de groepen 1-2 met die van de groepen 3-8 

De inlooptijd 
Voor alle groepen is er een inlooptijd van 08.40 tot 08.45 uur. De eerste zoemer gaat om 08.40 uur. Dan 

begint de inlooptijd van 5 minuten, zodat de lessen ook echt kunnen starten om 08.45 uur als de 

tweede zoemer gaat.  
 

 

De middagpauze is van 12.00 uur tot 12.30 uur (gezamenlijk eten en drinken en daarna spelen) 

 

Inloop-, les- en pauzetijden groepen 1-2 

 Maandag Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  

Inlooptijd: 08.40 - 08.45 08.40 - 08.45 08.40 - 08.45 08.40 - 08.45 08.40 - 08.45 

Lestijd ochtend: 

(incl.speelkwartier*) 

08.45 - 12.30 

(10.45-11.00) 

08.45 - 12.30 

(10.45-11.00) 

08.45 - 12.45 

(10.45-11.00) 

08.45 - 12.30 

(10.45-11.00) 

08.45 - 12.15 

(10.45-11.00) 

Middagpauze: 12.30-13.00 12.30-13.00  12.30-13.00  

Lestijd middag: 13.00-14.45 13.00-14.45  13.00-14.45  

Totaal lestijden 5,5 uur 5,5 uur 4 uur 5,5 uur 3,5 uur 

Totaal lestijd per week:  (* speelkwartier valt onder lestijd) 24 uur 

 

Inloop-, les- en pauzetijden groepen 3-8 

 Maandag Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  

Inlooptijd: 08.40 - 08.45 08.40 - 08.45 08.40 - 08.45 08.40 - 08.45 08.40 - 08.45 

Lestijd ochtend: 

 

 

(incl.speelkwartier*) 

08.45 - 12.30 

 

 

(10.45-11.00) 

08.45 - 12.30 

 

 

(10.45-11.00) 

08.45 - 12.45 

 

 

(10.45-11.00) 

08.45 - 12.30 

 

 

(10.45-11.00) 

08.45 - 

12.30/12.15* 
(*= om de week!) 

(10.45-11.00) 

Middagpauze: 12.30-13.00 12.30-13.00  12.30-13.00 12.30-13.00 
(om de week!) 

Lestijd middag: 13.00-14.45 13.00-14.45  13.00-14.45 13.00-14.45 

(om de week!) 

Totaal lestijden 5,5 uur 5,5 uur 4 uur 5,5 uur 5,5/3,75 uur 

Totaal lestijd per week:  (* speelkwartier valt onder lestijd) 26/24 uur 

 

De groepen 1 en 2 zijn medio schooljaar 2017-2017  overgestapt op spelinloop in de klas in plaats van 

starten in de kring. Daardoor is een grote betrokkenheid te zien bij de kinderen die de dag spelend 

beginnen. De school vindt het ook belangrijk om ouders te betrekken bij wat er speelt in de klas. Dit 

gebeurt natuurlijk al middels de themabrieven waarin de liedjes, versjes en themawoorden 

aangeboden worden. Zo krijgt U een beeld van waar uw kind mee bezig is, welke werkjes er gedaan 

worden en is er gelegenheid om even kort wat aan de juf door te geven.  Deze spelinloop start als de 

eerste zoemer gaat om 8.40 uur.  U mag met uw kind de school binnen  lopen, jas en tas ophangen en 
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meelopen naar zijn  plaats in de klas waar het kind aan de slag gaat met een werkje, eventueel samen 

met u. Als de leerkracht een teken geeft, dit kan in de vorm van een liedje, versje of een ander signaal, 

dan verlaten de ouders de klas en de juf start met het programma van die dag.  

Doordat de ingang van de school en de gangen niet zo heel groot zijn, verzoeken wij U om géén 

kinderwagens mee naar binnen te nemen. Door de drukte op de gangen die hierdoor ontstaat, kunnen 

gevaarlijke situaties ontstaan.  

Ook in de Jaarplanner, deel B van deze Schoolgids, staan de nadere gegevens rond de lesdagen, 

schooltijden, inlooptijd, pauzes en toezicht, vakanties en andere vrije dagen vermeld. 

DE VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 2018-2019 

Herfstvakantie 15 oktober t/m 19 oktober 2018 

Kerstvakantie 24 december 2018  t/m 4 januari 2019 

Carnavalsvakantie 4 maart t/m 8 maart 2019 

Paasmaandag 22 april 2019 (valt in de meivakantie) 

Meivakantie 22 april t/m 3 mei 2019 

Hemelvaart 30 en 31 mei 2019 

Pinkstermaandag 10 juni 2019 

Zomervakantie 8 juli 2019 t/m 16 augustus 2019 

Studiedagen 

27 september 2018  + 9 oktober 2018 

26 februari 2019 

19 + 20 + 21 juni 2019  

 

4.5 GRONDEN VOOR VRIJSTELLING VAN ONDERWIJSACTIVITEITEN  

De leerlingen van onze school nemen in principe deel aan alle voor hen bestemde 

onderwijsactiviteiten. Op verzoek van de ouders kan een leerling worden vrijgesteld van de volgende 

onderwijsactiviteiten: 

 deelname aan godsdienstlessen. Voor leerlingen die niet gelovig zijn of waarvan bij de aanmelding 

blijkt dat zij tot een andere geloofsrichting behoren dan de R.K. én waarvan de ouders aangeven 

dat zij er moeite mee hebben dat hun kind de godsdienstlessen volgt, wordt tijdens de 

godsdienstlessen een alternatieve lesstof aangeboden. Bij vieringen in de kerk is een passend 

aanbod mogelijk; 

 deelname aan gymnastieklessen op basis van medische indicatie. In een dergelijk geval geldt 

eveneens dat de school in plaats van de gymnastiekles een alternatief lesprogramma aanbiedt. 

N.B. Voor het bijzonder onderwijs beschrijft de WPO, hoofdstuk 1 Basisonderwijs, titel II afdeling 3, artikel 57 geen verplichting om 

alternatieve lesstof aan te bieden. Als de directeur vrijstelling verleent, dient er rekening gehouden te worden met voldoende uren onderwijs. 

 

 

 

Zie https://www.innovo.nl/gronden-voor-vrijstelling-onderwijsactiviteiten.html 

https://www.innovo.nl/gronden-voor-vrijstelling-onderwijsactiviteiten.html
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5 DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN 

5.1 ZORGORIËNTATIE ,  SAMENHANG ZORGPLANNEN 

Onze school neemt deel aan het Samenwerkingsverband Leerlingenzorg Primair Onderwijs 31-06, dat 

een (bovenschools) zorgplan voor de periode 2017-2018 heeft ontwikkeld voor alle scholen binnen dit 

verband, gericht op het aanbieden van faciliteiten voor zorgverbreding in het reguliere basisonderwijs 

om te bevorderen, dat kinderen zoveel mogelijk op de eigen basisschool begeleid worden. De centrale 

opdracht van het Samenwerkingsverband:  

“Een sluitend onderwijsaanbod, dat past bij de onderwijsbehoefte van elke leerling, passend onderwijs en 

zorg voor elk kind”. 

Met andere woorden: het inrichten van een zorgstructuur, waarbij alle leerlingen die zorg krijgen, die 

ze nodig hebben om een ononderbroken ontwikkelingsproces door te kunnen maken op de 

basisschool.  

Deze inrichting is door het SWV vastgelegd in haar overkoepelende Zorgplan 2016-2017, dat ook op 

onze school aanwezig is en door onze IB-er als leidraad gehanteerd wordt. 

Dit draaiboek is de basis van het Schoolspecifieke Zorgplan, waarin wij aangeven hoe onze school deze 

beleidsvoornemens vertaalt in het School(jaar)plan en wat dat betekent voor de dagelijkse praktijk 

binnen de school. We beschouwen dit zorgplan als een groeidocument, dat richtinggevend zal zijn in 

de komende jaren. Alle onderwerpen zijn integraal terug te vinden in ons Schoolplan 2015-2019. 

De zorgoriëntatie van de scholen binnen het Samenwerkingsverband wordt gekenschetst als een 

oriëntatie met het accent op “afstemming”. De gewenste situatie is er een waarin scholen uitgaan van 

verschillen tussen kinderen en differentiatie realiseren. Binnen ons bestuur gaan we uit van de 

gedachte, dat de zorg in de klas door de eigen leerkracht moet plaatsvinden.  

In de zorg voor het kind hanteren wij de volgende uitgangspunten: 

 

 bevorderen en stimuleren van de zelfstandigheid, initiatief nemen, actief meedoen; 

 respect tonen voor en aansluiten op de ontwikkelingsfase waar het kind zich in bevindt; 

 het niet uit het oog verliezen van de kerndoelen basisonderwijs; 

 vroegtijdige onderkenning leer- en/of gedragsstoornissen. 

Passend Onderwijs: het ontwikkelingsperspectief (OPP) 

Op 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs van start gegaan. Het OPP wordt geplaatst binnen het kader 

van Passend Onderwijs, dat erop gericht is om het leerrendement van alle leerlingen zo hoog mogelijk 

te laten zijn, rekening houdend met de individuele mogelijkheden van ieder kind. In het OPP beschrijft 

de school de doelen die een leerling kan halen. Het biedt handvaten waarmee de leerkracht het 

onderwijs kan afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerling. En het laat zien naar welke 

vervolgonderwijs de school, samen met de leerling en ouders, toewerkt.  

Wet- en regelgeving 

In het kader van passend onderwijs is een aantal wijzigingen in de Wet op het primair onderwijs 

opgenomen die betrekking hebben op het werken met een OPP. Op basis daarvan is het opstellen van 

OPP verplicht voor alle leerlingen die extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband krijgen. 

Voor ondersteuning die binnen de basisondersteuning van de school valt, is het opstellen van een OPP 

niet verplicht. 
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Wat betekent bovenstaande nu in de praktijk? 

Sommige leerlingen hebben moeite zich de aangeboden leerstof eigen te maken binnen de gestelde 

tijd en op het verwachte niveau. Als dit hardnekkig is, kan er besloten worden tot het schrijven en 

uitvoeren van een handelingsplan. Dit is een formeel document dat ook om de instemming van de 

ouders vraagt. Werken aan de hand van een handelingsplan heeft een remediërend karakter en is 

erop gericht de leerling weer aansluiting vindt bij het programma van de groep. 

Als het beoogde effect achterwege blijft, is het een vraag of de leerling wel in staat is het eindniveau 

van de basisschool te bereiken. De school moet dan vaststellen of er sprake is van een leerling met 

een specifieke onderwijsbehoefte.  

In dat geval moet in de loop van groep 6, doch uiterlijk bij de overgang naar groep 7, aantoonbaar zijn 

dat de betreffende leerling het eindniveau van de basisschool niet gaat halen. De school stelt voor 

deze leerling een Ontwikkelingsperspectief op. 

In het Ontwikkelingsperspectief staat het aangepaste uitstroomniveau en de tussendoelen die gehaald 

moeten worden om dat uitstroomniveau te realiseren. 

Met het Ontwikkelingsperspectief ontstaat een betere afstemming met de leerling en zijn ouders over 
het einddoel dat de school voor deze leerling wil bereiken.  
Aan de hand van het Ontwikkelingsperspectief kan de leerling langs eigen leerlijnen verder werken 

waardoor de aansluiting met het passend vervolgonderwijs verbeterd wordt. De school is verplicht om 

voor die leerlingen die het eindniveau van de basisschool niet halen een Ontwikkelingsperspectief op 

te stellen.  

Het Ontwikkelingsperspectief wordt besproken met de leerling en de ouders en tenslotte vastgesteld 

en door de ouders ondertekend.  

Voor ondersteuning die binnen de basisondersteuning van de school valt, is het opstellen van een OPP 

niet verplicht. 

(N.B.: het Ontwikkelingsperspectief is vastgesteld door het CvB d.d. 29 maart 2011 en geldt voor ALLE INNOVO-scholen). 

 

 

Passend Onderwijs: extra ondersteuning en speciaal onderwijs 

HET SAMENWERKINGSVERBAND 

Met ingang van schooljaar 2016 - 2017 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. In een nieuw 

gevormd Samenwerkingsverband (SWV 31-06) hebben de schoolbesturen de taak alle leerlingen die 

wonen binnen de regio van het SWV een zo passend mogelijk plek in het onderwijs te bieden 

(zorgplicht). Het uitgangspunt is: regulier onderwijs als het kan, speciaal onderwijs als het moet. 

Het SWV heeft een Ondersteuningsplan (OP) vastgesteld waarin het ‘wat’ en het ‘hoe’ van het SWV is 

beschreven. Dit plan is na instemming van de ondersteuningsplanraad (OPR), samengesteld uit een 

afvaardiging van ouders en personeel, en met instemming van de betrokken gemeenten vastgesteld. 

Schoolbesturen en scholen werken samen aan de uitvoering van dit plan en worden daarbij ook 

ondersteund door organisaties als Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), en de Jeugd Gezondheidszorg 

(JGZ), etc. 

 

Op de site www.innovo.nl vindt u meer informatie over dit onderwerp. 

http://www.innovo.nl/
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HOE WERKT HET OP SCHOOL 

Ouders melden hun kind aan bij de school van hun keuze. De school heeft de taak om een passende 

onderwijsplek te bieden: 

 Basisondersteuning met extra ondersteuning op de eigen school. 

 Op een andere basisschool in de buurt. 

 Op een school voor speciaal (basis) onderwijs met een Tijdelijke Toelaatbaarheidsverklaring (TLV). 

Een TLV is van tijdelijke aard, in principe voor twee jaar. 

Extra ondersteuning wordt gerealiseerd uit een zgn. Expertisepool. Als de school de 

ondersteuningsbehoefte voor een kind niet kan realiseren, worden ouders en een Trajectbegeleider 

(procesbegeleider) erbij betrokken en vindt er een ‘ronde tafel’ gesprek plaats. Een 

DeskundigenAdvies (DA) adviseert over de toelaatbaarheid van een leerling tot het S(B)O. Indien een 

TLV van toepassing is, wordt deze door het SWV afgegeven. Op basis hiervan kan een leerling worden 

geplaatst in het S(B)O.  

De leerlinggebonden financiering is per 1 augustus 2014 veranderd. In plaats daarvan wordt het 

passend onderwijs ingevoerd. In het nieuwe stelsel voor passend onderwijs verdwijnt de LGF (rugzak). 

Het budget blijft wel volledig beschikbaar.  

De bekostiging van extra ondersteuning voor een leerling is niet meer afhankelijk van een landelijke 

indicatie. De samenwerkingsverbanden ontvangen het beschikbare geld voor extra ondersteuning en 

voor speciaal onderwijs en verdelen dit over de scholen.  

Schoolbesturen zijn vanaf 1 augustus 2014 verplicht om voor elk kind dat extra ondersteuning nodig 

heeft of speciaal onderwijs, een zo passend mogelijke onderwijsplek te bieden. Ouders hoeven dan 

niet meer zelf op zoek te gaan naar een passende plek. 

 

 

5.2 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL (SOP) 

Het schoolondersteuningsprofiel (S.O.P.) geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en 

begeleiding die de school momenteel in het kader van Passend Onderwijs kan bieden en hoe deze 

ondersteuning is georganiseerd. Het is de bedoeling dat ondersteuning voor leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften, zonder administratieve rompslomp, op basisscholen toegankelijk moet zijn. 

Daarom is alle ondersteuning tot aan een verwijzing naar het speciaal (basis) onderwijs te rekenen tot 

basisondersteuning. De mate waarin de school momenteel die basisondersteuning op eigen kracht of 

met hulp van externe deskundigen kan bieden, is af te lezen uit het schoolondersteuningsprofiel. 

Basisondersteuning omvat vier ankerpunten. De school verbindt zijn ontwikkelingslijnen aan de 

ankerpunten van de basisondersteuning. Niet elke lijn hoeft even strak gespannen te zijn. De 

trekspanning tussen beiden kan afhankelijk zijn van de windrichting (kenmerken leerlingenpopulatie), 

de windkracht (pedagogisch en didactisch concept), de stroomsterkte  (sociaal-demografische ligging 

in de wijk of regio) en het getij (krimp of groei). De vier ankerpunten zijn:  

1.KWALITEITSSTANDAARD 

Bij de bepaling van de kwaliteitsstandaard gebruiken we het basisarrangement en de kwalificatie op 

de “zorgindicatoren” van het vigerend toezichtkader van de onderwijsinspectie (2012). 

Op de site www.innovo.nl vindt u meer informatie over dit onderwerp. Klik op 

https://www.innovo.nl/aanvulling-schoolgids.html . 

https://www.innovo.nl/aanvulling-schoolgids.html
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2.PLANMATIG EN HANDELINGSGERICHT WERKEN 

In aanvulling op de standaarden uit het vigerend toezichtkader zijn er indicatoren voor planmatig en 

handelingsgericht werken geformuleerd. 

3.SPECIFIEKE ONDERSTEUNING 

De school heeft een aanbod voor preventieve en licht curatieve basisondersteuning afgestemd op 

leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 

4.ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR 

Aangegeven wordt met welke deskundigheid de school autonoom basisondersteuning kan bieden of 

basisondersteuning met behulp van netwerkpartners (andere basisscholen of ketenpartners) tijdig, 

flexibel en adequaat kan ontsluiten. De belangrijkste functie van het schoolondersteuningsprofiel is 

dat het inzicht verschaft in de kwaliteit van de basisondersteuning van de school op dit moment. Alle 

ondersteuningsprofielen samen geven het samenwerkingsverband een overzicht van de mate waarin 

er wordt voorzien in een dekkend aanbod. Het schoolondersteuningsprofiel is integraal onderdeel van 

het schoolplan en is voor de school de basis voor communicatie met ouders en anderen. 

De volledige versie van ons schoolondersteuningsprofiel vindt u op de website van onze school .  

5.3 INHOUD VAN DE ZORG OP ONZE SCHOOL  

Door het gebruik van toetsen en observaties (zie 5.4) spoort de groepsleerkracht de leerling, die dreigt 

uit te vallen, zo snel mogelijk op. Met extra uitleg binnen het directe instructiemodel zorgt hij er voor, 

dat deze niet achterop raakt. Als deze extra hulp niet voldoende is en het kind dreigt uit te vallen, dan 

De “één-pagina-samenvatting” van ons S.O.P., aangeleverd door het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs kunt u hier 

onder zien. Ook te bekijken via de schoolwebsite onder de knop “SchoolOndersteuningsProfiel” 
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wordt samen met IB, leerkracht en ouder een hulptraject uitgezet. Indien nodig worden de 

consultatiehouder en eventuele andere externe deskundigen geraadpleegd. Dit alles is nauwkeurig 

omschreven in ons school specifieke Zorgplan 2018 - 2019. Dit ligt op school ter inzage bij de directie. 

Indien er bij de intake van een leerling en/of uit het ontvangen onderwijskundig rapport sprake is van 

extra ontvangen zorg op de vorige school, wordt contact gezocht met deze school om deze zorg voort 

te zetten.  

Bij de instroom van 4-jarigen vanuit de peuterspeelzaal "Pinokkio" vindt er een warme overdracht 

plaats middels een gesprek tussen de ouders, de leidster van de peuterspeelzaal en de IB en/of de 

ontvangende leerkracht van onze school. Hierdoor kunnen we vanuit een goede beginsituatie inspelen 

op de ontwikkeling van leerlingen en wanneer nodig snel interventies uitvoeren. 

5.4 HET LEERLINGVOLGSYSTEEM 

Binnen het zorgplan van het SWV 31-06 is het continuüm van zorg vastgelegd, waardoor er sprake is 

van een gezamenlijke structuur van planmatig handelen. Elke school: 

 gebruikt als minimum hetzelfde pakket signaleringstoetsen van het CITO-

leerlingontwikkelingvolgsysteem (LOVS); 

 gebruikt dezelfde formulieren voor de leerlingbespreking; 

  gebruikt dezelfde formulieren voor de handelingsplanning; 

 hanteert de werkwijze zoals vastgelegd in het Draaiboek Leerlingenzorg; 

 werkt volgens de vijf niveaus van zorg en heeft deze laten opnemen in de geautomatiseerde 

systemen van leerlingenzorg; 

 heeft een pedagogisch-didactisch spreekuur; 

 heeft minstens één gecertificeerd intern begeleider, die eindverantwoordelijk is voor de 

leerlingenzorg en de coördinatie ervan. 

Onze school heeft zich hieraan verbonden en werkt conform de gemaakte afspraken. 

We volgen de totale ontwikkeling van onze leerlingen middels een uitgebreid leerlingvolgsysteem:  

 de cognitieve ontwikkeling (de mate waarin het kind zich de leerstof heeft eigen gemaakt) door: 

 PraVOO-leerlingvolg- en hulpsysteem in de groepen 1 en 2 

 methode gebonden toetsen vanuit onze methodes voor rekenen, taal, spelling, begrijpend 

lezen, woordenschat en wereldoriëntatie (4xWijzer); 

 methodeonafhankelijke toetsen uit het CITO-LOVS volgens onze toetskalender. Prestaties en 

resultaten worden afgezet tegen de landelijke normen; 

 de sociaal-emotionele ontwikkeling (de mate waarin dit kind zich lekker voelt op school in de 

relatie met de leerkracht en de medeleerlingen) door: 

 In de groepen 1-2 met behulp van de PraVOO-lijsten; 

 In de groepen 3-8 gebruiken we hiervoor het CITO-computerprogramma “Viseon”. Vanaf 

groep 5 vullen ook de kinderen de vragenlijsten in. 

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de toetsen, zoals die in ons School specifiek Zorgplan 

zijn opgenomen: 
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Toets Groep 

TAK-toets 
Schakelklas,  

allochtone kinderen 
bij instroom 

Rekenen voor Kleuters (CITO) E1 – 2 

Taal voor Kleuters (CITO) E1 – 2 

De PraVOO-lijst  1 – 2 

Beginnende geletterdheid (CITO) Fonologisch bewustzijn en receptieve letterkennis E2 – 3 

Trimestertoetsen Veilig Leren Lezen (herfst-, winter-, lente- en eindsignalering) 3 

Spelling 3.0 (CITO) 3 – 6 

Spelling (CITO) 7 – 8 

Lezen met Begrip (CITO) (SBR) 3 bij onvoldoende 

letterkennis E2 

Drie Minuten Test (DMT 2009) 3 t/m 8  
(tot AVI-plus behaald) 

AVI-leesvorderingentoets 
3 t/m 8  

(tot AVI-plus behaald) 

Viseon (CITO) 3 – 8 

Rekenen en Wiskunde 3.0 (CITO) 3 – 6 

Rekenen en Wiskunde (CITO) 7 – 8  

Begrijpend Lezen 3.0 (CITO) 3 – 6 

Begrijpend Lezen (CITO) 7 – 8 

Begrijpend Luisteren (CITO) 

E3 – 7  
(bij E-score Begrijpend 

Lezen door lage TL-
vaardigheid) 

Woordenschat (CITO) 3 – 8 

Screeningsinstrument Dyslexie 1 – 8  
(bij vermoeden dyslexie) 

Adaptieve Digitale Intelligentie Toets (ADIT) (A--Viseon)  7 

Eindtoets (Route 8) (A--Viseon) 8 
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5.5 KIND-VOLGSYSTEEM GROEP 1  EN 2 

Wij volgen de leerlingen in de onderbouw op 3 verschillende wijzen: 

 

1. In de groepen 1 en 2 wordt er gewerkt met een thematisch groepsplan. Het webschema, dat 

hierbij gebruikt wordt, is het groepsplan voor de leer- en ontwikkelingsgebieden Taal, Rekenen en 

Sociaal-Emotionele Ontwikkeling voor de groepen 1 en 2. 

Voorafgaand aan het opstellen van het groepsplan analyseren de leerkrachten hun toetsgegevens 

en observaties. Hierdoor kunnen de leerlingen in de juiste aanpak worden meegenomen per 

thema, waardoor ze worden aangesproken op hun zone van naaste ontwikkeling. 

 

2. Middels PRAVOO volgen wij de kinderen als ze binnen komen in groep 1, na 6 weken eerste 

meting. Hierna wordt deze lijst halfjaarlijks ingevuld door de groepsleerkracht. Het Pravoo-volg- en 

hulpsysteem voor groep 1 en 2 bevat de observatie-items voor 10 ontwikkelingsaspecten, nl.: 

kring, spelen, werken, taal, motoriek, rekenen, auditieve en visuele waarneming, redzaamheid en 

afscheid nemen. 

De kerndoelen voor rekenen, taal ontwikkeling zijn  opgenomen in de observatie-items.  

 

3. Naast deze observaties nemen wij ook nog de Cito-toetsen Taal en Rekenen voor kleuters af. We 

willen als school CITO bij de kleuters gebruiken waar het voor bedoeld is: Om te signaleren, deze 

gegevens te analyseren en hierop het handelen van de leerkracht af te stemmen op de zone van 

de naaste ontwikkeling van het kind. Hierbij vinden wij het belangrijk om de kleuter als compleet 

persoon te zien en niet als een kind waar we op aparte onderdelen hulp aan gaan verlenen. Vooral 

bij de kinderen van groep 1 is het belangrijk om met hun hele lichaam dingen te beleven. Ze leren 

het meest door te doen. Deze zaken zijn beter te volgen middels PRAVOO dan middels CITO 

vinden wij. Deze kinderen zijn bezig met de wereld om hen heen en niet zo zeer met het werken in 

het platte vlak. Zo krijg je soms geen reëel beeld van wat een kind al kan, als dit alleen gebaseerd 

is op de resultaten van CITO. Kinderen moeten ook de kans krijgen om te rijpen. 

 

We hebben er voor gekozen ( bouwoverleg 03-12-2013) om deze CITO toetsen af te nemen aan het 

eind van groep 1, (mits de leerling minimaal 5 maanden op school is) midden en eind groep 2. Zo 

krijgen we aan het eind van groep 1 een beeld van hoe de leerling ervoor staat, deze gegevens worden 

geanalyseerd, naast de gegevens van de observaties en naast PRAVOO gelegd. Op basis van deze 

resultaten worden de kinderen doorgesproken met de nieuwe leerkracht middels de warme 

overdracht. 

In groep 2 zal de CITO toets Taal voor Kleuters en Rekenen 2 maal worden afgenomen. In november 

en maart zullen ook de toetsen beginnende geletterdheid worden afgenomen.  

5.6 VERWERKEN VAN ALLE TOETS-,  RAPPORT-  EN LEERLINGGEGEVENS  

Voor de administratie van alle gegevens maken wij binnen ons schoolbestuur INNOVO gebruik van het 

computerprogramma Eduscope. Daarin worden door de leerkrachten en de IB-ers alle gegevens 

vanuit de methodegebonden en methodeonafhankelijke toetsen, de journaals, logboeken en andere 

verslagleggingen opgeslagen. Dit programma geeft signalen af naar de leerkrachten, zodat acties 

kunnen worden ondernomen op de behaalde resultaten van de leerling en eventueel aanpassingen 
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kunnen worden gedaan binnen de leerstof. Het programma helpt de leerkrachten aan het eind van elk 

trimester ook bij het samenstellen van de rapporten voor de groepen 3-8. 

Voor de verwerking en analyses van de CITO-toetsgegevens moeten we gebruik maken van het CITO-

LeerlingOntwikkelingsVolgsysteem (LOVS), gekoppeld aan de groepsplannen, die digitaal worden 

bijgehouden. Hierin wordt vastgelegd welke extra ondersteuning de kinderen krijgen naast de 

reguliere aangeboden leerstof. 

Indien leerlingen voortijdig de school verlaten, stelt de school een onderwijskundig rapport op voor de 

nieuwe school. Elke ouder heeft recht op een kopie. 

Indien de ontvangende school dit wenst en de ouder akkoord gaat, krijgt de ontvangende school het 

leerling-dossier toegestuurd. 

Ook als school moeten we voldoen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens aan ons stelt. 

In hoofdstuk 8.22 is beschreven hoe wij binnen de Stichting INNOVO hiermee om gaan.  

5.7 GROEPSBESPREKING (V O OR T GA NG SC O NTR OL E )  

Drie keer per jaar vindt er een groepsbespreking plaats tussen leerkracht en intern begeleider. Hierbij 

worden alle resultaten, maar ook het sociale welbevinden van alle kinderen van de groep besproken. 

Bijzondere aandacht wordt besteed aan leerlingen met structureel zwakke of zeer goede resultaten en 

aan leerlingen, die beduidend lager of hoger scoren dan de voorgaande keer en de extra 

ondersteuning, die de leerkracht hiervoor gaat inzetten. Tevens wordt hier ook gesproken over de 

extra ondersteuning, die het kind ontvangt buiten schooltijd, zoals logopedie, ondersteunende 

activiteiten vanuit maatschappelijk werk en of er onderzoeken lopen bij externe instanties. Tijdens de 

groepsbespreking worden alle leerlingen doorgesproken.  

De derde groepsbespreking is tevens het overdrachtsgesprek van de huidige leerkracht met de 

groepsleerkracht voor het nieuwe schooljaar. De IB coördineert dit gesprek en waarborgt een goede 

overdracht. 

5.8 LEERLINGBESPREKING  

Tijdens elke bouwvergadering (onderbouw en  midden-/bovenbouw) is het bespreken van leerlingen 

een vast agendapunt. De leerkracht geeft via de intern begeleider en de bouwcoördinator aan, dat 

hij/zij een leerling wil bespreken, die leerproblemen, sociaal-emotionele problemen of 

gedragsproblemen vertoont en daarvoor graag advies wil krijgen en/of een bepaalde aanpak wil 

bespreken met alle leerkrachten binnen de betreffende bouw. De aanpak van leerlingen met 

specifieke zorg is zodoende de verantwoordelijkheid geworden van alle leerkrachten. Peuterspeelzaal 

Pinokkio sluit vier keer per jaar tijdens het onderbouwoverleg aan. Tijdens dit koppeloverleg worden 

de kinderen, die naar onze school gaan komen, alvast doorgesproken met de bouw. Zo kan er tijdig 

worden ingezet op eventuele extra zorg. 

5.9 EXTRA ZORG VOOR LEERL INGEN MET SPECIFIEKE ONDERWIJSBEHOEFTEN  

Aan het eind van het schooljaar 2011-2012 is na een gedegen schoolevaluatie en diepteanalyse een 

(voorzichtige) start gemaakt met een andere zorgaanpak, de 1-zorg-route. Hierbij vindt een 

vereenvoudiging in organisatie van de zorg plaats door clustering van zorg op ontwikkelingsbehoefte 

door middel van groepsoverzichten (groepszorgprofielen), groepsplannen en het formuleren van 

minimumdoelen (streefdoelen en referentieniveaus). Hierdoor zal het aantal individuele 



 
42 

handelingsplannen binnen een groep sterk afnemen en kan meer zorg aan een grotere groep 

leerlingen worden besteed.  

 

 

 

 

 

Dit alles binnen de cyclus van het handelingsgericht werken: 
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Samen zijn we in juni 2012 op weg gegaan om met groepsplannen te gaan werken voor alle 

basisvaardigheden (rekenvaardigheid, taalvaardigheid, spellingvaardigheid, leesvaardigheid). 

Groepsplannen worden gemaakt voor duur van een half schooljaar. Dan herhaalt zich bovenstaande 

cyclus weer. 

Als een kind intensieve zorg krijgt, wordt door de leerkracht bij aanvang en bij afsluiting met de ouders 

besproken en middels ondertekening geaccordeerd. Ook voor nadere onderzoeken moeten de ouders 

een aanvraagformulier invullen en ondertekenen. Na het onderzoek worden de gegevens met de 

ouders besproken. 

 Het advies kan zijn:  externe begeleiding  of  een eigen leerlijn of verwijzing naar een speciale 

basisschool, al dan niet tijdelijk. 

Tijdens de spreekuren kan indien nodig extra hulp van buitenaf worden ingeroepen van een 

logopedist, de schoolmaatschappelijk werker, de jeugdgezondheidszorg of van een ambulant 

begeleider met het gewenste specialisme. 

De extra hulp volgens het groepsplan wordt in principe gegeven binnen de groep door de eigen 

leerkracht.  

Middels goed klassenmanagement, het gebruik van de juiste materialen, het werken met stagiaires, 

toepassing van het directe instructiemodel en zelfstandig werken in een vast weekritme kan de 

leerkracht zo efficiënt mogelijk de leerling of een groepje leerlingen helpen. De mogelijkheden om 

extra hulp te verlenen buiten de groep is er niet, of zijn zeer beperkt. 

 

Na het afnemen van de toetsen uit het LOVS worden de resultaten op diverse niveaus besproken. 

Vooraf maakt de groepsleerkracht analyses van de gegevens op groeps- en individueel niveau, 

onderzoekt mogelijke oplossingen en stelt een groepsplan op voor de diverse vakgebieden.  

De interne begeleider beheert de gegevens van alle zorgleerlingen. 

Als blijkt, dat kinderen ernstig dreigen te stagneren, krijgen ze intensieve zorg binnen de groep. Deze 

zorg is vastgelegd in het groepsplan en wordt tussentijds geëvalueerd en doelen worden bijgesteld. 

Dit geldt eveneens voor leerlingen met sociaal-emotionele problemen of gedragsproblemen. 

Dit alles gaat volgens een vijf stappenplan “planmatig handelen”.  
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Zorgschema basisschool De Horizon 

Activiteit Actoren Initiatief 

1.  Signaleren van het probleem en info verzamelen (bijv. 
observaties, analyse van toetsgegevens, gesprek met 
parallelleerkracht/vorige groepsleerkracht) 

leerkracht leerkracht 

2.  Opstellen en uitvoeren van een groepsplan (bijv. extra 
oefenstof, aanpassing tempo, extra instructie, aandacht 
pedagogische relatie) 
Na 6- 8 weken tussentijdse evaluatie van de verleende 
zorg. 
Bij positief resultaat verder in een passende aanpak in het 
groepsplan. 

leerkracht 
ouders 

leerkracht 

3. Bij negatief resultaat na 6-8 weken intensieve zorg 
continueren binnen de groep: leerkracht kijkt met IB'er 
naar aanpassingen in de ondersteuning 
Na 6-8 weken nieuwe tussentijdse evaluatie. Na positief 
resultaat verder in een passende aanpak in het 
groepsplan. 

leerkracht, 
ouders 
IB-er 

leerkracht 

4. Bij negatief resultaat, dus na een volledige 
groepsplanperiode:  
bespreken met IB  (n.a.v. dit overleg kan er over worden 
gegaan tot inschakelen externe instanties, aanvragen 
extra zorg expertisepool INNOVO, onderzoek, logopedie, 
schoolarts) 

leerkracht, 
ouders 
IB-er 

Leerkracht 
IB-er 

5. Na het gesprek met IB volgt er een vervolggesprek met 
leerkracht, ouders en IB   

leerkracht, 
ouders 
IB-er 

Leerkracht 
IB-er 

6. Na onvoldoende resultaat en handelingsverlegenheid van 
school kan er over worden gegaan tot aanvraag van 
beschikking SBO/SO. 

leerkracht, 
ouders 
IB-er 

IB-er 

 

AANVRAGEN EXTRA ONDERSTEUNING 

Er is een expertisepool ingericht  waaruit INNOVO-scholen extra ondersteuning kunnen aanvragen op 

basis van een gesmartificeerde ondersteuningsvraag.  

De inzet is gericht op ondersteuning van de leerling/leerkracht en/of team én op de versterking  van 

het systeem door: hands-on, (beeld)-begeleiding, co-teaching, coaching, training-on-the-job en 

advisering. Door deze manier van werken verbetert de kwaliteit van de basisondersteuning en de 

extra ondersteuning op onze scholen. 
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AANVRAGEN SBO/SO BESCHIKKING 

Via formulier TLV. Leerkrachten vullen de volgende zaken in op het digitaal TLV basisgegevens, 

onderzoeksgegevens en overige relevante gegevens. IB vult verder aan en handelt aanvraag verder af.  

AANVRAGEN BESCHIKKING LWOO/PRO 

Leerkrachten vullen de volgende zaken in op het digitaal Onderwijskundig Rapport: basisgegevens, 

onderzoeksgegevens en overige relevante gegevens. IB vult verder aan en handelt aanvraag verder af.  

WISSELING SCHOOL 

Wanneer een leerling een overstap maakt naar een andere basisschool of het reguliere VO wordt een 

regulier Onderwijskundig Rapport door de leerkracht ingevuld en aangevuld met citogegevens en 

eventuele groepsplangegevens en documenten uit Eduscope.  

Alle Onderwijskundig Rapporten moeten door de directie ondertekend worden. 

VERLENGING EN OVERGANG 

De ontwikkeling en ontplooiing van het kind staat op de eerste plaats. De leerkracht is een belangrijke 

begeleider in dit proces. In de meeste gevallen eindigt dit proces na 8 jaar basisonderwijs. Er zijn 

echter situaties denkbaar waarbij deze periode langer is. Op grond van observaties, (toets)resultaten 

en leerlingenbesprekingen, kan het dus voorkomen dat in nauw overleg met de ouders wordt besloten 

tot een extra ontwikkelingsjaar voor het kind. De beslissing die de school neemt over verlengen of 

doorstroming is een beslissing van de school, waar we de ouders in betrekken en met hen overleggen, 

maar waar wij als school uiteindelijk de eindverantwoordelijkheid in nemen. Dit alles is vastgelegd in 

twee protocollen, die opgenomen zijn in ons Schoolvademecum. 

Het kan zijn, dat kinderen na acht jaren onderwijs vanuit zorgniveau 4 aan het eind van groep 7 

uitstromen naar het Voortgezet Onderwijs. In dat geval geldt de CITO-Entreetoets 7 (of de vervanger 

daarvan) als eindtoets. 

 

 2013 

2014 

2014 

2015 

2015 

2016 

2016 

2017 

2017 

2018 

Aantal leerlingen op 1 oktober 317 297 268 263 259 

Zittenblijvers 3-8 

(doen in genoemd jaar de groep over) 

7 

(2,2%) 

10 

(3,4%) 

3 

(1,1%) 

3 
(1,1%) 

16 

(6,2%) 

Leerlingen verwezen naar speciaal 
onderwijs 

3 

(0,9%) 

4 

(1,3%) 

5 

(1,8%) 

2 

(0,7%) 

3 

(1,6%) 

5.10 VERWIJZING  

Indien school niet meer kan voorzien in de zorgbehoefte van een kind, wordt deze leerling  met de 

trajectbegeleidster van INNOVO en de ouders besproken. De trajectbegeleidster vraagt school en 

ouders wat de onderwijsbehoeften zijn van de leerling en beoordeelt of school alle mogelijke hulp 

heeft ingezet voor het kind. Als een verwijzing naar een school voor speciaal basisonderwijs 

noodzakelijk is,  vullen de groepsleerkracht en de IB-er een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) in. Deze 

wordt door de IB-er met ouders besproken en ondertekend, waarna deze door de trajectbegeleidster 
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wordt ingediend bij het Samenwerkingsverband ter goedkeuring. Hier staat een termijn van vijf 

werkdagen voor. 

Hier wordt beslist of een leerling geschikt is voor het speciale basisonderwijs (SBO) of het speciaal 

onderwijs (SO). De besluiten kunnen zijn: 

 blijven op de basisschool (eventueel met extra hulp vanuit het speciaal onderwijs); 

 plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs, al dan niet tijdelijk; meestal is de 

beschikking twee jaar van kracht. 

De ouders spelen in deze hele procedure een belangrijke rol. Tijdens iedere stap wordt met hen 

overleg gepleegd. Een aanmelding van een kind op een school voor speciaal onderwijs gebeurt altijd 

door de ouders. 

Zie ook:  http://www.swvpo-mh.nl/bestanden/720/notitie_zorgtoewijzing_en_TLV_definitief-1_maastricht_eo.docx 

 

5.11 PASSEND PRIMAIR ONDERWIJS IN ZUID-L IMBURG  

Schoolbesturen voor primair onderwijs hebben 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. 

 
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 eo 31-06:  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 niveau ’s: 
 

 Ondersteuningsniveau 1:  Onderwijs in de groep 

http://www.swvpo-mh.nl/bestanden/720/notitie_zorgtoewijzing_en_TLV_definitief-1_maastricht_eo.docx
http://www.passendonderwijszuid.nl/
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 Ondersteuningsniveau 2:  Ondersteuning in de groep 

 Ondersteuningsniveau 3:  Ondersteuning op school met interne deskundigen 

 Ondersteuningsniveau 4:  Ondersteuning op school met externe specialisten 

 Ondersteuningsniveau 5: Extra ondersteuning speciaal (basis)onderwijs 

 
In het samenwerkingsverband wordt een onderscheid gemaakt tussen basisondersteuning en extra 
ondersteuning. Alle basisscholen bieden de basisondersteuning (ondersteuningsniveau 1 tot en met 
4). Dit doen zij autonoom of met behulp van netwerkpartners. Ondersteuningsniveau 5 is extra 
ondersteuning op het speciaal (basis)onderwijs. 
Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel: dit is een beschrijving van de voorzieningen die 
zijn getroffen voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben. Het schoolondersteuningsprofiel geeft 
een beeld van de wijze waarop scholen het ondersteuningscontinuüm vorm geven. Het 
schoolondersteuningsprofiel kunt u terugvinden op de website van de school. 

Aanmelding, zorgplicht en toelaatbaarheid tot speciaal (basis) onderwijs  

Er is een wettelijk onderscheid tussen aanmelding enerzijds en toelating, plaatsing en inschrijving 

anderzijds. 

Aanmelding is enkel een verzoek tot toelating en plaatsing. Inschrijving volgt na een positief besluit tot 

toelating en plaatsing. 

Ouders melden hun kind schriftelijk, minimaal 10 weken voorafgaand aan de gewenste plaatsing, aan 

bij de school van voorkeur en geven bij de aanmelding aan bij welke school of scholen eveneens om 

toelating is verzocht. Aanmelding is mogelijk vanaf de dag waarop het kind de leeftijd van 3 jaar 

bereikt. De verantwoordelijkheid voor tijdig plaatsen begint dus op het moment dat de leerling 

schriftelijk wordt aangemeld bij een school in het samenwerkingsverband. Aanmelding betekent dus 

niet automatisch plaatsen. Ouders stellen de school op de hoogte als zij vermoeden dat hun kind 

ondersteuning nodig heeft. Bij de eerste aanmelding in het primair onderwijs is die informatie, 

eventueel aangevuld met informatie van een voorschoolse voorziening, de belangrijkste basis voor de 

school van voorkeur om vast te stellen wat (welke ondersteuning) het kind nodig heeft. Als ouders 

daarom verzoeken, moet het SWV onafhankelijk extern deskundigenadvies inzetten ter beoordeling 

van een verzoek om ondersteuning. 

Er is geen sprake van een voorgeschreven of uniform aanmeld- en inschrijfformulier vanuit het 

samenwerkingsverband. Besturen en scholen hanteren eigen formulieren en deze staan altijd op de 

website van de school. Scholen verstrekken algemene informatie over de school aan ouders. Aan een 

verzoek tot aanmelding geeft een school gehoor, waarbij de afspraak geldt dat niet mondeling wordt 

doorverwezen.  

De school beslist, binnen zes weken na aanmelding, of de leerling kan worden toegelaten. Deze 

periode kan eenmaal met maximaal vier weken worden verlengd. Als een school de leerling niet kan 

plaatsen, zoekt de school (of het schoolbestuur) een passende onderwijsplek op een andere school. 

Dat kan een reguliere school zijn of een school voor speciaal (basis)onderwijs. Belangrijk daarbij is dat 

een goede balans wordt gevonden tussen de wensen van ouders en de mogelijkheden van scholen. 

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

toelaatbaarheidstraject gestart. Het samenwerkingsverband bepaalt of een leerling toelaatbaar is tot 

het speciaal (basis)onderwijs. Ook stelt het samenwerkingsverband het beleid en de procedure vast 

met betrekking tot de plaatsing van leerlingen voor wie de periode waarop de 

toelaatbaarheidsverklaring betrekking heeft, is verstreken.  
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Als een leerling wijzigt van school dragen de betrokken scholen, in overleg met de ouders, gezamenlijk 

zorg voor een goede overgang en een warme overdracht volgens de afspraken binnen het 

samenwerkingsverband. 

Meer informatie in het algemeen en over de toelaatbaarheid tot speciaal (basis)onderwijs in het 

bijzonder, kunt u terug vinden op de website www.passendonderwijszuid.nl   

Contactinformatie 

SAMENWERKINGSVERBAND HEERLEN EN OMSTREKEN 

Adres:  Nieuw Eyckholt 290E 
6419 DJ Heerlen 

Directeur: Doreen Kersemakers 
Telefoon: 085 - 488 12 80 
E-mail: info-po@swvzl.nl 

5.12 INRICHTING KNOOPPUNT –  MINI ZORGADVIESTEAM (MINI ZAT) 

In Zuid Limburg hebben de schoolbesturen afgesproken dat de ondersteuningsstructuur op scholen 

zodanig is ingericht dat in elk niveau de school autonoom ondersteuning kan bieden of dat de 

ondersteuning met behulp van netwerkpartners tijdig, flexibel en adequaat ontsloten kan worden. Het 

is aan schoolbesturen en scholen om deze ondersteuningsstructuur per school vorm en inhoud te 

geven. 

Schoolbesturen hebben besloten dat elke school in de basisondersteuning en in de extra 

ondersteuning in Zuid-Limburg een knooppunt inricht waarmee adequaat ketenpartners bij een casus 

betrokken kunnen worden en zorgondersteuning (indien nodig) ontsloten kan worden. Dit hoeft dus 

niet bij elke school op dezelfde manier; dit is afhankelijk van leerlingenpopulatie, pedagogisch- en 

onderwijskundig concept, etc. 

Op school vindt op jaarbasis een aantal keer een mini ZAT plaats. Onze beide IB-ers hebben hierin de 

leiding. Hierbij is bijv. de jeugdconsulent van het sociaal buurtteam betrokken, een gedragsdeskundige 

en de schoolarts. Ook ouders worden vaak uitgenodigd voor dit overleg. Vanuit het mini ZAT worden 

meestal verdere acties afgesproken. 

Voor meer informatie ga naar: 

 http://www.swvpassendonderwijsheerlen.nl/bestanden/2549/Beleidsnotitie-Zorg-op-school-

vastgesteld-versie-27-1-2017.pdf  

 Landelijk steunpunt ZAT: http://www.zat.nl/eCache/DEF/1/12/578.html 

5.13 RAPPORTAGE NAAR DE OUDERS  

In de eerste drie weken van het schooljaar houdt elke leerkracht voor elk kind  een verplicht 

oudergesprek met het kind erbij. Voorop staat het welbevinden van het kind op school en thuis en wat 

er van elkaar verwacht wordt. Heel kort komt ook informatie over methodes en werkwijze in zijn/haar 

groep aan de orde. 

De ouders van de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 ontvangen twee keer per jaar (maart en einde 

schooljaar) een rapport. In de twee weken vóór de uitreiking van die rapporten vinden 

oudergesprekken (10-minutengesprekken) plaats waarbij alle ouders worden uitgenodigd, waarbij de 

resultaten op het rapport centraal staan. 

Voor de groepen 1 en 2-leerlingen vinden deze gesprekken plaats eind januari/begin februari en eind 

http://www.passendonderwijszuid.nl/
mailto:info-po@swvzl.nl
http://www.swvpassendonderwijsheerlen.nl/bestanden/2549/Beleidsnotitie-Zorg-op-school-vastgesteld-versie-27-1-2017.pdf
http://www.swvpassendonderwijsheerlen.nl/bestanden/2549/Beleidsnotitie-Zorg-op-school-vastgesteld-versie-27-1-2017.pdf
http://www.zat.nl/eCache/DEF/1/12/578.html
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juni gericht op het welbevinden en de ontwikkeling van het kind en de resultaten van de CITO-toetsen 

“Taal voor kleuters” en “Rekenen voor Kleuters”. 

Voor groep 7 kan de laatste periode afwijken vanwege de uitslagen van de ADIT (Adaptieve Digitale 

IntelligentieTest), die in de plaats komt van de CITO-Entreetoets.  

Voor groep 8 wijken meerdere periodes af vanwege de planning van de adviesgesprekken (vóór 1 

maart) en vanwege de uitslag van de Route-8-Eindtoets (medio mei).  

Buiten de vaste ouderavonden nemen de leerkrachten, indien noodzakelijk, contact op met de ouders. 

Wensen ouders een gesprek, dan kunnen ze hiervoor een afspraak maken met de leerkracht. 

Gedurende dit schooljaar gaan wij over naar onze rapportagevorm voor de toekomst: het rapportfolio. 

Het huidige rapport maakt daar dit schooljaar nog onderdeel van uit 

5.14 BEGELEIDING OVERGANG BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS  

Na de basisschool gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Ze hebben in Heerlen de keuze uit 

vele V.O.-scholen èn uit vele schooltypen. Wij proberen ouders en kinderen bij die keuze te helpen 

door het verstrekken van goede informatie en informatiematerialen over en van de scholen voor 

voortgezet onderwijs. 

De start van het overgangstraject begint al in groep 7. De leerlingen maken dan in april en mei de 

CITO-Entreetoets (of de vervanger daarvan). De uitslag hiervan geeft aan of een leerling op koers ligt 

èn op welke leerstofonderdelen het kind eventueel achterstand heeft opgelopen. Met deze gegevens 

wordt in het leerstofaanbod in groep 8 rekening gehouden om zo naast het maken van een goede 

Eindtoets ook te voldoen aan de einddoelen basisschool. Tevens geeft de uitslag van deze toets al een 

eerste indicatie voor de verwijzing naar het vervolgonderwijs. Dit alles wordt in een gesprek met de 

ouders nader toegelicht. 

In groep 8 maken de leerlingen verplicht eind april de Route-8-Eindtoets . De uitslag van deze toets is 

één van de onderdelen, die de ouders en de leerkracht helpen in de keuze voor de geschikte vorm van 

vervolgonderwijs. 

Vóór de Eindtoets houdt de leerkracht van groep 8 een informatieavond waarin hij vertelt over het 

afnemen en de inhoud van de toets. Ook geeft hij/zij informatie over de keuzemogelijkheden met 

betrekking tot het voortgezet onderwijs. 

Ook moet deze leerkracht voor 1 maart via LDos voor elk kind een definitief schooladvies afgeven, dat 

een duidelijk beeld geeft van de mogelijkheden van het kind. Deze adviesbepaling gebeurt in een 

gezamenlijk overleg van de leerkrachten van de groepen 8, de IB-Bovenbouw en de directie. 

In de totstandkoming van het advies worden meegenomen:  

 het gehele verloop van de schoolloopbaan; 

 de rapportage vanuit de groepen 6, 7 en 8; 

 de visie van de leerkracht van groep 8 met betrekking tot werkhouding, inzet, motivatie, 

belangstelling en huiswerkverzorging; 

 de uitslag van de CITO-Entreetoets groep 7 (of de vervanger daarvan) en de ontwikkeling daarna; 

 de resultaten vanuit gesprekken na de Entreetoets met de ouders van het kind.  

 

Met dit schooladvies gaan de ouders op zoek naar een VO-school, die geschikt is voor hun kind. Via 

een geautomatiseerd systeem melden de ouders voor 1 april hun kind aan bij de school van hun 

keuze. 
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Daarna nemen alle kinderen deel aan de Route-8-Eindtoets.  

Medio mei komt de uitslag van de Eindtoets op school binnen. In de meeste gevallen bevestigt de 

uitslag van de Eindtoets het uitgebrachte schooladvies. 

Blijkt de Eindtoets (flink) hoger uit te vallen, dan het uitgebrachte schooladvies, dan is nog een 

herwaardering van het advies toegestaan. In alle andere gevallen blijft het schooladvies bindend.    

Voorafgaand aan de aanname bij de school voor VO vindt (vaak) een gesprek plaats tussen de 

groepsleerkracht en de brugklasbegeleider van het VO, waarbij de onderdelen van het schooladvies 

worden besproken.  

Kwaliteitsmonitoring van de schooladviezen: als de leerling enkele maanden op de VO-school zit, 

wordt dit gesprek met de brugklasbegeleider herhaald. Tevens sturen de VO-scholen gedurende 

minimaal drie schooljaren de tussentijdse en overgangsresultaten van de verwezen leerlingen door. 

Zodoende kunnen we bezien of de inschatting van het afgegeven schooladvies voor drie schooljaren 

juist is gebleken. 

5.15 DE SCHAKELKLAS –  EEN EXTRA TAALBAD  

De Schakelklas heeft als functie kinderen in de groepen 1-2, die door omgevingsfactoren een grote 

taalachterstand hebben opgelopen en onder hun kunnen presteren, door het aanbieden van een 

gepast aanbod van intensief, communicatief taalonderwijs, hun kansen te vergroten om op het niveau 

te komen, dat past bij hun leercapaciteiten en het leerstofaanbod in hun groep. De taalachterstand 

wordt niet veroorzaakt door dyslexie, algemene cognitieve achterstand of ernstige gedragsproblemen. 

Het aantal kinderen voor dit taalaanbod is gemaximeerd op 10, conform de subsidiehoogte vanuit de 

gemeente.  

De kinderen gaan één dag in de week naar de Schakelklas. 

De inhoud en de didactiek in de Schakelklas is er vooral op gericht, dat de kinderen hun 

communicatieve vaardigheden in de Nederlandse taal. Het accent ligt op het vergroten van de 

woordenschat. 

De hiervoor vrijgeroosterde leerkracht werkt flexibel, vraaggericht en afgestemd op individuele 

leerlingen. 

De doelstellingen en de kaders van de Schakelklas zijn in een plan van aanpak door de school 

beschreven. Daarin staan ook de selectiecriteria voor deelname vermeld. 

De Schakelklas is een extra voorziening en betekent een extra investering. De school maakt daarom 

ook bindende afspraken met de ouders. Bij deelname wordt vooraf in een oudercontract vastgelegd 

wat de ouders van de school (mogen) verwachten, wat de school van het kind èn van de ouders 

verwacht . 

5.16 HET LEERLANDSCHAP –  DE ZORG AAN DE BOVENKANT  

Ondanks alle aanpassingen binnen de groep kan er toch niet altijd voldoende tegemoet gekomen 

worden aan de educatieve behoeften van ( hoog) begaafde kinderen. Daarom is het belangrijk dat zij 

regelmatig kunnen optrekken met ontwikkelingsgelijken. Deze kinderen werken dan ook in het 

leerlandschap. 

In het leerlandschap krijgen de kinderen op een andere manier verrijking geboden, nl. onder 

begeleiding van LB-er Hoogebegaafdheid middels digitale, interactieve methodes als Languagenut en 

eigen onderzoeksmethodes waarbij het Tasc-model centraal staat. Er wordt vooral aandacht besteedt 
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aan de studievaardigheden van deze kinderen met het oog op de toekomst van het voorgezet 

onderwijs. Het leerlandschap kent vaste, korte bijeenkomsten met alle leerlingen waarbij er 

gereflecteerd wordt op hun leerproces en gekeken wordt hoe nu verder te gaan middels Feed Up en 

Feed  Forward. Daarnaast is er een inloopspreekuur waarbij de leerlingen binnen kunnen lopen bij hun 

begeleider (LOLA, leerkracht op loopafstand) om hun vragen te stellen waar ze tijdens hun onderzoek 

tegenaan gelopen zijn, zodat ze hierna weer verder kunnen. 
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6.0 DE LERAREN 

6.1 HET TEAM  

Meer leerkrachten voor een groep.  

Onder een leerkracht voor de groep wordt verstaan: een persoon die structureel ten minste één 

dagdeel per week in die groep lesgeeft. 

Deeltijdarbeid, verlof, nieuwe onderwijsconcepten, vrijgestelde uren voor coördinatietaken en 

directietaken maken het fenomeen “meer leerkrachten voor een groep” tot een gegeven. Onze school 

streeft naar maximaal twee leerkrachten in één groep. Daarnaast kunnen er nog andere gezichten 

voor de groep verschijnen, zoals vakleerkrachten, stagiaires, de parochiecatecheet, 

projectmedewerkers of gastdocenten. 

De directie van de school draagt mede zorg voor een goede communicatie tussen de leerkrachten, die 

samen voor de groep staan. Er is daarvoor een speciaal protocol ontworpen. Hierin is o.a. opgenomen, 

wie van de leerkrachten zorg draagt voor de communicatie met de ouders.  

Het gegeven “meer leerkrachten voor een groep” is zorgvuldig geïmplementeerd in de 

schoolorganisatie. Mocht u desondanks toch op problemen stuiten die hiermee te maken hebben, 

neemt u dan contact op met de directie.  

6.2 OPLEIDEN IN SCHOOL ;  STAGIAIRES  

Werkplekleren, leerwerkplekken en de visie van Innovo 

De kwaliteit van het onderwijs wordt bepaald door het werk van de leerkrachten en ondersteunende 

medewerkers. De Stichting INNOVO wil daarom investeren in de kwaliteit van de onderwijsgevenden, 

onder meer door een bijdrage te leveren aan de opleiding van nieuwe leraren, genaamd ‘Opleiden in 

School’. Het aanbieden van goed begeleide leerwerkplekken hoort daar bij.  

De gedachte hierachter is dat je het leraarsvak vooral al doende in de praktijk leert samen met 

leerkrachten, kinderen en medestudenten. Natuurlijk speelt de theorie ook een belangrijke rol tijdens 

de studie. De theorie sluit echter steeds aan bij de dagelijkse ervaringen uit de praktijk. Want de 

werkplek is een wezenlijk uitgangspunt voor de leeromgeving van de studenten. Studenten maken 

deel uit van een leernetwerk tussen hen zelf, de opleiders van de PABO, de collega’s van de 

opleidingsschool en de schoolopleiders. 

Leren vindt plaats met anderen: door samenwerking doet de student nieuwe inzichten op en oefent 

hij ook in professionele samenwerking. In de praktijk krijgt de opleiding vorm vanuit de ervaringen die 

je in je stage opdoet en die je verbindt met kennis, inzicht en vaardigheden die je op de PABO leert. 

Studenten die bij ons werkplekleren, leveren voordeel op voor de school en voor de kinderen. Een 

student betekent voor de school extra handen in de klas, vernieuwingen en voor de student, 

leerkracht en kind extra leermomenten. De scholen van INNOVO streven naar een open, maar 

tegelijkertijd kritische context waarin het voor de studenten mogelijk is authentiek te zijn en waarin zij 

zich ontwikkelen tot toekomstige, professionele en zelfstandige collega's. 

In onze scholen bestaat een ruime mogelijkheid volgens eigen ideeën te werken en ook andere 

leerjaargroepen te bezoeken. Een goed contact met de opleiding vinden wij daarbij voorwaardelijk. 

We staan voor heldere afspraken met de opleiding. Wij zetten graag medewerkers in om studenten te 

coachen. Het liefst zien we in scholen kleine mini-leernetwerken, waarin een paar leerkrachten en 
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studenten samen werken aan schoolthema’s en waarbij ze onderzoek plegen, studeren, verbeteringen 

en vernieuwingen uitproberen, evalueren en verspreiden. 

Onze school is een van de opleidingsscholen voor studenten aan de "De nieuwste Pabo" in Sittard en 

voldoet dus aan de criteria, zoals die door de Stichting INNOVO en de Fontys/Zuyd Hogeschool in het 

Convenant “Opleiden in School” zijn vastgelegd.  Alle scholen binnen INNOVO zijn verplicht hun 

inspanning te leveren aan het project “Opleiden in School”. Onze school doet dat door studenten hun 

stageopdrachten binnen onze instelling te laten verrichten. De student wordt begeleid door de 

groepsleerkracht (mentor) en heeft een docent van de PABO als coach. De Schoolopleider coördineert 

en organiseert de stages, doet de beoordelingen van de studenten en houdt zich bezig met de 

begeleiding en coaching van de mentoren. De studenten oefenen allerlei vaardigheden en/of geven 

zelfstandig lessen. De groepsleerkracht blijft wel verantwoordelijk voor de groep. Tevens verkennen 

de studenten in brede zin alle facetten van het vak van leraar Basisonderwijs. 

De LIO (Leraar In Opleiding) is een student PABO 4 in zijn laatste opleidingsjaar. Deze student wordt 

aangenomen na een sollicitatieprocedure en krijgt een stageovereenkomst voor vijf maanden door de 

school aangeboden. De LIO heeft in de stagevariant geen volledige eindverantwoordelijkheid voor de 

groep, waarin hij/zij stage loopt gedurende de dagen, dat de stage afgesproken is. De LIO geeft wel 

zelfstandig les en doet alle klassentaken, maar doet dat onder supervisie van een bevoegd docent. De 

groepsleerkracht van deze groep is de coach van deze student. In de vrijgekomen tijd besteedt de 

groepsleerkracht tijd en aandacht aan andere opgedragen taken binnen de school. 

Vanuit de Regionale Opleidings Centra (ROC) Arcuscollege en Leeuwenborgh Opleidingen lopen 

meerdere studenten Sociaal Agogisch Werk, richting Onderwijs Assistent, op onze school stage.  

Tevens vervullen studenten uit het eindexamenjaar van het Herlecollege (VMBO) hun stages op onze 

school. 

Het aanbieden van stages voor al deze studenten betekent ook, dat er sprake is van méér handen in 

de klas, hetgeen ten goede komt aan de zorg voor het kind. 

Ter ondersteuning van onze ICT-er, onze conciërge en onze administratief medewerkster kunnen ook 

ROC-studenten in de trajecten “ICT”, “Administratie” en “Zorg” hun stage op onze school vervullen. 

Het aantal beschikbare stageplaatsen varieert van jaar tot jaar, maar vertoont de laatste jaren een 

dalende lijn. 

6.3 SCHOLING  

Elk jaar nemen leerkrachten in het kader van continue scholing en verbetering individueel of in bouw- 

en/of teamverband deel aan nascholingscursussen of opleidingen.  

In de afgelopen vijf jaren werden onder andere gevolgd: 

 Individueel gevolgde cursussen/opleidingen: 

 interne begeleiding; 

 het jonge kind, beter omgaan met jezelf en een ander; 

 omgaan met een moeilijke klas; 

 coaching bouwcoördinatoren; 

 bedrijfshulpverlening (basiscursus gevolgd door jaarlijkse herhalingscursus); 

 trajecten Master Special Educational Needs: gedragsspecialist, rekenspecialist, specialist 

coachen en begeleiden; tevens ook follow-up-bijeenkomsten 

 communicatie met ouders; 
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 basiscursus Autisme; 

 help, een moeilijke kleuter; 

 boeiend onderwijs, boeiend spel; 

 omgaan met rekenproblemen en dyscalculie; 

 begrijpend lezen 

 Rots & Water-trainer 

 Mentorencursus Opleiden in School (PABO) 

 opleiding tot specialist School Video Interactie Begeleiding (SVIB) (jaar 2); 

 Beeldcoaching (terugkombijeenkomsten) 

 In bouwverband gevolgde cursussen: 

 groepen 1 en 2: ontwikkelingsleerlijnen; 

 VVE-Piramide; 

 het OntwikkelingsVolgModel; 

 PraVOO. 

 Werken met binnen-/buitenkring 

 Met sprongen vooruit (1-2, 3-4, 5-6) 

 In teamverband gevolgde cursussen: 

 Professionele cultuur; 

 klassenmanagement; 

 leer- en gedragsstoornissen;  

 Eduscope; 

 cursus “Naar begeleid zelfstandig leren” onder leiding van het Seminarium voor 

Orthopedagogiek; 

 leerkrachtcompetenties, leerkrachtportfolio en bekwaamheidsdossiers door S.B.L.;   

 werken met groepszorgprofielen/stellen van streefdoelen (in teamverband/persoonlijk 

maatwerk-2); 

 omgaan met agressieve ouders 

 Bouwen aan een Adaptieve School (BAS);  . 

 woordenschatverbetering; 

  werken aan een professionele cultuur, waaronder ook communicatie met kinderen, ouders 

en teamleden; 

 werken met groepszorgprofielen/stellen van streefdoelen (in teamverband/persoonlijk 

maatwerk-1); 

 Inzicht in meer- en hoogbegaafdheid, gekoppeld aan het opzetten van een beleidsplan;  

 Visieontwikkeling in een meerjarenperspectief ("Zijn wij klaar voor het onderwijs van de 

toekomst?") 

 Schoolwide Positive Behavior Support; 

 Opbrengstgericht werken 

 De Breinvriendelijke klas 

 Meervoudige Intelligentie 

 

 In het kader van continue scholing en verbetering vinden in het schooljaar 2017 - 2018 de 

volgende (vervolg)cursussen en opleidingen plaats: 

 basis- en herhalingscursussen bedrijfshulpverlening en EHBO; 

 Samenwerkend leren  
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6.4 TEVREDENHEIDSONDERZOEK LERAREN  

In de jaren 2006, 2009, 2014 en 2016 werd op alle scholen van de Stichting INNOVO een 

tevredenheidsonderzoek gehouden. Ook de doelgroep “Leraren” werd hierbij geraadpleegd. Elke 

leerkracht kon via het INNOVO-net een vragenlijst invullen. De algemene indruk van de leraren is 

overwegend positief.  

Uit de conclusies vanuit dit tevredenheidsonderzoek zijn door INNOVO aanbevelingen geformuleerd 

voor elke school. De scholen gebruiken die resultaten bij het maken van plannen voor de toekomst. 

 

 

Tevredenheidsonderzoek  
leerkrachten BS De Horizon 

2009 2014 2016 2018 

Respons  74% 96% 83% 88% 

Gemiddelde rapportcijfer  
leerkrachten BS De Horizon 

7,0 7,8 7,5 7,5 

Gemiddelde rapportcijfer  
alle INNOVO-leerkrachten 

7,66 7,7 7,7 7,7 
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7.0 DE OUDERS 

7.1 INFORMATIE NAAR DE OUDERS 

Wij geven elke eerste week van de maand een digitale nieuwsbrief uit naar alle ouders rond 

informatie over het onderwijs en de organisatie ervan, de activiteiten en ontwikkelingen. Kortom, wij 

streven ernaar open en eerlijk naar ouders te communiceren.  

Daarnaast geeft de Onderbouw nog een eigen Nieuwsbrief uit, gericht op de activiteiten, thema’s en 

plannen in groepen 1 en 2. 

In de loop van een schooljaar worden diverse ouderavonden gehouden: informatieavonden aan het 

begin van het schooljaar, soms voor een specifieke groep en 10-minutengesprekken. Verder benadert 

de leerkracht u als daar aanleiding toe is.  

Wij verwachten overigens ook van u, dat u ons benaderd als daar aanleiding toe is. 

Verder zijn er nog de Jaarplanner, de Schoolgids, ons e-mailadres (directie.horizon@innovo.nl), onze 

website (www.bs-dehorizon.nl) en onze Facebookpagina (https://www.facebook.com/BSdeHorizon). 

Hierop kunt u te allen tijde inloggen en het laatste nieuws bekijken. 

Sinds het schooljaar 2011-2012 beperken wij de verspreiding van papieren mededelingen of 

verzoeken door zoveel mogelijk ouders per email te benaderen. Geeft u daarom wijzigingen van uw 

emailadres meteen aan ons door! U zou ander verstoken raken van noodzakelijke informatie. 

Sinds januari 2016 is ook een eigen Facebookpagina van onze school in de lucht, die beheerd wordt 

door Maarten van Wesel, namens de ouders en Jos Wetzels, namens het team. Hierop worden allerlei 

(foto)verslagen van excursies, vergaderingen, ouderbijeenkomsten, enz. gepost. Deze pagina wordt 

zeer druk bezocht. 

7.2 INFORMATIEVOORZIENING GESCHEIDEN OUDERS  

Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de 

manier waarop de communicatie en consultatie over de vorderingen van de leerling verloopt.  

De school volgt hierin de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht jegens gescheiden 

ouders. De school onthoudt zich van betrokkenheid bij conflicten tussen de ex-partners en doet geen 

uitspraken. Zij richt zich primair op haar pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid jegens de 

leerling. 

De school gaat ervan uit dat de ouder die belast is met het gezag, de andere ouder die niet met het 

gezag belast is, op de hoogte stelt van gewichtige aangelegenheden met betrekking tot het kind. 

De uitnodiging voor een ouderavond betreft een gezamenlijk gesprek voor beide ouders. In bijzondere 

situaties kan van de gezamenlijkheid worden afgeweken. 

 

 

  

Voor meer informatie ga naar  

https://www.innovo.nl/informatievoorzieningen-gescheiden-ouders.html 

mailto:directie.horizon@innovo.nl
http://www.bs-dehorizon.nl/
https://www.facebook.com/BSdeHorizon
https://www.innovo.nl/informatievoorzieningen-gescheiden-ouders.html
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7.3 ACTIVITEITEN SAMEN MET DE OUDERS  

Jaarlijks worden vele activiteiten georganiseerd, waarbij hulp van ouders van harte welkom is, zonder 

dat u daarvoor meteen lid moet zijn van ouderraad, het ouderpanel of medezeggenschapsraad. 

Enkele voorbeelden: 

 hulp en begeleiding bij de Pietenochtend, de Hazenochtend, de Sport- en Spellendag; 

 vervoer en begeleiding bij excursies en de schoolreis; 

 schoonmaken en onderhoud van kleutermaterialen/lokalen; 

 ouders, die onze conciërge ondersteunen door mee te helpen bij allerlei klusjes in en buiten het 

gebouw (het Klussenteam) 

 ouders, die als Kriebelbrigade zorg dragen voor de hoofdluiscontroles op vaste tijdstippen. 

 

Indien ouders meedoen aan onderwijsactiviteiten, volgen de ouders de aanwijzingen van de directie 

en personeel op. 

Bij veel activiteiten werken we met werkgroepen, waarin afgevaardigde leerkrachten en afgevaardigde 

ouderraadleden samen een activiteit plannen en uitwerken. Vaak hebben zij bij de uitvoering van de 

activiteit hulp en ondersteuning nodig van andere actieve ouders. Aan het begin van het schooljaar 

kunt u zich per activiteit opgeven als actieve ouder. De ouderraad zal u dan benaderen tegen de tijd, 

dat de activiteit plaats vindt. Een mooie manier om te ervaren, dat er leuke en attractieve activiteiten 

worden georganiseerd, die door de kinderen gewaardeerd worden.  

Steeds vaker worden ouders gevraagd als ondersteuning bij onderwijsactiviteiten:  voor hulp/toezicht 

bij de toetsenbordvaardigheidcursus Ticken, als hulpouder bij leesactiviteiten in leerjaar 3, bij lessen 

tekenen of handvaardigheid, voor hulp/toezicht bij de vaardigheidsoefeningen rond het Officepakket. 

7.4 INSPRAAK VAN DE OUDERS  

De inspraak van de ouders is op onze school geregeld via het ouderpanel (voorheen de School Advies 

Commissie), de medezeggenschapsraad (MR) en de ouderraad (OR). In de hoofdstukjes hieronder 

worden de afzonderlijke activiteiten en bevoegdheden besproken. De samenstellingen van deze raden 

kunt u terug vinden in de activiteitenkalender.  

De OR, de MR en het ouderpanel hebben van tijd tot tijd nieuwe mensen nodig met nieuwe inzichten 

en nieuwe ideeën. Indien dit het geval is, ontvangen alle ouders nadere informatie. 

7.5 HET OUDERPANEL (OP) 

Met ingang van het schooljaar 2011-2012 heeft de SAC (School Advies Commissie) op onze school 

plaatsgemaakt voor het Ouderpanel. De samenstelling hiervan kan verschillen al naar gelang het 

onderwerp, de interesse en/of expertise van de ouders. Thema’s die aan bod zijn gekomen of kunnen 

komen: het Schoolplan,  het schooljaarplan, de verbouwing van de school, de wijze waarop de school 

met de ouders omgaat en communiceert, de veiligheid op school (veilig internet, pesten, 

schoolregels), huiswerk, voor-, tussen- en naschoolse opvang. Eenvoudig gezegd is een ouderpanel 

voor de school een laagdrempelige, rechtstreekse manier om  ouders in gesprek te gaan of hen te 

bevragen over het onderwijs op school. Het ouderpanel levert adviezen en verbeterpunten op, die 

worden meegenomen in het opstellen van beleid. 
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De opbrengsten van het ouderpanel worden in het directie- en/of teamoverleg besproken. Cruciaal is, 

dat er voor de adviezen en verbeterpunten draagvlak moet zijn bij zowel de ouders als de school. 

Wanneer dat het geval is, kunnen deze – op de korte of iets langere termijn – in praktijk worden 

gebracht. Het spreekt voor zich, dat beargumenteerde besluiten om voorgestelde adviezen en 

verbeterpunten wel of niet op te pakken, goed met de ouders gecommuniceerd moeten worden in 

het besluitvormings- en uitvoeringsproces. Dat kan op verschillende manieren gebeuren, bijvoorbeeld 

via de maandelijkse nieuwsbrief of de website. 

7.6 DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

Medezeggenschap in het onderwijs is wettelijk geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (de 

WMS). Deze wet bepaalt, dat alle scholen een medezeggenschapsraad moeten hebben. Ook bepaalt 

deze wet, dat besturen met meer dan twee scholen een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

dienen in te richten. 

Daarnaast benoemt de WMS de rechten van de medezeggenschap, te weten initiatiefrecht, 

informatierecht, instemmings- en adviesrecht. Ten slotte geeft de WMS handreikingen voor 

verkiezingen, de werkwijze van de raad, de wijze waarop geschillen aanhangig gemaakt kunnen 

worden en benoemt de wet de verplichting van de MR om jaarlijks een activiteiten- of jaarplan en een 

jaarverslag te maken. 

 

 

 

In de MR in het basisonderwijs behoren personeel en ouders in gelijke mate vertegenwoordigd te zijn. 

Samen kijken zij naar het beleid, dat door de school wordt uitgezet, bespreken dit met de directeur en 

geven gevraagd en/of ongevraagd hun mening hierover.    

In het medezeggenschapstatuut wordt de wijze vastgelegd waarop binnen de organisatie vorm 

gegeven wordt aan de medezeggenschap door bevoegd gezag en raad.  

Haar eigen werkwijze beschrijft de MR in het huishoudelijk reglement. 

Onze medezeggenschapraad bestaat uit zes personen:  drie leden vanuit het personeel (PMR) en de 

drie vanuit de ouders (OMR). Directieleden nemen geen plaats in de MR. Als er meer kandidaten zich 

beschikbaar stellen voor een vrijgekomen plek in de MR, worden er verkiezingen gehouden. Anders 

wordt deze kandidaat automatisch lid. Ouders die graag in de medezeggenschapsraad zitting willen 

nemen, kunnen voor informatie terecht bij de voorzitter en/of secretaris. Zittingsduur van een MR lid 

is drie jaar. Het zittingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december. De huidige samenstelling van de MR 

kunt u vinden in de Jaarplanner.  

Alle Medezeggenschapsraden binnen INNOVO werken conform de Wet Medezeggenschap (WMS), de 

vigerende CAO, het medezeggenschapsreglement en het statuut medezeggenschapsraden, waarin 

staat aangegeven waar de MR een advies of instemming over moeten geven. De MR toetst beleid, 

besluiten en voornemens van de directie conform haar reglement advies- of instemmingsrecht.  

De voorzitter en secretaris worden gekozen binnen de MR.  

De MR vergadert ongeveer 6 keer per schooljaar. Deze vergadermomenten staan vermeld in de 

Jaarplanner en op de websitekalender. Daarvan zijn minimaal twee keer vergaderingen samen met de 

directie. Daarnaast kan de directie door de MR worden uitgenodigd om mondelinge toelichting te 

Op de site https://www.innovo.nl/aanvulling-schoolgids.html vindt u meer informatie over dit onderwerp.  
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geven bij een onderwerp of een document. Geïnteresseerden kunnen, als toehoorder, aanwezig zijn 

bij een MR vergadering. Zij worden wel vriendelijk verzocht dit vooraf aan te geven bij de voorzitter of 

secretaris (mr-bs.dehorizon.heerlen@innovo.nl). 

7.7 DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (GMR) 

Ons schoolbestuur INNOVO bestuurt ruim 50 scholen en neemt derhalve veel besluiten, die voor al die 

scholen gelden. Conform de WMS legt het bestuur deze bovenschoolse zaken voor aan haar GMR  

(Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad).  

De GMR van INNOVO heeft in totaal 12 zetels, gelijk verdeeld tussen de oudergeleding en de 

personeelsgeleding. De leden van de GMR worden door de MR’en gekozen uit de kandidaten, die zich 

verkiesbaar stellen. Deze kandidaten kunnen uit het hele personeelsbestand van INNOVO komen en 

uit alle ouders die een kind op een INNOVO-school hebben. De kandidaten hoeven geen lid te zijn van 

een MR van een school. 

De medezeggenschapsraden hebben een onafhankelijke positie in de organisatie. Het bevoegd gezag 

(voor de MR’en de directeur en voor de GMR het CvB) informeert op uitnodiging van de Raad over het 

te voeren beleid. Besluiten doet de raad zonder bevoegd gezag en zonder dat het bevoegd gezag 

invloed op het besluit uitoefent! 

Wil je als medezeggenschap daadwerkelijk “mee kunnen zeggen” is de relatie tussen “bevoegd gezag” 

en medezeggenschap van immens belang. Samen iets bereiken, samen staan voor de organisatie, de 

mensen die erin werken en de leerlingen, die er leren kan alleen op basis van een goede verhouding 

met een luisterend, geïnteresseerd, maar kritisch oor voor elkaars opvattingen en uitgangspunten en 

met respect voor de rol die eenieder in het geheel inneemt. 

Meer informatie? Neem dan contact op met Ton Verhiel, secretariaat, e-mail: gmr@innovo.nl  

Bezoekadres 

Ruys de Beerenbroucklaan 29a, 6417 CC, Heerlen, 045 5447144, dinsdag: 9.00u – 14.00u 

 

 

7.8 DE OUDERVERENIGING  

Elke ouder, die kinderen heeft aangemeld op de school, is lid van de OuderVereniging. Het 

belangrijkste doel, is het (mede)organiseren van activiteiten voor de kinderen uit alle groepen en 

leveren we hand-en-span-diensten bij werkzaamheden. Dit alles in de sfeer van goede samenwerking 

tussen ouders enerzijds en directie/teamleden anderzijds. Dit gebeurt in de vorm van werkgroepen, 

bestaande uit ouderraadleden en teamleden voor de organisatie van diverse activiteiten, zoals 

speurtocht, Sinterklaas, Kerstfeest, Carnaval en schoolreis.  

Het bestuur wordt gevormd door de OuderRaad (OR). Volgens de statuten van de OuderVereniging 

kunnen maximaal 17 ouders zitting hebben in de OuderRaad. De zittingsduur is drie jaar. Elk lid kan 

zich weer herkiesbaar stellen. De samenstelling van de OR vindt u terug in de Jaarplanner. 

Om alles te kunnen organiseren, vraagt de OuderRaad een financiële bijdrage, die jaarlijks wordt 

vastgesteld tijdens de Algemene LedenVergadering van de OuderRaad. Deze ouderbijdrage is vrijwillig 

Voor uitgebreide GMR-informatie ga naar www.innovo.nl/medezeggenschapsraad.html . 

mailto:mr-bs.dehorizon.heerlen@innovo.nl
mailto:gmr@innovo.nl
http://www.innovo.nl/medezeggenschapsraad.html
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en is voor alle kinderen gelijk. Stromen kinderen in na 1 april dan zijn deze voor het resterende 

schooljaar vrijgesteld van de ouderbijdrage. Er is géén onderscheid tussen onderbouw en bovenbouw.  

De schoolreis valt buiten de ouderbijdrage en wordt door de ouders apart betaald.  

De hoogte van de ouderbijdrage kunt u ook terugvinden op de schoolwebsite www.bs-dehorizon 

onder het kopje OuderVereniging. 

Alle kinderen van de school nemen deel aan de activiteiten ongeacht of de ouderbijdrage wel/niet is 

betaald. Wel krijgen kinderen, waarvan de ouders de bijdrage niet betalen, géén versnaperingen of 

cadeautjes, die aan een activiteit zijn verbonden. 

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

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

niet meer verplicht een overeenkomst met de ouders over deze bijdrage te sluiten en een model van 

een dergelijke overeenkomst op te nemen in de schoolgids. 

Elk jaar legt het bestuur verantwoording al over de besteding van de verkregen gelden. Tevens doet 

het bestuur op de algemene ledenvergadering een voorstel inzake de hoogte van deze bijdrage. Met 

instemming van de aanwezige leden wordt deze dan vastgesteld. Daarna presenteert het bestuur de 

begroting voor het nieuwe schooljaar. Het is daarom uitermate belangrijk, dat er zoveel mogelijk 

ouders aanwezig zijn op de algemene ledenvergadering. Hierna ontvangt ieder gezin de brief over 

ouderbijdrage met het verzoek dit over te maken op de bankrekening van de OuderRaad.  

 

 

7.9 TEVREDENHEIDSONDERZOEK OUDERS EN KINDEREN  

In de jaren 2006, 2009, 2014 en 2016 werd op alle scholen van de Stichting INNOVO een 

tevredenheidsonderzoek gehouden. Ook de doelgroep “Ouders” werd hierbij geraadpleegd. Elk gezin 

kon via het INNOVO-net een vragenlijst invullen. De algemene indruk van de ouders is overwegend 

positief.  

Onze school scoort in de categorie “Ouders” ongeveer hetzelfde ten opzichte van het INNOVO-

gemiddelde en scoort ongeveer hetzelfde ten opzichte van de resultaten uit 2014.  

 

Tevredenheidsonderzoek  
ouders BS De Horizon 

2009 2014 2016 2018 

Respons  16% 38% 34% 26% 

Gemiddelde rapportcijfer  
ouders BS De Horizon 

7,62 7,6 7,4 7,3 

Gemiddelde rapportcijfer  
alle INNOVO-ouders 

7,41 7,6 7,6 7,6 

 

 

Ook in 2016 werden alle kinderen van de groepen 6, 7 en 8 van de INNOVO-scholen betrokken bij het  

Tevredenheidsonderzoek. Elk kind uit deze doelgroep vulde via het INNOVO-net een vragenlijst in. De 

Ga naar https://www.innovo.nl/vrijwillige-ouderbijdrage.html voor meer informatie over dit onderwerp. 

http://www.bs-dehorizon/
https://www.innovo.nl/vrijwillige-ouderbijdrage.html
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algemene indruk van de kinderen is overwegend positief.  

Onze school scoort in de categorie “Kinderen” ongeveer hetzelfde ten opzichte van het INNOVO-

gemiddelde en scoort ongeveer hetzelfde ten opzichte van de resultaten uit 2014.  

 

Tevredenheidsonderzoek  
kinderen BS De Horizon 

2009 2014 2016 2018 

Respons  6% 98% 44% 96% 

Gemiddelde rapportcijfer  
kinderen BS De Horizon 

8,10 7,8 7,3 8,1 

Gemiddelde rapportcijfer  
alle INNOVO-kinderen 

7,98 8,0 8,0 8,1 

 

 
    

8.0 MAATREGELEN EN REGELS 

8.1 IN –  UITSCHRIJVEN VAN LEERLINGEN  

Aanname en inschrijven /Regels voor toelating 

De Wet primair onderwijs (Wpo) en Wet op expertisecentra (WEC) vermelden dat de beslissing over 

toelating van leerlingen berust bij het bevoegd gezag. In de praktijk ligt deze beslissingsbevoegdheid 

bij de directie van onze school.  

De aannamecriteria van onze school zien er als volgt uit: 

 alhoewel onze school een katholieke school is, worden in principe leerlingen van elke 

geloofsovertuiging tot onze school toegelaten, mits de katholieke grondslag van onze school 

gerespecteerd wordt; 

 onze school staat in beginsel open voor alle kinderen, ook voor kinderen met een beperking. 

Indien er beslist moet worden over de toelating, houden we er uiteraard rekening mee of we die 

ondersteuning en specifieke begeleiding kunnen bieden die voor de ontwikkeling van het kind 

noodzakelijk is. Indien er besloten wordt tot toelating zal er op basis van een plan van aanpak, dat 

met de ouders is samengesteld, gehandeld worden. De evaluatie en de voortgangsprocedure 

worden van jaar tot jaar bekeken. 

Informatie over de ondersteuning die onze school kan bieden, is opgenomen in het Schoolondersteu-

ningsprofiel (SOP) dat op de website van onze school en in deze Schoolgids te vinden is.  

Voor uitgebreide informatie, incl. de wettekst (passage met betrekking tot aanmelding en toelating), 

verwijzen wij u naar de site van INNOVO.  

Hier treft u ook het INNOVO-aanmeldingsformulier nieuwe leerlingen van maart 2017 (ter informatie, 

NIET om in te vullen) na aanpassing als gevolg van de wet A.V.G.  Door aanvulling van enkele vragen,  

die wij wel voor onze school noodzakelijk achten, hebben wij dit formulier ook schoolspecifiek 

gemaakt. 
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Op de eerste donderdag van de maand, tenzij er vakantie is, organiseren we een centrale 

aanmeldingsbijeenkomst, waar ouders, die op zoek zijn naar een geschikte school voor hun kind, zich 

kunnen oriënteren en/of aanmelden. Zij krijgen een rondleiding door een directielid of, bij diens 

afwezigheid, onze IB-er of administratief medewerkster. Als u direct wilt aanmelden, vult u daarna bij 

een kopje koffie, thee of fris het intakeformulier, het aanmeldingsformulier en de ouderverklaring in. 

Tijdens een persoonlijk gesprek wordt daarna alles verder afgehandeld en dan ontvangt u de 

schoolflyer en, indien gewenst, de schoolgids en activiteitenkalender. 

Bij de instroom van 4-jarigen vanuit de peuterspeelzaal vindt er een warme overdracht plaats middels 

een gesprek tussen de ouders, de vertegenwoordiger van de peuterspeelzaal en de 

vertegenwoordiger van onze school 

Bij tussentijdse instroom vindt altijd overleg plaats met de school waar het kind vandaan komt. 

Onze school kent een aannamecommissie, die bestaat uit het managementteam aangevuld met de 

leerkracht(en) van de groep waar het kind eventueel geplaatst gaat worden en eventuele andere 

deskundigen. 

Als er wel bijzonderheden zijn, wordt het kind eerst in de aannamecommissie van de school 

besproken. Dit wordt tijdens het intakegesprek door de intaker aan de ouders verteld. We doen dit: 

a) om te bezien of onze school wel de juiste zorg voor dit kind kan bieden en; 

b) om te bezien of de school er goed aan doet om dit kind aan te nemen. 

 

Op grond van het intakeformulier en opgevraagde aanvullende informatie van de vorige school beslist 

het managementteam binnen twee weken na het invullen van het intakeformulier over het wel of niet 

toelaten van een kind op onze school. Vóór een met de ouders afgesproken datum wordt een 

gemotiveerde uitspraak gedaan over het wel/niet plaatsen van de leerling. 

In de volgende situaties wordt een kind, alvorens tot definitieve inschrijving over te gaan, altijd eerst 

besproken in het managementteam van de school: 

 als een kind van een andere basisschool in de directe omgeving van onze school komt en er geen 

sprake is van verhuizing, vindt altijd overleg plaats tussen beide scholen; 

 als een kind uit het wervingsgebied van een andere basisschool komt en er geen sprake is van 

verhuizing, wordt altijd eerst contact opgenomen met deze basisschool; 

 als er een verwijzing is opgestart naar een SBO school; 

 als een kind van een SBO school komt; 

 als er sprake is van een leerling met een handicap,  die door de Commissie voor Indicatiestelling is 

geïndiceerd 

 bij te verwachten problemen naar aanleiding van het invullen van het intakeformulier; 

 bij fricties van school– en/of groepsorganisatorische aard. 

 

Soms kan het nodig zijn een kind aan te nemen, dat op een andere school is vastgelopen. Een dergelijk 

kind moet een nieuwe kans krijgen en een nieuwe start kunnen maken om weer op het juiste spoor te 

komen. Hierbij is altijd overleg met de andere school en volgt bespreking binnen het zorgteam. 

Voor meer informatie ga naar https://www.innovo.nl/regels-voor-toelating.html. 
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In dergelijke gevallen van aanname van leerlingen worden bijzondere afspraken over het 

vervolgtraject gemaakt en worden voorwaarden gesteld, die vastgelegd worden in een oudercontract. 

Indien de afspraken niet worden nagekomen of niet aan de voorwaarden wordt voldaan, wordt 

overgegaan tot verwijdering van de leerling. De ouders dienen deze afspraken te onderschrijven. 

Door ondertekening van het Intakeformulier en het Inschrijvingsformulier committeren de ouders zich 

aan de doelstellingen van de school en aan de inhoud, regels en afspraken in deze schoolgids. 

Indien na de aanname blijkt, dat de ouders het intakeformulier niet naar waarheid hebben ingevuld en 

onjuiste en/of onvolledige aanvullende informatie hebben verschaft, vervalt de inschrijving als op 

grond van de ontbrekende informatie het kind niet zou zijn aangenomen. Door het vervallen van de 

inschrijving houden wij ons het recht voor om het kind van onze school te verwijderen.  

Een leerling mag voor het eerst naar school komen als het kind 4 jaar is geworden. 

Wij wijzen u nog eens expliciet op het feit, dat zindelijkheid een absoluut vereiste is, tenzij medisch 

indicatie anders aantoont. 

Enkele weken voordat de nieuwe leerling 4 jaar wordt, krijgt het kind een welkomstkaart thuis 

gestuurd. Dit is een uitnodiging voor het kind om (in overleg) op een morgen of middag kennis te 

komen maken met de groep en de groepsleerkracht. 

Met de omringende peuterspeelzalen en het kinderdagverblijf is afgesproken, dat in de maand 

december geen nieuwe kinderen worden aangenomen. Het is beter, dat de peuter de vele, mooie 

gebeurtenissen in deze maand in de vertrouwde omgeving verwerkt. 

Tevens komen er geen kinderen meer over van de peuterspeelzaal in de laatste vier weken van het 

schooljaar. Een uitzondering hierop is natuurlijk als er sprake is van een echte verhuizing waarbij een 

grotere afstand een rol speelt. 

Binnen 3 tot 6 weken na de start van een nieuwe leerling op onze school wordt er een 

kennismakingsgesprek voor de ouders gepland, waarin het welbevinden wordt besproken. 

 

Kinderen uit landen buiten Nederland en die het Nederlands helemaal niet machtig zijn, worden 

doorverwezen naar een van de NT2-Schakelklassen. Deze schakelklassen zijn, na intensieve 

samenwerking en planning,  in het leven geroepen door de schoolbesturen. De kinderen krijgen daar 

gedurende één tot anderhalf jaar een intensief taalbad. Doel is, dat zij bij terugkeer op een reguliere 

basisschool voldoende basiskennis Nederlands hebben om met anderen op redelijk niveau mondeling 

en schriftelijk te kunnen communiceren.  

Aanmelding en plaatsing loopt via Brigitte Waelpoel, de INNOVO-contactpersoon voor NT2.  

 

 

Uitschrijven 

Indien door verhuizing of een andere reden het kind naar een andere school gaat, dan moet u het kind 

altijd bij de directie afmelden. U krijgt dan een uitschrijfformulier mee. Dit formulier moet u bij 

inschrijving aan de nieuwe school laten zien. 

  

Op de site https://www.innovo.nl/aanvulling-schoolgids.html vindt u meer informatie over dit onderwerp. 

https://www.innovo.nl/aanvulling-schoolgids.html
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8.2 MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN SCHOOLVERZUIM,  GRONDEN VRIJSTELLING 

 ONDERWIJS EN VERVANGENDE ONDERWIJSACTIVITEITEN  

Per 1 januari 2012 is een wijziging van onder meer de Leerplichtwet 1969 (Lpw) in werking getreden. 

Doel van de wetswijziging is de verbetering van het bestrijden van verzuim en voortijdig 

schoolverlaten. Er komt een knip in het toezicht. Het toezicht op naleving van de Leerplichtwet door 

scholen – een goede administratie van het verzuim – wordt belegd bij de Inspectie van het Onderwijs. 

Het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet door ouders en leerlingen blijft bij de gemeenten 

liggen. Voor gemeenten leidt de wetswijziging niet tot minder middelen in het Gemeentefonds.  

De Inspectie van het Onderwijs hanteert een risicogericht toezichtkader. Leerplichtambtenaren 

kunnen signalen doorgeven aan de Inspectie. Vanuit het toezicht op ouders en leerlingen mogen zij de 

verzuimadministratie van scholen inzien.  

De verzuimregistratie op onze school voldoet aan de wet- en regelgeving. 

Toezicht op de leerplicht 

Scholen, gemeenten en de Rijksoverheid werken samen in de controle op naleving van de leerplicht.  

Toezicht door leerplichtambtenaar 

De leerplichtambtenaar controleert of ouders en jongeren zich houden aan de leerplicht. Als er 

problemen zijn met het schoolbezoek, zoekt hij samen met de school en ouders naar een oplossing. 

Andere taken van de leerplichtambtenaar zijn: 

 jongeren voorlichten waarom het belangrijk is om naar school te gaan; 

 jongeren en ouders voorlichten over de gevolgen van ongeoorloofd schoolverzuim/spijbelen; 

 een proces-verbaal als een leerling spijbelt of niet ingeschreven staat op een school. 

Toezicht door scholen: schoolverzuim melden 

Scholen zijn verplicht schoolverzuim zonder geldige reden te melden. Vanaf 1 april 2017 melden 

basisscholen het leerlingenverzuim via het digitaal verzuimregister van DUO.  

Toezicht door Inspectie van het Onderwijs 

De Onderwijsinspectie controleert of scholen zich houden aan de Leerplichtwet. Het is belangrijk dat 

scholen ongeoorloofd verzuim goed administreren. Dit helpt om een beeld te krijgen hoeveel kinderen 

verzuimen. Daarom moet elke school een goed registratiesysteem hebben. Ook moeten scholen 

verzuim tijdig en correct melden en zorgvuldig omgaan met regels rondom het verlenen van verlof, 

schorsingen en verwijdering. De inspectie ziet hier op toe.  

Uitgebreide informatie hierover, treft u aan op de website van www.innovo.nl.  Daar vindt u tevens 

informatie omtrent de richtlijnen rondom buitengewoon schoolverlof, incl. brochures Luxe verzuim 

(voor scholen en voor ouders) van Bureau Voortijdig Schoolverlaten Parkstad Limburg 

 

 

Als uw kind om welke reden dan ook niet naar school kan komen, bent u verplicht de school daarvan 

zo snel mogelijk, maar vóór 9.30 uur, hetzij telefonisch, hetzij schriftelijk op de hoogte stellen.  

Om het schoolverzuim zoveel mogelijk te voorkomen, wordt elke morgen door de groepsleerkracht 

gecontroleerd of er kinderen niet aanwezig zijn. Er wordt nagegaan of er vóór 9.30 uur een afmelding is 

Ga naar https://www.innovo.nl/bestrijden-verzuim-en-vroegtijdig-schoolverlaten-buitengewoon-schoolverlof.html 

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/leerplichtwet
https://www.innovo.nl/bestrijden-verzuim-en-vroegtijdig-schoolverlaten-buitengewoon-schoolverlof.html
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ontvangen. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt u door onze administratieve medewerkster 

gebeld. Er wordt naar de reden van afwezigheid gevraagd.  

Bij vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim moet de school de ambtenaar leerplichtzaken van de 

gemeente inschakelen. 

Al het verzuim wordt in een geautomatiseerd systeem geregistreerd. Regelmatig maken wij een print 

van de verzuimdagen en het soort verzuim. Indien dit hoog is, ontvangt u een uitnodiging voor een 

gesprek. 

Voor elk verlof buiten ziekte dient u bij de directie een verlofaanvraag in te vullen. Op de achterkant 

daarvan staat voor de duidelijkheid de wettelijke regeling weergegeven. Alleen de directie bepaalt op 

basis van de regelgeving of de verlofaanvraag wel of niet wordt toegekend. Bij twijfel neemt de 

directie altijd contact op met de afdeling leerplichtzaken. 

Als u een vakantieverlof of meer dan 10 vrije dagen op jaarbasis wenst, dan moet u zelf bij de 

ambtenaar van leerplichtzaken van de Gemeente Heerlen een verzoek indienen om vrijstelling van het 

onderwijs te krijgen. 

Het adres is: 

  Gemeente Heerlen 

  Bureau VSV, afdeling Leerplicht 

  postbus 1 

  6400 AA Heerlen 

  telefoon: 045 – 5604567. 

De leerlingen van onze school nemen in principe deel aan alle voor hen bestemde 

onderwijsactiviteiten met dien verstande dat die onderwijsactiviteiten voor leerlingen onderling 

kunnen verschillen. Het bevoegd gezag kan op verzoek van de ouders een leerling vrijstellen van het 

deelnamen aan bepaalde onderwijsactiviteiten: 

 deelname aan godsdienstlessen. Voor leerlingen die niet gelovig zijn of waarvan bij de aanmelding 

blijkt dat zij tot een andere geloofsrichting behoren dan de R.K. én waarvan de ouders aangeven 

dat zij er moeite mee hebben dat hun kind de godsdienstlessen volgt, kan tijdens de 

godsdienstlessen een alternatieve lesstof aangeboden worden. Bij vieringen in de kerk is een 

passend aanbod mogelijk. 

 deelname aan gymnastieklessen op basis van medische indicatie. In een dergelijk geval geldt 

eveneens dat de school in plaats van de gymnastiekles een alternatief lesprogramma aanbiedt. 

Zie ook https://www.innovo.nl/gronden-voor-vrijstelling-van-onderwijsactiviteiten.html 

Rode en gele kaarten 

Een leerling, die na de tweede bel om 08.45 uur nog te laat komt, ontvangt dan een gele kaart, die ter 

kennisgeving en ondertekening meegaat naar de ouders. Na de derde gele kaart krijgt de leerling een 

rode kaart, met daarop de vermelding, dat bij de volgende, de vijfde, kaart de school de 

leerplichtambtenaar van de gemeente op de hoogte brengt van ongeoorloofd verzuim. 

8.3 PEDAGOGISCHE MAATREGELEN,  SCHORSING EN VERWIJDERING  

Vanuit onze PBS-aanpak hebben wij een stappenplan ontwikkeld, dat wij gebruiken bij fysiek- en 

verbaal geweld.  Dit plan is bij invoering in schooljaar 2014-2015 bij de ouders bekend gemaakt via 

https://www.innovo.nl/gronden-voor-vrijstelling-van-onderwijsactiviteiten.html
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onze Nieuwsbrief. Daarnaast wordt dit stappenplan elk jaar bij de kennismakingsgesprekken aan het 

begin van het schooljaar nader uitgelegd. Zie hieronder een praktijkvoorbeeld: 

Stappenplan Fysiek-/Verbaal geweld   -   Groep 4-8 

Stappen: Actie: Datum: 

Stap 1 - 3 keer overschrijven strafregel (ondertekenen door ouders)  

Korte situatieschets: 

 
Na de presentaties is er geloot wie de poster mee naar huis mocht nemen. Y. had verloren en was 

daar kwaad over. Vervolgens vraagt S. iets aan haar en als reactie slaat Y. S heel hard  

 

 

Stap 2 - 6 keer overschrijven strafregel (ondertekenen door ouders) 
- Gesprek met ouders en leerkracht 

 

Korte situatieschets: 

 

 

Stap 3 - 9 keer overschrijven strafregel (ondertekenen door ouders) 
- Gesprek met ouders en leerkracht 
- Waarschuwen voor officiële waarschuwing bij volgende vergrijp 

 

Korte situatieschets: 

 

 

Stap 4 - 12 keer overschrijven strafregel (ondertekenen door ouders) 
- Gesprek met ouders, leerkracht en adjunct directeur 
- Officiële waarschuwing 

 

Korte situatieschets: 

 

 

Stap 5 - 12 keer overschrijven strafregel (ondertekenen door ouders) 
- Gesprek met ouders, leerkracht en adjunct directeur 
- Time-out, 1 dag 

 

Korte situatieschets: 

 

 

Stap 6 - 12 keer overschrijven strafregel (ondertekenen door ouders) 
- -Gesprek met ouders, leerkracht en adjunct directeur 
- Time-out, 3 dagen 

 

Korte situatieschets: 
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Stappenplan Fysiek-/Verbaal geweld   -   Groep 1-3 

Stappen: Actie: Datum: 

Stap 1 - Naspelen situatie 
- Leerkracht maakt verslag ervan (ondertekenen door ouders) 
- Volgende pauze 10 minuten op de bank 

 

Korte situatieschets: 

 

 

Stap 2 - Naspelen situatie 
- Leerkracht maakt verslag ervan (ondertekenen door ouders) 
- Gesprek met ouders en leerkracht 
- Volgende pauze 20 minuten op de bank 

 

Korte situatieschets: 

 

 

Stap 3 - Naspelen situatie 
- Leerkracht maakt verslag ervan (ondertekenen door ouders) 
- Gesprek met ouders en leerkracht 
- Waarschuwen voor officiële waarschuwing bij volgende vergrijp 
- Volgende pauze 30 minuten op de bank 

 

Korte situatieschets: 

 

 

Stap 4 - Naspelen situatie 
- Leerkracht maakt verslag ervan (ondertekenen door ouders) 
- Gesprek met ouders, leerkracht en adjunct directeur 
- Officiële waarschuwing 
- Volgende dag beide pauzes op de bank 

 

Korte situatieschets: 

 

 

Stap 5 - Naspelen situatie 
- Leerkracht maakt verslag ervan (ondertekenen door ouders) 
- Gesprek met ouders, leerkracht en adjunct directeur 
- Time-out, 1 dag 

 

Korte situatieschets: 

 

Stap 6 - Naspelen situatie 
- Leerkracht maakt verslag ervan (ondertekenen door ouders) 
- -Gesprek met ouders, leerkracht en adjunct directeur 
- Time-out, 3 dagen 

 

Korte situatieschets: 
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Een ernstig incident kan leiden tot een pedagogische maatregel met onmiddellijke ingang. Hiermee 

wordt bedoeld: het nemen van een passende maatregel in samenspraak met de ouders. Het is een 

uitzonderlijke pedagogische maatregel van beperkte tijdsduur. Onze pedagogische maatregelen zijn: 

 na school een aangegeven tijd strafwerk maken; de ouders worden enkele dagen van tevoren 

geïnformeerd; 

 een officiële waarschuwing, al dan niet gekoppeld aan een straf; 

 een time-out voor 1 dag (tijdelijk niet welkom op school; alle werk voor die dag thuis maken) 

 een time-out voor 3 dagen (tijdelijk niet welkom op school; alle werk voor die dagen thuis maken) 

 verwijdering van school. 

 

De ouders worden in zo’n geval meteen op de hoogte gesteld. Zowel in het (telefoon)gesprek als ook 

in de brief aan de ouders wordt aangegeven voor welke beperkte periode de maatregel geldt. Voordat 

de pedagogische maatregel wordt beëindigd, maken school en ouders goede afspraken om herhaling 

van het ernstig incident te voorkomen. Correspondentie en verslag met afspraken worden bewaard in 

het leerling-dossier. Wordt besloten tot een time-out of tot verwijdering, wordt hiervan altijd melding 

gemaakt bij de leerplichtambtenaar van de gemeente, het schoolbestuur en de Onderwijsinspectie. 

Afspraken hierover en regelingen hiervoor hebben we middels een protocol in het Schoolvademecum.  

Na invoering van Wet Passend Onderwijs mag een school nog steeds een leerling verwijderen, maar is, 

in het kader van de zorgplicht, verantwoordelijk voor het zorgen voor een nieuwe plek. 

SCHORSING 

Vanaf 1 augustus 2014 is met de invoering van passend onderwijs ook de mogelijkheid tot schorsing in 

de Wet op het primair onderwijs (WPO, artikel 40c) opgenomen. 

Een schorsing is een besluit van het bevoegd gezag om de leerling, wegens een bepaalde gedraging, 

tijdelijk niet toe te laten tot de lessen of tot de school. De leerling wordt in een aparte ruimte gezet en 

gaat daar werken aan zijn schoolwerk of krijgt schoolwerk mee naar huis.  

 

In artikel 40c van de WPO zijn de volgende punten opgenomen: 

1. Het bevoegd gezag kan met opgave van redenen een leerling voor een periode van ten hoogste 

één week (maximaal 5 dagen achtereen) schorsen. 

2. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders bekendgemaakt. 

3. Het bevoegd gezag stelt de inspectie van een schorsing voor een periode langer dan één dag 

schriftelijk en met opgave van redenen in kennis hiervan via het Internet Schooldossier (ISD), 

formulier ‘schorsingen en verwijderingen’. 

 

Ouders kunnen  bezwaar maken tegen de schorsing door middel van het indienen van een klacht 

(klachtenregeling). Ouders kunnen ook naar de civiele rechter stappen. 

VERWIJDERING 

In artikel 40 lid 11 van de WPO zijn de volgende punten opgenomen: 

1. Voordat wordt besloten tot verwijdering hoort het bevoegd gezag de betrokken leerkracht.  

2. Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet plaats dan nadat het bevoegd gezag  ervoor 

heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten.  
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3. Onder ‘andere school’ kan ook worden verstaan een school voor speciaal onderwijs, speciaal 

voortgezet onderwijs, een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. 

Binnen 6 weken na de schriftelijke mededeling, kunnen de ouders bij het bevoegd gezag schriftelijk 

hun bezwaren kenbaar maken tegen de beslissing. Het bevoegd gezag beslist binnen 4 weken na 

ontvangst van de bezwaren. Alvorens te beslissen hoort het bevoegd gezag de ouders. 

 

 

 

8.4 MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN LESUITVAL EN REGELING VOOR VERVANGING  

Vervangingen worden voor INNOVO-scholen aangevraagd bij en geregeld door de Vervangersbank 

Clooser. Lesuitval proberen wij zoveel mogelijk te voorkomen. Bij ziekte of andere afwezigheid van een 

leerkracht wordt de klas overgenomen door een vervanger.  Hoe handelen wij dan? 

Gegeven 

Een leerkracht meldt aan de directie, dat hij/zij niet in staat is om te werken (door ziekte of anders). 

Uitgangspunten 

 Deze leerkracht moet zo snel mogelijk vervangen worden; 

 Zo min mogelijk verschillende personen voor de groep; liefst één gezicht; 

 Eerst wordt extern geworven om de organisatie niet onnodig te belasten, lukt dat niet wordt een 

interne oplossing gezocht; 

 Bij acute afwezigheidsmelding wordt op de dag zelf nooit een klas naar huis gestuurd; 

 Kinderen thuis laten is het laatste redmiddel; 

 Beslissingsbevoegdheid bij onderstaande oplossingen ligt bij directie en IB. 

Acties 

 Bij (gegronde) afwezigheidsmelding, gaat de school op zoek naar een vervanger via de Vervangers-   

bank Clooser; 

 Bij beschikbaarheid van vervangers bij Clooser wordt de vervanging direct en zoveel mogelijk naar    

onze wensen geregeld; 

 Indien er geen vervanger beschikbaar is, hanteren we de onderstaande procedure. 

Interne oplossingen 

Zijn alle beschikbare vervangers al ingezet, dan: 

 sturen we de eerste dag van acute afwezigheid nooit een klas naar huis; zodat de ouders, zo 

nodig, passende opvang voor hun kind(eren) kunnen regelen. Ouders worden in de ochtend per 

mail/Klasbord geïnformeerd over het vervangingsprobleem  

 inzet van: 

 vrijgeroosterd personeel (IB-ers, adjunct-directeur, aanwezige vervangers, die niet voor de 

klas hoeven, beschikbare parttimers) 

 inzet van aanwezige PABO-3 of PABO-4-stagiaires of stagiaires Onderwijs-assistent. (onder 

toezicht van een bevoegde leerkracht) 

Voor meer informatie en het INNOVO-protocol ga naar https://www.innovo.nl/schorsing-en-verwijdering.html 

https://www.innovo.nl/schorsing-en-verwijdering.html
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 opsplitsen van de groep over andere groepen; de kinderen krijgen een aangepast programma  

waarbij ze zoveel mogelijk zelfstandig de lesstof kunnen verwerken (indien de groepssamen- 

stelling dit toelaat). 

 Is er voor langere tijd géén vervanger beschikbaar, dan ruilen we de klas, die thuis moet 

blijven. 

 Als een leerkracht langer dan twee weken ziek is, dan worden de ouders geïnformeerd over 

de vervanging in de groep. 

 De vervanger wordt gemonitord door de interne begeleiding en de directie om zo veel 

mogelijk de continuïteit te waarborgen. 

 

 Is voor de volgende dag óók géén vervanging beschikbaar (checkpunt: 14.30 uur), dan sturen we 

de ouders bericht, dat er de volgende dag géén school is. Deze maatregel is een laatste redmiddel. 

 

Zijn alle beschikbare vervangers al ingezet en betreft het echt een eerder bekende afwezigheid van 

een leerkracht, waarvan we tijdig weten, dat de vervanging niet kan worden ingevuld èn waarbij een 

interne oplossing te belemmerend werkt voor de schoolorganisatie,  worden ouders tijdig (= de dag 

vóór de afwezigheid) ingelicht om hun kind thuis te houden. 

 

Deze maatregelen houden ook in, dat kinderen te maken krijgen met meerdere leerkrachten  

gedurende de afwezigheid van de leerkracht; dat dit geen wenselijke situatie en niet erg bevorderlijk 

is, mag duidelijk zijn. 

8.5 OVERBLIJVEN EN BUITENSCHOOLSE OPVANG  

Overblijven binnen onze school  (tussenschoolse opvang)  

Onze school werkt met een continurooster. Dit betekent, dat alle kinderen op school overblijven. In 

alle groepen houdt de groepsleerkracht toezicht. Na het gezamenlijke eten spelen de kinderen buiten 

op de speelplaats onder toezicht van leerkrachten. De leerlingen mogen zonder toestemming het 

schoolterrein niet verlaten. Bij slecht weer blijven de kinderen binnen. Bij mooi, droog en warm weer 

wijken de leerlingen, die gebruik maken van de bovenbouwspeelplaats, uit naar het sportveld, omdat 

daar veel meer plaats is en dit meer speelmogelijkheden biedt. Aan het overblijven op onze school zijn 

géén kosten verbonden.  

Met ingang van 1 augustus 2006 is het bestuur verantwoordelijk voor het overblijven op alle scholen 

die onder de Wet Primair Onderwijs (WPO) vallen. Het overblijven wordt op alle (speciale) 

basisscholen als faciliteit aangeboden. De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering. Wijziging 

van de regeling heeft de instemming van de oudergeleding van de MR. 

De onderwijsinspectie neemt het overblijven op als onderdeel van haar schoolbezoeken en zal daarbij 

vooral de overeenstemming tussen de betrokken partijen en de medezeggenschap toetsen. Zij zal 

geen aparte criteria aanleggen. 
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Buitenschoolse opvang en Wet Primair Onderwijs  

Buitenschoolse opvang bestaat uit voorschoolse 

opvang, naschoolse opvang, opvang op vrije 

school(mid)dagen, dan wel opvang tijdens 

schoolvakanties of een combinatie hiervan. 

 

Vanaf 2007 is de Wet Primair Onderwijs aangepast in die zin dat alle basisscholen, dus niet alleen 

brede scholen, mogelijkheden tot buitenschoolse opvang moeten bieden, waardoor kinderen van half 

8 ’s ochtends tot half 7 ’s avonds een zinvolle en plezierige dagbesteding hebben.  

Het voorzien in BSO sluit nauw aan bij de reeds door INNOVO ingezette koers van “educatief 

partnerschap”. Wij zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met BSO-partner “Alles Kid(t)s” 

van Kinderopvang Humanitas, gelegen aan de Meezenbroekerweg  in de directe nabijheid van de 

school. Wij voeren regelmatig overleg, waarbij verbeterpunten naar voren komen, die aangepakt 

worden. Ook wordt onderzoek verricht naar de tevredenheid onder ouders over de BSO-instelling en 

de organisatie. Speciale aandacht wordt besteed aan de BSO-kinderen die extra zorg nodig hebben. 

Verder denken wij na met onze BSO-instelling over de vervolgontwikkeling richting de 

dagarrangementen en over combinaties die mogelijk zijn met bijvoorbeeld sportorganisaties of 

instellingen die muzikale vorming aanbieden.  

Kinderopvang Humanitas heeft 150 locaties met ruim 1.800 medewerkers in Nederland. De 

organisatie is gecertificeerd (HKZ/ISO) en heeft voor de komende 5 jaar als ambitie: kinderopvang 

maatschappelijk aanvaard te krijgen, groei te realiseren, met name in dag arrangementen en centra 

voor zorg en ontwikkeling toonaangevend én de beste te willen zijn. KOV Humanitas heeft voor de 

ontwikkeling en uitvoering van dag arrangementen een projectorganisatie opgezet, om het onderwijs 

snel en adequaat van dienst te kunnen zijn. In dit proces wordt zij ondersteund door Stichting Brede 

School Nederland (www.bredeschool.com) 

 

Kinderopvang Humanitas Regio Limburg Zuid 

Dr. Jaegerstraat 35 

6417 CJ  Heerlen 

T. 045-5711254 

I. www.humanitas-kov.nl 

 

U regelt zelf de inschrijving van uw kind bij deze instantie, u kunt ook bij de directie terecht voor 

informatie en inschrijfformulier.  

 

8.6 TOEZICHT  

Tot de aanvang van de schooltijd en na schooltijd is er géén toezicht op de speelplaatsen. Stuurt u 

daarom uw kind niet te vroeg naar school. Tijdens alle pauzes is er toezicht door minimaal één 

leerkracht op elke speelplaats. Hiervoor is een roulatieschema opgesteld. Bij slecht weer blijven de 

kinderen binnen; dit ter bepaling door de toezicht houdende leerkracht(en). 

Voor meer informatie ga naar https://www.innovo.nl/buitenschoolse-opvang-bso.html 

http://www.bredeschool.com/
http://www.humanitas-kov.nl/
https://www.innovo.nl/buitenschoolse-opvang-bso.html
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Kinderen hebben te luisteren naar de personen, die toezicht houden. Veiligheid van uw kinderen staat 

in deze centraal. De gedragsafspraken staan vermeld in de Activiteitenkalender. 

In verband met veiligheid in de smalle gangen hebben we bepaald, dat de ouders bij schoolaanvang 

NIET met de kinderen mee naar binnen gaan en ook bij schooleinde NIET de kinderen binnen ophalen. 

Een uitzondering maken we voor de nieuw instromende leerlingen, in het bijzonder in de groepen 1-2. 

Met de ouders van die kinderen spreekt de leerkracht af, dat gedurende twee weken de ouders, 

indien noodzakelijk vanwege aanpassingsproblemen, hun kind naar de klas mogen brengen en/of 

mogen ophalen. 

8.7 KLACHTEN EN KLACHTENPROCEDURE  

In de Wet op het primair onderwijs is bepaald dat elk schoolbestuur een klachtenregeling moet 

hebben. Dit is bepaald in de zogenaamde 'Kwaliteitswet'. Deze klachtenregeling is bedoeld voor 

ouders, leerlingen, personeel en andere belanghebbenden, die een klacht hebben “over gedragingen 

en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen” van het 

bestuur of een persoon, die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap. 

Waarom een klachtregeling?  

De onderwijswetgeving is met ingang van 1 augustus 1998 gewijzigd in verband met de invoering van 

het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht, ook wel de Kwaliteitswet genoemd. Het klachtrecht 

heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Door de 

klachtenregeling ontvangen het bestuur en de school op eenvoudige wijze signalen die hen kunnen 

ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op school. Met de 

regeling wordt beoogd een zorgvuldige behandeling van klachten, waarmee het belang van de 

betrokkenen wordt gediend, maar ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat).  

De contactpersoon 

De contactpersoon is de ‘wegwijzer’ binnen school bij een klacht en zal samen met ouder(s)/kind  

bekijken waar de klacht het beste neergelegd kan worden. De contactpersoon is er niet om een klacht 

inhoudelijk op te lossen. Op elke school binnen onze stichting zijn twee contactpersonen aangesteld, 

een ouder en een leerkracht, bij voorkeur een man en een vrouw. Dit betekent niet dat indien de 

klager een ouder is naar de oudercontactpersoon moet en de leerkracht naar de leerkrachtcontact-

persoon. De klager is hier vrij in. 

De leerkrachtcontactpersoon voor onze school is juf Kim Dykstra-Pieters (kim.pieters@innovo.nl)  

De oudercontactpersoon voor onze school is ….(vacature)... (...email ouder…)  

Het klachtmeldingsformulier, de volledige tekst van de klachtenregeling en een notitie met veel 

gestelde vragen en antwoorden over de klachtenregeling is te vinden op de website van INNOVO. 

 

8.8 VERWIJSINDEX  

Waarom is er een Verwijsindex? 

De Verwijsindex valt binnen de Jeugdwet en is daarom wettelijk bepaald door de overheid. De 

overheid heeft deze bepaling ingesteld naar aanleiding van voorvallen met kinderen en jongeren 

Op de site https://www.innovo.nl/regelingen/klachten.html vindt u meer informatie over dit onderwerp. 

mailto:kim.pieters@innovo.nl
https://www.innovo.nl/regelingen/klachten.html
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waarbij professionals van verschillende organisaties niet van elkaar wisten dat ze in hetzelfde gezin 

werkzaam waren. Met de verwijsindex wilt de overheid meerdere professionals die zich om het kind of 

jongere ontfermen, snel tot elkaar brengen. De Verwijsindex is onderdeel van het gemeentelijk 

jeugdbeleid.  

Hoe werkt de Verwijsindex? 

Een hulpverlener besteedt extra zorg aan uw zoon of dochter. Deze hulpverlener kan uw kind dan 

signaleren in de Verwijsindex. Is uw kind jonger dan 16 jaar, dan bespreekt de hulpverlener dit met u. 

Als uw kind ouder is dan 16 jaar dan bespreekt de hulpverlener het met uw kind zelf. Alleen algemene 

gegevens, zoals het Burgerservicenummer, naam, adres en geboortedatum worden in de Verwijsindex 

opgenomen. De reden van signalering wordt niet vermeld. 

Als er twee of meer signaleringen gemaakt zijn over uw kind in de Verwijsindex door verschillende 

organisaties, ontstaat er een zogenaamde match. De Verwijsindex zorgt ervoor dat de hulpverleners 

met elkaar in contact komen om de hulp op elkaar af te stemmen. Deze afstemming tussen 

organisaties betekent een betere en efficiëntere hulp voor uw kind. Samen met u en uw kind wordt 

bekeken welke hulp en ondersteuning voor uw kind het beste is. 

Als de school uw kind wilt registreren in de Verwijsindex wordt u vooraf geïnformeerd. Samen met u 

en uw kind wordt dan bekeken welke hulp en ondersteuning voor uw kind het beste is. 

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-Heerlen verwijzen we naar de website: www.verwijsindex-parkstad.nl. Voor de 

overige regio’s verwijzen wij voor verdere informatie naar de betreffende gemeente of de landelijke 

site: www.verwijsindex.nl.  

 

8.9 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 te handelen conform de vastgelegde Meldcode 
huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze Meldcode is te vinden op de website van INNOVO.  
 

 
 

Per 1 januari 2015 is de naamgeving van de huidige AMHK’s (Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en 

Kindermishandeling) veranderd. De nieuwe naam is ‘Veilig Thuis’ met als ondertitel ‘advies- en 

meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling’.  

Klik op https://www.innovo.nl/aanvulling-schoolgids.html voor meer informatie over dit onderwerp.  . 

Op de site https://www.innovo.nl/aanvulling-schoolgids.html vindt u meer informatie over dit onderwerp. 

http://www.verwijsindex-parkstad.nl/
http://www.verwijsindex.nl/
https://www.innovo.nl/aanvulling-schoolgids.html
https://www.innovo.nl/aanvulling-schoolgids.html
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Bijbehorende documenten, aangepast aan onze situatie, voor het team en voor ouders zijn: 

 Handleiding Meldcode P.O. 

 Meldcode P.O. 
Op elke school is er een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling. Op onze school 

zijn dat onze beide interne begeleiders (ib). Deze worden regelmatig geschoold.  

8.10 SPONSORING  

Sponsoring is in het maatschappelijk verkeer een bekend verschijnsel. Ook op onze school komt 

sponsoring voor. Er is uitsluitend sprake van sponsering als de sponsor een tegenprestatie verlangt van de 

school, het personeel en/of de leerlingen waarmee de leerlingen in schoolverband worden 

geconfronteerd of als het bestuur, het personeel of leerlingen uit eigen beweging overgaan tot het 

leveren van een tegenprestatie. Schenkingen, ouderbijdragen en gelden van het ministerie en de 

gemeente vallen niet onder het begrip sponsoring.  

 

8.11 VERZEKERINGEN EN WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID  

Met zoveel risico’s in en rond de school is het goed om te weten voor welke zaken de school 

verzekerd is. INNOVO heeft voor alle scholen en de eraan verbonden leerkrachten, leerlingen, en 

vrijwilligers de volgende collectieve verzekeringen afgesloten: 

 een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 

 een ongevallenverzekering; 

 een reisverzekering; 

 een werkgeversaansprakelijkheid motorvoertuigen. 

 

8.12 ABONNEMENTEN  

Op school is het mogelijk om abonnementen op de jeugdbladen Okki, Taptoe, Jippo en Hello You te 

nemen. Dit is uiteraard niet verplicht. U krijgt bericht over de mogelijkheden. 

Wij willen echter niet, dat de school een verlengstuk wordt van commerciële uitgevers! Steeds vaker 

worden wij geconfronteerd met verzoeken om u als ouder te bewegen om allerlei boeken, 

tijdschriften, educatieve cd-roms en spelletjes en dergelijke te kopen. Steeds vaker proberen ook 

verenigingen en educatieve instellingen zo potentiële leden te werven. Ter bescherming van u, maar 

zeer zeker ook van de school, overweegt de directie dit van geval tot geval. 

8.13 INTERNET PROTOCOL  

De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van het Internet. Wij hebben ervoor gekozen de 

kinderen vanaf groep 6 die mogelijkheid te bieden. Wij maken hiervoor gebruik van Kennisnet. 

Kennisnet heeft een eigen Nederlandse zoekmachine die kinderen in principe leidt naar Nederlandse 

sites die geselecteerd zijn, waardoor zaken als racistische uitingen en pornografie niet zomaar benaderd 

kunnen worden. Kinderen kunnen echter ook andere zoekmachines gebruiken. Elk kind vanaf groep 6 

kan een eigen e-mail adres krijgen, waarmee met andere kinderen gecommuniceerd kan worden. 

Voor meer informatie incl. een link naar het convenant scholen voor po en vo en sponsoring 2015-2018 ga naar 

https://www.innovo.nl/sponsoring.html 

Op de site https://www.innovo.nl/schoolverzekering.html 

ndt u meer informatie over dit onderwerp. 

https://www.innovo.nl/sponsoring.html
https://www.innovo.nl/schoolverzekering.html
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Waarom internet? 

Kinderen maken gebruik van internet ter verrijking van het onderwijs: om informatie te zoeken, 

contacten te leggen met leerlingen van andere scholen en deskundigen te raadplegen. De software die 

in ontwikkeling is, verwijst meer en meer naar internetsites voor aanvullend, actueel of alternatief 

materiaal. Internetactiviteiten worden hiermee steeds meer onderdeel van methodes en leergangen. 

De software bij methodes kan in de toekomst door kinderen ook via internet worden benaderd. 

Afspraken 

Samen met de kinderen hebben wij een aantal afspraken gemaakt. 

Gedragsafspraken met de kinderen: 

 Spreek van te voren met je leraar af wat je op internet wilt gaan doen; 

 Geef nooit persoonlijke informatie door op Internet, zoals namen, adressen en telefoonnummers, 

zonder toestemming van de leerkracht; 

 Vertel het je leraar meteen als je informatie tegen komt waardoor jij je niet prettig voelt of 

waarvan je weet dat het niet hoort. Houd jij je aan de afspraken, dan is het niet jouw schuld dat je 

zulke informatie tegenkomt; 

 Leg nooit verdere contacten met iemand zonder toestemming van je leraar; 

 Verstuur bij e-mail berichten nooit foto’s van jezelf of van anderen zonder toestemming van je 

leraar; 

 Beantwoord nooit e-mail, waarbij jij je niet prettig voelt of waar dingen in staan waarvan je weet, 

dat het niet hoort; 

 Verstuur zelf nooit e-mail waarin dingen staan, die niet horen; 

 Wanneer iemand zich niet aan de regels houdt, wordt het e-mailadres uitgeschakeld of wordt een 

internetverbod opgelegd. Afhankelijk van de ernst van de overtreding van de regel(s) benadert de 

school de ouder(s). 

Afspraken met de leerkrachten: 

 Internet wordt gebruikt voor opbouwende educatieve doeleinden; 

 Sites, die wij kinderen willen laten gebruiken, worden eerst door de leerkracht bekeken; 

 Er worden geen sites bekeken, die niet aan onze fatsoensnorm voldoen; 

 Er wordt aan de kinderen uitgelegd waarom zij bepaalde sites wel of niet mogen bekijken; 

 De leerkracht draagt zorg voor een omgeving waarin kinderen openlijk kunnen vertellen wanneer 

zij op een ongewenste, onbedoelde site komen. Het is immers niet hun schuld; 

 Regels en wetten met betrekking tot copyright dienen in acht te worden genomen; 

 Informatie, die terug te voeren is op leerlingen, mag niet op het openbare deel van het net terecht 

komen; 

 Namen in combinatie met foto’s van kinderen worden niet op het internet gepubliceerd. In 

voorkomende gevallen gebeurt dit bij internet alleen met toestemming van de ouders. Ook voor 

het publiceren van individuele foto’s wordt eerst toestemming gevraagd; 

 Voor e-mail geldt ook het briefgeheim. Echter op grond van hun pedagogische 

verantwoordelijkheid hebben leerkrachten de mogelijkheid e-mail van de kinderen te bekijken. 

Afspraken hierover en regelingen hiervoor hebben we middels een protocol in het Schoolvademecum.  
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8.14 JEUGDGEZONDHEIDSZORG GGD  ZUID L IMBURG  

Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Limburg  

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg volgt de 

lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van alle kinderen van 4 tot 18 

jaar. Wij nodigen uw kind regelmatig uit voor een gezondheidsonderzoek of 

een inenting. Ook met vragen over opgroeien en opvoeden of zorgen om uw 

kind kunt u altijd bij ons terecht. Het team JGZ werkt nauw samen school en met andere organisaties 

in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). 

Gezondheidsonderzoek 

Uw kind wordt uitgenodigd voor een onderzoek rond de leeftijd van 5 en 10 jaar. Tijdens het 

onderzoek kijken we bijvoorbeeld naar groei, motoriek, spraak en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Door uw kind goed te volgen probeert de GGD eventuele problemen op tijd op te sporen en te helpen 

voorkomen. Als blijkt dat uw kind extra hulp of zorg nodig heeft, kijken we samen wat daarvoor nodig 

is. We werken hierin nauw samen met andere organisaties binnen het CJG. 

De onderzoeken vinden plaats in het CJG, op school of bij de GGD Zuid Limburg. 

Uw informatie is erg belangrijk 

U als ouder/verzorger kent uw kind vaak het beste. Om te weten of er dingen zijn waar we extra op 

moeten letten, vragen we u om van tevoren een vragenlijst in te vullen. Hierin komen allerlei 

gezondheidsaspecten aan bod. 

Uiteraard gaan we zorgvuldig om met alle persoonsgegevens van u en uw kind. 

Inentingen 

In het kalenderjaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt het de laatste twee inentingen tegen DTP (difterie, 

tetanus, polio) en BMR (bof, mazelen, rodehond). Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 jaar worden 

bovendien de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. 

U ontvangt een oproep voor de gratis prikken. 

Vragen of zorgen? 

Heeft u vragen over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind. Is er sprake van leerproblemen of 

andere problemen? Maakt u zich zorgen? Neem dan contact op met het Team JGZ. Wij helpen u 

graag!  

Contact 

Team JGZ unit Parkstad-West 

E: infoJGZ.ParkstadWest@ggdzl.nl 

T: 045-8506691 iedere werkdag van  08.30 uur-12.30 uur 
 

www.ggdzl.nl/burgers/jeugd-en-gezondheid/jeugdgezondheidszorg 

  

mailto:infoJGZ.ParkstadWest@ggdzl.nl
http://www.ggdzl.nl/burgers/jeugd-en-gezondheid/jeugdgezondheidszorg
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8.15 CENTRUM JEUGD EN GEZIN 

Opvoeden en opgroeien is niet altijd even gemakkelijk. 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 ouders en professionals 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. 

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). 

Onze 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 verwijzen we naar de website: www.jeugdengezinparkstad-limburg.nl.  

8.16 INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS  

Indien u vragen heeft over het onderwijs in het algemeen of de inspectie in het bijzonder kunt u per 1 

juni 2004 maar bij één loket terecht namelijk Postbus 51. Dit is gedaan in het kader van het beleid van 

de rijksoverheid, dat erop gericht is alle vragen bij één loket binnen te laten komen. 

Voor de volledigheid vindt u hieronder alle mogelijke informatiemogelijkheden van de Inspectie van 

het Onderwijs: 

e-mail :  info@owinsp.nl 

internet :  www.onderwijsinspectie.nl 

Vragen over onderwijs :  0800-8051 (gratis) 

Meldpunt vertrouwensinspecteurs : 0900-1113111 (lokaal tarief) 

(bij klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld) 

8.17 ROOKVERBOD  

Op school geldt een algemeen rookverbod. Dit betekent: 

 dat er nergens in het schoolgebouw gerookt mag worden; 

 dat roken op het schoolplein, tijdens de lesuren en in het zicht van de kinderen, ook niet 

toegestaan is. 

Dit verbod geldt voor iedereen, zowel leerkrachten als ouders als andere bezoekers! 

Om aan de rokers tegemoet te komen, is de patio aangewezen als rokersruimte. Door de ramen met 

folie af te plakken, is voldaan aan de wettelijke maatregel, dat leerlingen het zicht op de rokers moet 

worden ontnomen.  

http://www.jeugdengezinparkstad-limburg.nl/
mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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8.18 KLEDINGCODE  

Vanuit het ministerie zijn richtlijnen gegeven. Deze richtlijnen zijn beschreven in een folder, die U kunt 

opvragen. Hieronder geven wij in het kort aan welke richtlijnen voor onze school gelden. De primaire 

taak van de school is een onderwijstaak. Bij deze taak horen verwachtingen en inspanningen. Om zo 

effectief mogelijk hieraan te kunnen voldoen, proberen we die zaken uit te sluiten, die een storende 

en afleidende werking hebben en/of onveilig zijn.  

Van allen: 

 die onderwijs en/of begeleiding (hulp) geven, (leerkrachten, studenten, begeleiders, hulpouders); 

 die onderwijs ontvangen (leerlingen, studenten) verwachten we, dat zij de primaire taak van de 

school onderschrijven en storende, afleidende of onveilige elementen, tijdens de onderwijstaak 

zullen vermijden. 

We denken hierbij aan: 

 het dragen van kleding, die aanstootgevend is of niet functioneel (ook gymkleding); 

 het dragen van sieraden, die aanstootgevend zijn of een gevaar voor de omgeving kunnen 

opleveren; 

 het dragen van of niet afdekken van lichaamsversieringen in de vorm van piercings op zichtbare 

plaatsen en tattoos (oorbellen zijn hiervan uitgezonderd). 

8.19 ONGEWENST (AGRESSIEF)  GEDRAG VAN OUDERS  

Het omgaan met ongewenst of agressief gedrag behoort tot de verantwoordelijkheid van de directie. Het 

gedrag van de ouders kan een reactie zijn op de aanpak van het gedrag van hun kind, omdat de 

vertrouwensrelatie tussen ouder en school is verstoord, omdat de ouders niet akkoord gaan met een 

maatregel van de school of als reactie op het gedrag van andere kinderen naar hun eigen kind. In het 

omgaan met ernstig ongewenst of agressief gedrag van ouders is het noodzaak om de grenzen van wat 

acceptabel is duidelijk te trekken.  

Voorbeelden van duidelijk ongewenst gedrag:  

 handtastelijkheden jegens leerlingen en leerkrachten;  

 dreigen met fysiek geweld;  

 verbaal geweld;  

 ongepast aanspreken van andere kinderen waarbij de relatie “groot tegenover klein” is ingezet; 

 schelden/vloeken; 

 zonder afspraak aanspreken van leerkrachten in het bijzijn van andere ouders of leerlingen en 

waar een bijzonder negatieve gesprekslading is.  

Is deze grens overschreden, dan kan (binnen het kader van het vastgestelde beleid ten aanzien van de 

time-out en verwijdering van leerlingen) worden besloten tot: 

 het geven van een waarschuwing aan de ouders – leerlingen;  

 het geven van een time-out aan de leerling;  

 de ouders verzoeken een andere school voor hun kind te zoeken; 

 de leerling te verwijderen; 

 de ouders een “schoolverbod” te geven. 

Een schoolverbod houdt in dat de ouders niet zonder toestemming van de directie op het terrein van de 

school komen. Noodzakelijk bij het handhaven van gedragsregels is:  
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 een goede registratie van de voorvallen;  

 de rijksinspectie informeren; 

 zo nodig de wijkagent informeren; 

 zo nodig melding te doen bij de leerplichtambtenaar. 

Bij ernstig ongewenst gedrag van leerlingen en of ouders, is het van groot belang om te registreren 

wat er is gebeurd, welke afspraken zijn gemaakt en welke besluiten zijn genomen. De rapportage 

wordt opgeslagen in het leerlingendossier. Ouders hebben het recht van inzage in het 

leerlingendossier van hun kind. 

Dit alles hebben we in het Schoolvademecum vastgelegd in de protocollen “Handelwijze bij ongepast 

(agressief) gedrag van leerlingen” en “Handelwijze bij ongepast (agressief) gedrag van 

ouders/verzorgers” 

8.20 WET BESCHERMING PERSO ONSGEGEVENS;  AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS  

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING 

PER 25 MEI 2018 IS DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) VAN TOEPASSING. DAT 

BETEKENT DAT ER VANAF DIE DATUM NOG MAAR ÉÉN PRIVACYWET GELDT IN DE HELE EUROPESE UNIE (EU). DE 

WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (WBP) GELDT DAN NIET MEER.  

DE AVG ZORGT ONDER MEER VOOR:  

 VERSTERKING EN UITBREIDING VAN PRIVACYRECHTEN 

 MEER VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR ORGANISATIES 
 

INNOVO HEEFT RICHTLIJNEN EN PROCEDURES VASTGESTELD CONFORM DE BEPALINGEN VAN DE AVG. HIERONDER 

VALT OOK EEN PRIVACYREGLEMENT VERWERKING LEERLINGGEGEVENS VOOR INNOVO-SCHOLEN.  

IN DIT REGLEMENT IS AFGESPROKEN OP WELKE WIJZE BINNEN INNOVO WORDT OMGEGAAN MET DE VERWERKING 

VAN LEERLINGGEGEVENS. 

   

De AVG beschermt uw privacy. De AVG beschrijft wat allemaal wel en niet mag met uw persoonsgege-

vens en wat uw rechten zijn als uw gegevens gebruikt worden. ALS SCHOOL MOETEN WIJ VOLDOEN AAN DE 

EISEN DIE DE AVG STELT. ALLE PERSOONSGEGEVENS WORDEN OP SCHOOL GEREGISTREERD IN HET LEERLINGDOS-

SIER. HIERIN WORDT DE INFORMATIE BEWAARD VOOR DE ONDERWIJSKUNDIGE EN ALGEMENE BEGELEIDING VAN DE 

LEERLING. DE GEGEVENS VAN LEERLINGEN WORDEN VOOR DERDEN ONTOEGANKELIJK BEWAARD.  

 

WIJ VOLDOEN OOK AAN DE BEPALINGEN VAN DE AVG INZAKE HET COMMUNICEREN VAN GEGEVENS NAAR 

VERVOLGONDERWIJS BIJ DE OVERGANG VAN LEERLINGEN (SCHOOL, ZORGTEAM EN PRIVACY). BIJ DE OVERGANG 

NAAR HET VO WORDT HET OVERDRACHTSFORMULIER MET DE OUDERS BESPROKEN. ZIJ ONDERTEKENEN HET 

FORMULIER EN ONTVANGEN HIERVAN EEN EXEMPLAAR.  

IN HET KADER VAN PASSEND ONDERWIJS HEBBEN SCHOLEN ZORGPLICHT: DE PLICHT EEN PASSENDE ONDERWIJSPLEK 

TE BIEDEN AAN LEERLINGEN DIE EXTRA ONDERSTEUNING NODIG HEBBEN. DIT HEEFT OOK CONSEQUENTIES VOOR 

HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS VAN LEERLINGEN. ALS SCHOOL GAAN WIJ HIER ZORGVULDIG MEE OM.  
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Voor meer informatie (leerlingdossier, onderwijskundig rapport, convenant digitale onderwijsmidde-

len, Autoriteit Persoonsgegevens ga naar https://www.innovo.nl/privacywetgeving AVG.html 

 

HET LEERLINGDOSSIER BESTAAT UIT TWEE COMPONENTEN, DE LEERLINGADMINISTRATIE EN HET LEERLINGDOSSIER.  

- LEERLINGADMINISTRATIE 

MET DE LEERLINGADMINISTRATIE WORDT VOLDAAN AAN DE VERPLICHTINGEN VAN ARTIKEL 6, LID 1 VAN HET 

BEKOSTIGINGSBESLUIT WPO (WET OP HET PRIMAIR ONDERWIJS) TOT HET VOEREN VAN EEN OVERZICHTELIJKE 

ADMINISTRATIE VAN DE INSCHRIJVING, DE UITSCHRIJVING EN HET VERZUIM VAN DE LEERLING. DE 

ADMINISTRATIE BEVAT PERSOONSGEGEVENS, DIE VALLEN ONDER DE AVG, WAARONDER INFORMATIE OVER 

IEMANDS GELOOF OF LEVENSOVERTUIGING, RAS EN POLITIEKE GEZINDHEID (BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS). 

IN DE LEERLINGADMINISTRATIE KOMEN EEN AANTAL VAN DEZE GEGEVENS VOOR. DEZE GEGEVENS WORDEN 

SLECHTS MET TOESTEMMING VAN DE OUDER(S) VERSTREKT AAN DERDEN. DE BEWAARTERMIJN VAN DEZE 

GEGEVENS IS VASTGELEGD IN HET BEKOSTIGINGSBESLUIT WPO EN IS VASTGESTELD OP VIJF JAAR. NA DEZE 

TERMIJN WORDEN DE GEGEVENS VERNIETIGD.  

- LEERLINGDOSSIER 

HET LEERLINGDOSSIER BEVAT RAPPORTEN, UITSLAGEN VAN TOETSRESULTATEN, GEGEVENS UIT HET 

LEERLINGVOLGSYSTEEM, VERSLAGEN VAN GESPREKKEN MET OUDERS EN AFSPRAKEN DIE ER OVER DE LEERLING 

ZIJN GEMAAKT. DE DOELEN VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS ZIJN VASTGELEGD EN DIENEN 

ALLEEN TER VERWERKING VOOR DE ORGANISATIE OF HET GEVEN VAN ONDERWIJS EN DE BEGELEIDING VAN DE 

LEERLING. DEZE GEGEVENS WORDEN OP EEN DEUGDELIJKE WIJZE BEWAARD. OOK GEGEVENS UIT DEZE 

ADMINISTRATIE WORDEN SLECHTS NA TOESTEMMING VAN DE OUDERS AAN DERDEN VERSTREKT. 

 

INHOUD VAN HET LEERLINGDOSSIER 

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (toezichthouder) mag het leerlingdossier de volgende 

gegevens bevatten: 

 gegevens over in- en uitschrijving 

 gegevens over afwezigheid 

 adresgegevens 

 gegevens die nodig zijn om te berekenen hoeveel geld de school krijgt 

 het onderwijskundig rapport* 

 gegevens over de gezondheid die nodig zijn voor speciale begeleiding of voorzieningen 

 gegevens over de vorderingen en de resultaten van de leerling 

 verslagen van gesprekken met de ouders 

 de resultaten van eventueel psychologisch onderzoek 
 

*Het onderwijskundig rapport (OKR) bevat alle informatie die nodig is voor het leren en begeleiden 

van de leerling op een nieuwe school. Het soort gegevens dat het OKR mag bevatten is wettelijk 

vastgelegd. De huidige school bepaalt de specifieke invulling per leerling. 

Het OSO dossier bevat alle generieke informatie van het OKR, zodat de gegevens eenvoudig digitaal 

kunnen worden uitgewisseld tussen twee scholen. Sommige regio’s hebben afspraken gemaakt over 

specifieke extra informatie. Deze kan als bijlage worden toegevoegd aan het OSO dossier. Inhoudelijk 

is dan het OSO dossier hetzelfde als het OKR. 

 

Welke wettelijke bepalingen zijn van toepassing? 

https://www.innovo.nl/privacywetgeving%20AVG.html
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/onderwijs/leerlingdossiers?qa=leerlingdossier
http://wetten.overheid.nl/BWBR0031619/2012-08-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0031619/2012-08-01
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De onderwijswetgeving bevat geen directe bepalingen over het leerlingdossier. Voor een deel gelden 

onder de AVG) dezelfde regels voor leerlingdossiers als onder de  Wet bescherming persoonsgegevens 

(Wbp).  Belangrijke nieuwe regels onder de AVG, ook relevant voor het leerlingdossier: 

 Onder de AVG moet school kunnen aantonen dat bij het gebruik van leerlingdossiers de regels van 
de AVG nageleefd worden. Dit heet de verantwoordingsplicht.  

 School moet de gegevensverwerking van leerlingdossiers opnemen in het zogenoemde register 
van verwerkingsactiviteiten. 

 Onder de AVG geldt het recht op dataportabiliteit. Dat is het recht van ouders om gegevens mee 
te nemen. Bijvoorbeeld naar een andere school.  

  

De school mag de meeste gegevens nog 2 jaar bewaren nadat het kind van school is gegaan. De 

basisschool moet langer bewaren (CONFORM DE BEPALING WPO): 

 gegevens over verzuim en in- en uitschrijving (5 jaar nadat de school uw kind heeft 
uitgeschreven); 

 gegevens over een leerling die naar een school voor speciaal onderwijs is doorverwezen (3 
jaar na vertrek van de leerling). 

Adresgegevens van (oud-)leerlingen mag de school bewaren voor het organiseren van reünies.  

OUDERS HEBBEN RECHT TOT INZAGE IN AL DEZE GEGEVENS. ER WORDT BINNEN DE TERMIJN VAN VIER WEKEN 

VOLDAAN AAN DIT VERZOEK. OOK BESTAAT ER KOPIERECHT, DAT WIL ZEGGEN DAT TEN BEHOEVE VAN DE OUDERS 

KOPIEËN VAN DE GEGEVENS GEMAAKT MOGEN WORDEN. DE SCHOOL MAG HIER EEN VERGOEDING VOOR VRAGEN. 

ER BESTAAT DAARNAAST NOG HET RECHT TOT CORRIGEREN VAN DE GEGEVENS EN VERWIJDERING VAN DE 

GEGEVENS. DIT HOUDT IN DAT OUDERS HET RECHT HEBBEN OP VERBETEREN, AANVULLEN, VERWIJDEREN, 

AFSCHERMEN OF OP EEN ANDERE MANIER ERVOOR TE ZORGEN DAT ONJUISTE GEGEVENS NIET LANGER GEBRUIKT 

WORDEN. ER IS ALLEEN EEN VERPLICHTING OM DIT OOK DAADWERKELIJK TE DOEN ALS ER SPRAKE IS VAN FEITELIJK 

ONJUISTE, ONVOLLEDIG OF NIET TER ZAKE DOENDE GEGEVENS OF GEGEVENS DIE IN STRIJD ZIJN MET EEN 

VOORSCHRIFT VAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS. 

OUDERS MOGEN HET ORIGINELE LEERLINGDOSSIER NIET MEENEMEN BUITEN DE SCHOOL. 

TEN AANZIEN VAN COLLEGA-SCHOLEN WORDEN DEZELFDE RICHTLIJNEN GEHANTEERD. ZONDER TOESTEMMING VAN 

OUDER(S) MAG HET DOSSIER NIET WORDEN INGEZIEN EN VERSTREKT.  

 

School – zorgteam 

De school respecteert de privacy van leerling en ouders en zorgt ervoor dat persoonlijke gegevens 

strikt vertrouwelijk blijven, conform de AVG Indien leerlingen extra zorg en begeleiding nodig hebben, 

mogen regionaal samenwerkende partijen volgens genoemde wet informatie uitwisselen over een 

leerling, mits er sprake is van een zorgvuldige aanpak door de school en de andere partij. 

Belanghebbenden worden geïnformeerd over het gebruik van leerlinggegevens met betrekking tot 

extra zorg en begeleiding en kunnen hier eventueel bezwaar tegen maken. 

Indien de school voor een leerling externe hulp moet inschakelen, mag zij ervan uit gaan dat ouders 

het leerrecht (leerplicht) van hun kind respecteren en hierbij binnen de grenzen van de redelijkheid en 

billijkheid ondersteuning en begeleiding bieden.  

In de loop der tijd is de taak van scholen ruimer geworden. Deze beperkt zich niet meer tot 
kennisoverdracht. Scholen spelen een grote rol in het jeugdbeleid. Andere organisaties willen graag 
met scholen samenwerken. Bijvoorbeeld gemeenten in het kader van achterstandsbeleid en 
jeugdbeleid. 
 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/europese-privacywetgeving/verantwoordingsplicht#hoe-voldoe-ik-aan-de-verantwoordingsplicht-6099
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/scholen-de-avg#wat-moet-een-school-in-het-register-van-verwerkingsactiviteiten-opnemen-6269
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/scholen-de-avg#wat-moet-een-school-in-het-register-van-verwerkingsactiviteiten-opnemen-6269
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/europese-privacywetgeving/recht-op-dataportabiliteit
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Op grond van de AVG zijn onderwijsinstellingen verplicht ouders te informeren en uit te leggen welke 

gegevens van de leerling gebruikt worden en aan wie de onderwijsinstelling wanneer welke gegevens 

wil verstrekken en met welk doel. Op welke wijze met de verwerking van leerlinggegevens wordt 

omgegaan, staat beschreven in het Privacyreglement. 

 

Autoriteit Persoonsgegevens 
Dit is het zelfstandig bestuursorgaan dat in Nederland bij wet als toezichthouder is aangesteld voor 

het toezicht op het verwerken van persoonsgegevens. De organisatie houdt zich dus bezig met 

privacy. De taken van de AP vloeien voort uit de Europese algemene verordening gegevensbescher-

ming (AVG) die voor alle landen van de EU geldt. De autoriteit onderzoekt het gebruik van persoons-

gegevens binnen bedrijven en overheidsorganisaties. Zij legt boetes op bij overtredingen. 

 

Contactgegevens 

Internet:  Autoriteit Persoonsgegevens 

Bezoekadres: Bezuidenhoutseweg (alleen volgens afspraak) 30, 2594 AV Den Haag  

Postadres: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag  

Telefonisch spreekuur voor privacyvragen:  0900 200 12 01 (gebruikelijke telefoonkosten) 

Openingstijden: op werkdagen van 09.00 tot 1200 uur en van 14.00 tot 17.00 uur.  

 

Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy: veilig omgaan met leerlinggegevens 

Scholen zijn verantwoordelijk voor de zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van de 

leerlingen. Hierbij hoort o.a. het maken van goede afspraken met aanbieders (educatieve uitgevers, 

distributeurs en leveranciers  van leerling- en schooladministratiesystemen). 

Dat kan een lastige opgave voor een school zijn. Daarom hebben aanbieders van digitale leermiddelen 

en van andere digitale producten samen met de PO-Raad en VO-raad afspraken gemaakt en dit 

vastgelegd in een convenant.  

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Het 

privacyconvenant en de model verwerkersovereenkomst zijn hierop aangepast. Per 1 april 2018 treedt 

versie 3.0 van het privacyconvenant in werking. Deze nieuwe versie van het privacyconvenant en de 

model verwerkersovereenkomst zijn volledig in overeenstemming met de AVG. 

Klik op onderstaande de link voor meer informatie m.b.t. het Convenant 

Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy versie 3.0 april 2018  

https://www.privacyconvenant.nl/ 

 

 

8.21 FYSIEKE EN SOCIALE VEILIGHEID OP SCHOOL ;  CALAMITEITENPLAN  

Voor het basisonderwijs, en speciaal (voortgezet) onderwijs geldt dat elke school een veiligheidsplan 

moet hebben. In dit plan staat wat de school doet aan fysieke veiligheid (inrichting van het 

Voor meer informatie ga naar https://www.innovo.nl/wet-bescherming-persoonsgegevens.html 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Persoonsgegevens
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
https://www.privacyconvenant.nl/
https://www.innovo.nl/wet-bescherming-persoonsgegevens.html
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schoolgebouw) en sociale veiligheid (omgaan met bijvoorbeeld agressie en geweld). Hieronder kan 

ook een pestprotocol vallen.  

In ons veiligheidsplan staat beschreven wat onze school onderneemt om o.a. pesten en andere 

ongewenste incidenten te voorkomen. Ook staat erin hoe scholen dit controleren.  

In een pestprotocol staat wat de school onder pesten verstaat, en hoe zij pesten probeert te 

voorkomen en hiertegen optreedt.  

Officieel begint de verantwoordelijkheid van de school voor het kind op het tijdstip dat de school 

opengaat en eindigt als de school dichtgaat. De school begint wanneer de kinderen naar binnen 

kunnen. De school gaat dicht aan het eind van de lessen of als de deuren echt worden gesloten. Als de 

school activiteiten organiseert,die behoren bij het schoolplan, zoals voetballen, zwemmen en 

excursies, is de school verantwoordelijk voor het kind. 

Wij willen dat alle kinderen door ons onderwijs kansen krijgen en hen aansporen het beste uit zichzelf 

te halen. Hiervoor is een veilig schoolklimaat een noodzakelijke voorwaarde. Veiligheid krijgt dus 

structureel aandacht op onze school.  

Fysieke veiligheid 

Het schoolgebouw voldoet aan de huisvestingseisen volgens de Arbo-wet en het landelijk bouwbesluit 

van het Ministerie van VROM. In de Arbo-wet zijn onder andere eisen gericht op een verantwoorde 

inrichting van het gebouw, omgang met gevaarlijke stoffen, brandveiligheid en algemene veiligheid. 

Onze BedrijfsHulpVerleners coördineren de veiligheid op school en regelen onder andere:  

 Toezicht op huis- en gedragsregels, zodat kinderen, personeel, ouders en bezoekers zich veilig 

gedragen in samenwerking met de directie.  

 Registratie van ongevallen en risico’s, zodat er inzicht is waar en hoe ongelukken (kunnen) 

gebeuren en er gericht maatregelen worden genomen ter voorkoming.  

 Organisatie van minimaal een maal per jaar een ontruimingsoefening. Een goed ontruimingsplan is 

noodzakelijk voor als er toch iets misgaat. Alle aanwezigen op school moeten weten hoe ze 

moeten handelen bij brand of een andere calamiteit.  

 Onze speeltoestellen voldoen aan de wettelijke regeling ‘Besluit veiligheid van attractie- en 

speeltoestellen’. Dat besluit stelt onder andere eisen aan het ontwerp, het fabricageproces en aan 

onderhoudswerkzaamheden. 

Op grond van de Arbo-wet: 

 voeren wij verzuimbeleid, inclusief verzuimbegeleiding; 

 bieden we werknemers een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek aan; 

 stellen we voldoende bedrijfshulpverleners aan; 

 zijn we in het bezit van een goedgekeurde risico-inventarisatie en evaluatie; 

 leven we de brandveiligheidsvoorschriften na; 

 melden we ongevallen met ernstig letsel direct aan de arbeidsinspectie. 

Sociale veiligheid 

Alle kinderen hebben recht op een onbezorgde schooltijd. Deze tijd staat in het teken van 

ontwikkelen, ontdekken en leren. Leerlingen moeten veilig zijn, zodat ze in staat zijn om te leren en 

zich te ontwikkelen. Een veilige omgeving voor scholieren en onderwijspersoneel houdt in dat er een 

prettige sfeer op school is.  En het voorkomen van incidenten zoals ongepast gedrag, intimidatie, 
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diefstal, agressie en geweld. Dat kan door op tijd te signaleren en hier gericht tegen op te treden. Dit 

geldt ook voor het bestrijden van pestgedrag. 

Wij willen een sociaal veilige school zijn, waar leerlingen, personeel en ouders zich thuis voelen. 

Daarom willen wij geen pestgedrag, agressie, geweld, discriminatie of seksuele intimidatie op onze 

school. Om een veilig klimaat te waarborgen hebben we twee contactpersonen en is er een 

klachtenregeling.  

Acties op school die bijdragen aan het verhogen van de sociale veiligheid zijn: 

 in ons curriculum zijn per groep minimaal 30 minuten per week opgenomen voor het oefenen van 

sociale competenties voor leerlingen via PBS en/of via “Goed Gedaan”, een methode voor de 

ontwikkeling van sociaal emotionele vaardigheden; 

 gewenst gedrag bewerkstellingen via positieve benadering door de SPBS-aanpak (Schoolwide 

Positive Behavior Support); leerlingen worden actief betrokken bij het maken van school- en 

gedragsverwachtingen, waarbij ook maatregelen tegen het pesten zijn betrokken; door het 

gebruik van de sPBS-aanpak voldoen wij aan de eisen, zoals die door de Anti-Pest-Wet van 1 

augustus 2015 zijn beschreven (“… alle scholen in het funderend onderwijs gebruiken een anti-

pestmethode , waarvan bewezen is dat deze werkt in de praktijk…”; “…De Inspectie Onderwijs ziet 

er op toe, dat scholen deze wet naleven”); 

 de school hanteert een Anti-Pest-Protocol; 

 de school hanteert een internetprotocol, waarin ook gedragsverwachtingen ter voorkoming van 

cyberpesten zijn opgenomen alsook maatregelen, die genomen worden als er toch sprake is van 

deze vorm van pesten; 

 juf Kim Dykstra is de vertrouwenspersoon, waar leerlingen voor advies terecht kunnen bij het 

oplossen van pesten/roddelen of voor eventuele externe hulp;  

 juf Sanne Habets is de pestcoördinator; zij zorgt er, in samenwerking met juf Carla, voor dat het 

PBS-programma en het werken met/actueel houden van het Anti-Pest-Protocol goed verlopen; 

 juf Sanne en juf Carla zijn onze gedragsspecialisten; samen met de directie monitoren zij de 

sociale veiligheid op school; 

 inzet van de weerbaarheidstraining “Rots & Water” door gecertificeerde leerkrachten; 

 goede samenwerking met de wijkagent, (school)maatschappelijk werk, schoolarts, de 

leerplichtambtenaar; 

 het volgen van de ontwikkeling die onder andere het Ministerie van Economische Zaken en de 

Stichting Kennisnet nemen op het gebied van veilig internet en minderjarigen; 

 ‘lik-op-stuk’ beleid voeren: aangifte doen van mishandeling/bedreiging/vernieling; 

 bij geweld en agressief gedrag van een kind worden direct de ouders geïnformeerd over het 

gedrag van hun kind en zij worden betrokken bij te treffen sanctiemaatregelen; 

 begeleiding organiseren via bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg, schoolmaatschappelijk werk, Bureau 

Halt. 

Wij volgen de ontwikkelingen vanuit de overheid, o.a. het plan van aanpak tegen pesten. 

Calamiteitenplan 

Op verzoek van het College van Bestuur is een INNOVO-calamiteitenplan opgesteld. Zie hiervoor 

onderstaande website.  
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8.22 ONDERZOEKEN NAAR FUNDEREND ONDERWIJS:  KAANS 

Onze school heeft de afgelopen jaren geparticipeerd in het langlopend onderzoeksprogramma KAANS, 

waarin het onderwijs in (Zuid-) Limburg werd gemonitord. Kaans is nu geïntegreerd in de Educatieve 

Agenda Limburg onder de naam Onderwijsmonitor Limburg. Om tot beter onderwijs te komen, 

worden gegevens verzameld over de achtergrond van leerlingen, de inzet in het onderwijsproces en 

de ontwikkeling die leerlingen doormaken van de kleuterschool tot het einde van de middelbare 

school. 

 

 

8.23 INFORMATIE SAMENWERKINGSVERBANDEN 

Informatie voor de scholen van de samenwerkingsverbanden SWV PO 31-04 Sittard-Geleen e.o.; SWV 

PO 31-05 Maastricht e.o., SWV PO 31-06 Heerlen e.o. 

 

Passend primair onderwijs in Zuid Limburg 

Schoolbesturen voor primair onderwijs hebben de opdracht om voor alle leerlingen passend onderwijs 

te organiseren. De schoolbesturen werken samen om invulling te geven aan deze zorgplicht. 

Elk kind heeft recht op passend onderwijs, ongeacht niveau van leren en ontwikkeling. Schoolbesturen 

en scholen geven vorm aan passend onderwijs in het ondersteuningscontinuüm: hoogwaardige 

basisondersteuning en extra ondersteuning. Uitvoering vindt plaats in afstemming met ketenpartners, 

zoveel mogelijk regulier en thuisnabij in één integraal plan binnen de beschikbare middelen. Hiertoe 

werken schoolbesturen samen in het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband is 

faciliterend bij het vormgeven van deze collectieve verantwoordelijkheid. 

In Zuid Limburg zijn drie samenwerkingsverbanden primair onderwijs: 

Regio Westelijke Mijnstreek:  Beek, Schinnen*, Sittard-Geleen en Stein. 

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

Valkenburg aan de Geul 

Regio Parkstad:  Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth*, Onderbanken*, 

Simpelveld en Voerendaal. 

* Deze gemeenten vormen vanaf 1-1-2019 de nieuwe fusiegemeente Beekdalen. 

 

Deze drie samenwerkingsverbanden in Zuid Limburg werken nauw samen op zowel beleidsmatig als 

uitvoeringsvlak. Informatie over de samenwerkingsverbanden kunt u terugvinden op de website: 

www.passendonderwijszuid.nl  

De medezeggenschap binnen de SWV-en is geregeld middels de Ondersteuningsplanraden (OPR). 

Vanuit de lijnen van het Ondersteuningsplan denkt de OPR mee over lopende processen en volgt de 

OPR ontwikkelingen. 

 

Dekkend aanbod 

Op de site https://www.innovo.nl/aanvulling-schoolgids.html vindt u meer informatie over dit onderwerp.  

Voor meer informatie ga naar 

 https://www.innovo.nl/onderzoeken-in-het-funderend-onderwijs-onderwijsmonitor-Limburg.html 

 

http://www.passendonderwijszuid.nl/
https://www.innovo.nl/aanvulling-schoolgids.html
https://www.innovo.nl/onderzoeken-in-het-funderend-onderwijs-onderwijsmonitor-Limburg.html
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Het samenwerkingsverband organiseert een dekkend aanbod, waarin alle leerlingen een passende 

plek vinden. Voor alle leerlingen met een ondersteuningsbehoefte wordt zo passend mogelijk 

onderwijs gerealiseerd. Daartoe werken de scholen in het samenwerkingsverband samen. Op Zuid 

Limburgs-niveau ontstaat een ondersteuningscontinuüm van reguliere tot zware ondersteuning binnen 

de samenwerkingsverbanden passend onderwijs.  

 

Ondersteuningscontinuüm 

Het ondersteuningscontinuüm bestaat uit 5 niveaus: 

 Ondersteuningsniveau 1:  Onderwijs in de groep 

 Ondersteuningsniveau 2:  Ondersteuning in de groep 

 Ondersteuningsniveau 3:  Ondersteuning op school met interne deskundigen 

 Ondersteuningsniveau 4:  Ondersteuning op school met externe specialisten 

 Ondersteuningsniveau 5: Extra ondersteuning speciaal (basis)onderwijs 

 

In het samenwerkingsverband wordt een onderscheid gemaakt tussen basisondersteuning en extra 

ondersteuning. Alle basisscholen bieden de basisondersteuning (ondersteuningsniveau 1 tot en met 

4). Dit doen zij autonoom of met behulp van netwerkpartners. Ondersteuningsniveau 5 is extra 

ondersteuning op het speciaal (basis)onderwijs. 

Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel: dit is een beschrijving van de voorzieningen die 

zijn getroffen voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben. Het schoolondersteuningsprofiel geeft 

een beeld van de wijze waarop scholen het ondersteuningscontinuüm vorm geven. Het 

schoolondersteuningsprofiel kunt u terugvinden op de website van de school. 

 

Aanmelding, zorgplicht en toelaatbaarheid tot speciaal (basis) onderwijs 

Er is een wettelijk onderscheid tussen aanmelding enerzijds en toelating, plaatsing en inschrijving 

anderzijds. 

Aanmelding is enkel een verzoek tot toelating en plaatsing. Inschrijving volgt na een positief besluit 

tot toelating en plaatsing. 

Ouders melden hun kind schriftelijk, minimaal 10 weken voorafgaand aan de gewenste plaatsing, aan 

bij de school van voorkeur en geven bij de aanmelding aan bij welke school of scholen eveneens om 

toelating is verzocht. Aanmelding is mogelijk vanaf de dag waarop het kind de leeftijd van 3 jaar 

bereikt. De verantwoordelijkheid voor tijdig plaatsen begint dus op het moment dat de leerling 

schriftelijk wordt aangemeld bij een school in het samenwerkingsverband. Aanmelding betekent dus 

niet automatisch plaatsen. Ouders stellen de school op de hoogte als zij vermoeden dat hun kind 

ondersteuning nodig heeft. Bij de eerste aanmelding in het primair onderwijs is die informatie, 

eventueel aangevuld met informatie van een voorschoolse voorziening, de belangrijkste basis voor de 

school van voorkeur om vast te stellen wat (welke ondersteuning) het kind nodig heeft.  

In geval van een verschil van inzicht over de inzet van onderwijsondersteuning in niveau 1 t/m 4, 

voorziet het SWV in onafhankelijk extern deskundig advies. 

Er is geen sprake van een voorgeschreven of uniform aanmeld- en inschrijfformulier vanuit het 

samenwerkingsverband. Besturen en scholen hanteren eigen formulieren en deze staan altijd op de 

website van de school. Scholen verstrekken algemene informatie over de school aan ouders. Aan een 

verzoek tot aanmelding geeft een school gehoor, waarbij de afspraak geldt dat niet mondeling wordt 

doorverwezen.  

De school beslist, binnen zes weken na aanmelding, of de leerling kan worden toegelaten. Deze 

periode kan eenmaal met maximaal vier weken worden verlengd. Als een school de leerling niet kan 

plaatsen, zoekt de school (of het schoolbestuur) een passende onderwijsplek op een andere school. 

Dat kan een reguliere school zijn of een school voor speciaal (basis)onderwijs. Belangrijk daarbij is dat 
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een goede balans wordt gevonden tussen de wensen van ouders en de mogelijkheden van scholen. 

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

toelaatbaarheidstraject gestart. Het samenwerkingsverband bepaalt of een leerling toelaatbaar is tot 

het speciaal (basis)onderwijs. Ook stelt het samenwerkingsverband het beleid en de procedure vast 

met betrekking tot de plaatsing van leerlingen voor wie de periode waarop de 

toelaatbaarheidsverklaring betrekking heeft, is verstreken.  

Als een leerling wijzigt van school dragen de betrokken scholen, in overleg met de ouders, 

gezamenlijk zorg voor een goede overgang en een warme overdracht volgens de afspraken binnen 

het samenwerkingsverband. 

Meer informatie in het algemeen en over de toelaatbaarheid tot speciaal (basis)onderwijs in het 

bijzonder, kunt u terug vinden op de website www.passendonderwijszuid.nl   

 

Contactinformatie:    Samenwerkingsverband Parkstad 

Adres:  Nieuw Eyckholt 290E 

6419 DJ Heerlen 

Directeur: Doreen Kersemakers 

Telefoon: 085 - 488 12 80 

E-mail: info-po@swvzl.nl 

 

NAWOORD 

De schoolgids van basisschool De Horizon moet u zien als groeidocument. De gids heeft een 

geldigheidsduur van een jaar. School en ouders zijn bij het samenstellen van deze gids uitgegaan van 

de actuele situatie op school. 

In het schoolplan zijn de beleidsvoornemens voor de periode 2015-2019 uitgebreid aangegeven. 

In de Jaarplanner staan gegevens betreffende vakanties, vrije dagen en activiteiten. 

Wij hopen u middels deze gids voldoende op de hoogte te hebben gebracht van allerlei zaken die voor 

u van belang zijn. 

 

Heerlen, 12 juni 2018 

Directie en team van basisschool De Horizon 

  

                                                                                          

 

Max Mannheims, directeur Jos Wetzels, adjunct-directeur 

 

  

http://www.passendonderwijszuid.nl/
mailto:info-po@swvzl.nl
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VERKLARENDE WOORDENLIJST 

AVI : Teksttoets ter bepaling technisch leesniveau 

AWB : Algemene Wet Bestuursrecht 

BAPO : Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen 

BB : Bovenbouw: de groepen 6, 7 en 8 

BaO : Basisonderwijs 

BS : Basisschool 

ADIT : Adaptieve Digitale Intelligentie Toets, afgenomen in groep 7 in mei; bepaalt 

mede het beleid per leerling voor het traject in groep 8; tevens eerste 

indicatie voor VO-verwijzing 

CvB : College van Bestuur 

CVI : Commissie van Indicatiestelling 

FPH : Federatie Peuter Speelzalen Heerlen 

GGD : Gemeentelijk Geneeskundige Dienst 

GMR : Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

HGA : Handelingsgerichte aanpak 

IB : Intern begeleider 

ICT : Informatie Communicatie Technologie 

LIO : Leraar in opleiding 

Logopedie : Hulp aan leerlingen m.b.t. gehoor-, stem-, spraak- en taalgebruik 

MB : Middenbouw: de groepen 3, 4 en 5 

MBO : Middelbaar Beroepsonderwijs 

MR : Medezeggenschapsraad 

OB : Onderbouw: de groepen 1 en 2 

OR : Ouderraad 

OWKR : Onderwijskundig Rapport 

PABO : Pedagogische Academie voor het Basisonderwijs 

PCL : Permanente Commissie Leerlingenzorg 

PO : Primair Onderwijs 

REC : Regionaal expertisecentrum 

ROC : Regionaal Opleidingscentrum (MBO) 

Route-8-Eindtoets : Eindtoets groep 8; geeft advies over de keuze school voor VO 

RT : Remedial Teacher 

SBO : Speciale school voor basisonderwijs 

SO : Speciaal Onderwijs 

SvO : Nascholingsinstituut Seminarium voor Orthopedagogiek (Hogeschool Utrecht) 

SWV : Samenwerkingsverband 
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VMBO : Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs 

VMBO-T : VMBO, richting Theoretische leerweg (voorheen MAVO) 

VO : Voortgezet Onderwijs 

VSO : Voortgezet Speciaal Onderwijs 

WBO : Wet op het basisonderwijs 

WEC : Wet op de expertisecentra 

WPO : Wet op het primair onderwijs 

WSNS : Weer Samen Naar School 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LET OP! 

De verwijzingen naar de uitgebreidere informatie rondom een bepaald onderwerp 

kunt u via de website van onze school vinden of rechtstreeks via de website van ons 

schoolbestuur INNOVO, stichting voor katholiek onderwijs. 

Ga daarvoor naar www.innovo.nl, klik in de horizontale balk op <scholen>. 

In het uitrolmenu klikt u dan op <Aanvulling schoolgids >. 

Voor de volledige teksten klikt u dan onderaan op de pagina op <klik hier>. 
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AKKOORDVERKLARING MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
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