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VOORWOORD: 
 
Een school kies je met zorg. Maar het kiezen is niet eenvoudig, omdat scholen verschillen in visie, manier 
van werken en in sfeer en accenten die gelegd worden. Ze hebben verschillende kwaliteiten. In deze 
schoolgids proberen we de informatie over OBS De Schatkist, die van belang is voor het maken van een 
keuze, op een overzichtelijke manier te presenteren.                                                     
Voor de ouders* die hun kind(eren) al aan onze zorg toevertrouwen is in deze schoolgids veel informatie 
te vinden over OBS De Schatkist en de instanties die bij de school betrokken zijn. In deze gids wordt een 
beeld geschetst van het onderwijs op OBS De Schatkist, de begeleiding en de zorg voor de kinderen, de 
rol en betrokkenheid van ouders binnen onze school en verder vindt u er veel praktische informatie. 
Ook voor de kinderen is er veel informatie te vinden in deze schoolgids. 
 
De gids wordt ieder schooljaar bijgewerkt en is te downloaden via onze website 
www.obsdeschatkist.nl   
Ouders kunnen aangeven een papieren versie te willen ontvangen. Ook andere belangstellenden 
kunnen een exemplaar ontvangen.  
 
Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u onze schoolkalender. Op deze kalender worden per 
maand de belangrijkste schoolgegevens vermeld. Denkt u daarbij aan vakanties en vrije dagen, 
vieringen, e.d. 
 
Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben, dan kunt u vanzelfsprekend terecht bij de 
schoolleiding of de teamleden.  
 
 
Wij gaan uit van uw vertrouwen in onze school en hopen op een fijne samenwerking in het belang van 
onze kinderen. 
 
 
Namens het team, 
 
directeur Birgitte van Hecke. 
 
 
*In deze schoolgids wordt steeds gesproken over ‘ouders’. Met ouders bedoelen wij natuurlijk alle 
volwassenen die de zorg voor onze leerlingen hebben. Als er in de schoolgids wordt gesproken over een 
groepsleider, een leerkracht of een persoon die met ‘hij’ wordt aangeduid, dan bedoelen we zowel 
mannen als vrouwen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.obsdeschatkist.nl/
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1.   DE SCHOOL 
 
 
1.1    De naam:  

 
OBS De Schatkist is jaren geleden samengesteld uit meerdere scholen. Uit een prijsvraag onder 
leerlingen en ouders is toen de naam ‘De Schatkist’ gekozen. 
Wij beschouwen onze school als een grote schatkist met heel veel bijzondere, verschillende kinderen, 
met ieder zijn eigen talenten. 
 

 
 
 
 
1.2 Situering van de school  
OBS De Schatkist heeft sinds dit jaar een locatie in Nulland aan Feldbiss 210 in de wijk Nulland in 
Kerkrade.  
Onze school werkt samen met een dependance van peuterspeelzaal ‘De Woelwaters’  
(Kinderopvang Kerkrade), die in hetzelfde gebouw huist. Er zijn tevens contacten met de naschoolse 
opvang. 
 

 
 
OBS De Schatkist ligt dicht tegen de grens met Duitsland en is een Euregioschool: kinderen vanaf  
groep 1 worden met de Duitse taal in aanraking gebracht en maken op speelse wijze kennis met de 
Duitse taal. Waar mogelijk zijn er communicatie-activiteiten met de Partnerscholen, die net over de 
grens in Duitsland liggen. Een aantal leerkrachten is geschoold en heeft lesgevende bevoegdheid op 
verschillende niveaus (Goethe Zertifikate). http://www.euregioschool.eu/ 
 
 
 
 
 
 
1.3    Schoolgrootte en groepsindeling 
OBS De Schatkist telt aan het begin van het schooljaar  151 leerlingen: 
De kinderen zijn verdeeld over 8 groepen 1a/2a, 1b/2b, 3, 4, 5, 5/6, 7/8, 8 
 
Wie werken er in onze school? 
Het team bestaat uit 11 mensen:  
 leerkrachten werkzaam in de groepen 
1     vakleerkracht muziek 
1     interne begeleiders 

  

http://www.euregioschool.eu/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.euregioschool.eu/&ei=4lqiVb3ND9HW7Aa03YDwCA&bvm=bv.97653015,d.bGQ&psig=AFQjCNFuJBWj3E4YPYu-ZfIaV91cd8vFZg&ust=1436789838593905
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1     directeur 
 
De groepsindeling en - bezetting 2018-2019 ziet er als volgt uit: 
 
 

Leerkracht  
 

Groep  

Marlou Thelen 1/2 

Kimberly Jansen 1/2 

Brigitta Weckseler   ma/di/wo  
Majorie Beetz wo/do/vrij 
 

3 

Diana van Diemen 
Dominique Henneman Ma/di/wo/vrij 
Onderwijsassistent 

4 
 

Kim Haenen  5 

Bart Oostdijk  5/6 

Sofie Plum  7/8 

Martijn Spronkmans  8 

 Laura Einöther  IB-er  

Birgitte van Hecke  Directie  

 

Directeur:    Birgitte van Hecke (maandag t/m vrijdag).  
Directie ondersteuning:   Brigitta Weckseler (donderdag en vrijdag).  
Interne begeleiding:   Laura Einöther  ( dinsdag, woensdag een keer per twee weken, donderdag , 
vrijdag). 
Vakleerkracht muziek:  Eefje  
Zij geeft 1 muziekles per week aan de groepen 3 t/m 8, dinsdagochtend. 
 
leerlingen (vanaf groep 4) kunnen meedoen met het schoolkoor CantaYoung. 
Het eerste jaar vinden de gratis repetities van CantaYoung plaats op de beide locaties, het jaar erna 
zijn de repetities (dan met contributie) elders in Kerkrade. 
 
 
 
 
 
 
1.4    Het schoolbestuur 

 
Onderwijsstichting MOVARE 
Onze school maakt deel uit van Onderwijsstichting MOVARE. Deze stichting telt  
48 scholen, met in totaal 52 locaties, in de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, 
Onderbanken, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein en Vaals. Dit zijn 44 ‘reguliere’ basisscholen, 3 scholen 
voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor speciaal (voortgezet) onderwijs, met in totaal ongeveer 
11.711 leerlingen. MOVARE kent rooms-katholiek, oecumenisch, protestants-christelijk, algemeen 
bijzonder en openbaar onderwijs.  
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Missie 
MOVARE staat voor onderwijs op maat voor elk kind. Dit gebeurt met autonomie, authenticiteit en 
met respect. Zowel voor elkaar als voor de wereld waarin wij leven. 
 
Bestuur 
De stichting wordt bestuurd door het College van Bestuur. Het College is werkgever voor alle 
medewerkers van MOVARE op de scholen en de medewerkers van het MOVARE-bureau.  
Het College van Bestuur bestaat uit de heer drs. R.S.T. Kruszel (voorzitter) en mevrouw J.P.G.M. 
Huijnen-Becks MLC (lid).  
 
Bereikbaarheid MOVARE-bureau 
Tel: 045-546 69 50 
E-mail: info@movare.nl 
Bezoekadres 
Heyendallaan 55b 
6460 AA  Kerkrade 
Postadres 
Postbus 12 
6460 AA  Kerkrade 
 
Voor actualiteiten en gegevens over de stichting verwijzen wij u naar de website www.movare.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.movare.nl/
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2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT: MISSIE - VISIE - IDENTITEIT  
 
 
2.1 Missie: 

Samen Kansrijk Onderweg 
 
Vanaf het moment dat een kind bij ons de school als leerling binnenkomt, bewandelen we gezamenlijk 
(kind-ouder-leerkracht) de weg tot eind groep 8, waarna het zijn weg vervolgt in het Voortgezet 
Onderwijs. Onderweg grijpen we alle kansen om het kind zo goed mogelijk te laten spelen, leren en 
ontwikkelen, op ieder niveau, passend bij dit kind. 
 
2.2 Visie: 
Op OBS De Schatkist zorgen we in onderlinge verbinding met kinderen, ouders en leerkrachten voor een 
veilige en inspirerende speel-leeromgeving, waarin ieder kind op zijn eigen wijze kan leren. Samen zijn 
we voortdurend onderweg naar een volgende stap in de groei en ontwikkeling van het kind. 
 
OBS De Schatkist is een school waar naast leren aandacht is voor: 
Veiligheid, orde en vertrouwen.  
Wij vinden deze waarden van groot belang binnen onze school, voor al onze kinderen (en ouders). 
 
2.3 Identiteit 
De Schatkist is een openbare school. Onze school is toegankelijk voor alle kinderen, met respect voor 
ieders godsdienst, levensbeschouwing of culturele achtergrond.  
Het openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen door aandacht te hebben voor 
godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse 
samenleving. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, 
zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. 
 
In het bijzonder geldt: 
1. Een goede samenwerking tussen stichtingsbestuur, schoolleiding, leerkrachten, kinderen en ouders 
vormt de basis voor een goed schoolklimaat: een goede school maken we met ons allen! 
2. Het werken in en het samenwerken met De Schatkist staat in het teken van respect voor elkaar en 
rekening houden met elkaar. 
3. Er is ruimte om jezelf te zijn en we vinden het belangrijk dat alle betrokkenen zo optimaal mogelijk 
kunnen functioneren. 
4. Het leren wordt beschouwd als een vanzelfsprekende en plezierige activiteit met als doel het steeds 
zelfstandiger worden. Het samen leren, samenwerken en zorg dragen voor elkaar staat hoog in het 
vaandel. 
5. Wij stellen ons actief op om onderwijsachterstanden ten gevolge van sociale, economische en 
culturele omstandigheden op te heffen en/of te verminderen. 
6. Vanuit geborgenheid en vertrouwen worden vaardigheden aangeleerd op sociaal (ik en de ander), 
emotioneel (ik en gevoel), motorisch (ik en bewegen), cognitief (ik en het leren), en creatief (ik en 
vindingrijkheid) gebied, met als doel bij te dragen aan de ontwikkeling tot een zelfstandig en positief 
kritisch denkend mens. 
7. Daarom werken wij met methoden en/of onderwijsleermiddelen die rekening houden met de 
verschillen tussen onze leerlingen en die ook zelfstandig en samenwerkend leren mogelijk maken.  
8. Met behulp van het CITO-LOVS (leerling-onderwijs-volgsysteem) worden de ontwikkelingen van 
individuele leerlingen nauwlettend gevolgd om passend onderwijs te kunnen geven, want leerlingen 
hebben recht op goed onderwijs en begeleiding. Daarom heeft de school een actief na- en 
bijscholingsbeleid voor haar personeel. 
9. De Schatkist voert een actief beleid in het samenwerken met peuterspeelzalen, voortgezet onderwijs, 
speciaal basisonderwijs en clusterscholen om de overgang naar de verschillende schooltypen zo soepel 
mogelijk te maken.  
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10. De Schatkist is deelnemer in de wijk of buurt o.a. via het Wijkplatform.  
 
2.4 De Schatkist…… een actieve school 
Om kinderen binnen onze school samen te laten spelen, leven en leren, organiseren wij sfeervolle 
activiteiten. 
Enkele voorbeelden:  
 
 
❖ Kinderboekenweek  
❖ Schoolontbijt 
❖ Sinterklaasfeest    
❖ Eindejaar viering 
❖ Carnavalsfestiviteiten 
❖ Excursies 
❖ Sportdag / Koningsspelen 
❖ Kunst- en cultuur activiteiten 
❖ Onze school als Euregioschool 
❖ Lenteviering 
❖ Schooluitstapje 
❖ Schoolverlaterdagen 
❖ Winterfeest 
❖ Schoolproject 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Koningsspelen 
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3  KENMERKEN VAN ONS ONDERWIJS 
 
In Nederland kennen we de wet op het primair onderwijs. Hierin staan de verplichtingen waaraan elke 
basisschool moet voldoen (de kerndoelen ).  
Daarnaast geeft deze wet de school ruimte om zelf bepaalde kenmerken aan het onderwijs te geven. Zo 
zijn dan ook door de minister van OC&W de kerndoelen fors teruggebracht van 115 naar 58. Precies 
voor Nederlands en rekenen en wiskunde, globaal voor de overige vakken en leergebieden. Dit geeft ons 
de mogelijkheid onderwijs te geven vanuit onze eigen visie, eigen kennis, inzichten en deskundigheid. 
 
3.1    Adaptief onderwijs 
Adaptief onderwijs gaat uit van de verschillen tussen kinderen en stemt het onderwijs af op de 
behoefte van de leerlingen. De visie erachter is dat kinderen beter leren als de leerstof op de 
interesses en het niveau van de leerlingen is afgestemd.                                                                                       
Adaptief onderwijs wil afwisseling in de lessen en meer aandacht voor samenwerken. Het 
zelfvertrouwen en de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen wordt zoveel mogelijk 
gestimuleerd. 
 
Zelfstandig werken en verwerken. 
Zelfstandig werken betekent dat kinderen binnen bepaalde schoolvakken uit de aangeboden leerstof 
kunnen kiezen en aan de slag kunnen gaan. Zij bepalen hun eigen keuze en oplossingen. De leerkracht 
is hierbij vooral begeleider. Kinderen dragen hun eigen verantwoordelijkheid. 
Onder zelfstandig verwerken wordt verstaan dat leerlingen na uitleg en/of instructie van de leerkracht 
zelf aan het werk kunnen. 
 
Doelstellingen:  
❖ kinderen leren keuzes maken 
❖ kinderen leren hun eigen oplossingen te bedenken 
❖ kinderen leren werken met een planbord/ dag- en weekplan 
❖ kinderen leren eigen verantwoordelijkheid te dragen 
❖ kinderen leren hun taken te verdelen 
❖ kinderen leren individueel, zelfstandig en interactief d.m.v. coöperatieve werkvormen hun werk 

te maken 
❖ kinderen leren hun eigen leervragen duidelijk te verwoorden 
❖ kinderen kunnen in hun eigen tempo aan hun taak werken 
❖ kinderen zetten hun talenten in 
❖ kinderen leren anderen te helpen en zelf hulp te vragen 

 
 
3.2    Combinatiegroepen: 
Binnen onze school streven wij (in principe) naar gecombineerde groepen. Uiteraard wordt de 
samenstelling van de groepen mede bepaald door het aantal leerlingen. 
De voordelen die wij ervaren binnen de combinatiegroep zijn o.a.: 
 
❖ kinderen leren  van en met elkaar 
❖ leerlingen kunnen andere leerlingen helpen 
❖ kinderen stimuleren elkaar in positieve zin 
❖ het zelfstandig werken wordt bevorderd 
❖ er wordt een groter beroep gedaan op sociale vorming 
❖ er wordt kindgericht gewerkt 
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Werken in combinatiegroepen vraagt van de leerkracht: 
 
❖ goede planning en voorbereiding 
❖ een effectieve instructie 
❖ leerstof aanbieden op verschillend niveau (differentiatie) 
❖ werken met een planbord, dag- weekplanner 
❖ een goede registratie van de resultaten 
❖ gezamenlijke activiteiten (bijv. wereld oriënterende vakken) 
❖ bevorderen van samenwerking (coöperatieve werkvormen) 

 
Dit vraagt van de leerlingen: 
 
❖ Zorg dat je alle spullen hebt om mee te werken 
❖ De leerkracht is bezig? zoek zelf naar een oplossing 
❖ Klaar: je bergt schriften op en doet het werk in de nakijkdoos of kast 
❖ Lopen: neem de kortste weg, beperk het lopen 
❖ Samenwerken: fluister met elkaar, praat alleen over je werk, werk rustig 
❖ Meehelpen  en meewerken aan een vlotte organisatie 

 
Kom je een probleem tegen tijdens het werk:     
           
1. Eerst zelf oplossen; 
2. Vraag in je groepje: 

➔ wees duidelijk 
➔ wees vriendelijk 
➔ wees geduldig 

3. Ga door met werk wat je wel weet/kent 
4. Als de juf of meester vrij is, dan vragen 
 
Hulp vragen:  
 
1. Help niet ongevraagd 
2. Laat anderen zoveel mogelijk zelf oplossen 
3. Lukt het niet……….dan…………: 

➔ vraag iemand anders in je groepje

  
➔ vraag het de leerkracht…als zij niet bezig  is 

4. Blijf niet te lang helpen 
5. Praat:              -zachtjes 
                                         -vriendelijk   
                                         -geduldig 

 
3.3 De inhoud van ons onderwijs 

 

Activiteiten en leerstofaanbod in de onderbouw, groep 1/2 
Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. De leerkracht speelt hierop in door te zorgen voor materiaal 
waar de kleuters van kunnen leren. De leerkracht praat veel en over allerlei zaken met de kinderen. Op 
deze wijze wordt de woordenschat van de kinderen uitgebreid en leren ze goed te spreken en zinnen 
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juist te formuleren. Bij ons op school ligt de nadruk op goed woordenschatonderwijs. Wij werken met 
een doorgaande lijn van groep 1 tot en met groep 8. Dit is van belang ter voorbereiding op het latere 
taal- en leesonderwijs. Door het gericht aanbieden van materialen geeft de leerkracht richting aan die 
ontwikkeling. Bij de kleuters wordt hoofdzakelijk met thema’s gewerkt. Daarin komt een veelheid aan 
taal-, reken-, muziek-, spel-, en creatieve activiteiten aan bod. Seizoensgebonden thema’s en feesten 

komen elk jaar aan bod. De leerkrachten creëren een rijke speelleeromgeving  zodat de spel taal-
spraakontwikkeling optimale impulsen krijgt.  
 
Kleuters hebben een grote behoefte aan beweging, ze houden niet van stil zitten. Hieraan komen we 
tegemoet door niet te lang in de kring te zitten, kinderen op een natuurlijke manier te laten bewegen 
tijdens het werken (bijv. zelf spulletjes pakken, naar andere kinderen toe lopen om iets te overleggen, 
naar het toilet gaan). De kleuters gaan elke dag naar de speelzaal om flink te bewegen en krijgen ruim 
buitenspeeltijd. 
 
Er wordt gebruikt gemaakt van de methode ‘Piramide’. Daarnaast wordt er gewerkt met de 
werkmappen Fonemisch bewustzijn en Gecijferd bewustzijn.  Wij kiezen relevante activiteiten uit deze 
methodes en bewaken de doorgaande lijnen naar de volgende groep. 
We volgen de ontwikkeling van de kinderen door middel van onze eigen observaties en de 
leerlingvolgsystemen KIJK en CITO (Taal voor kleuters en Rekenen voor kleuters). Minimaal twee keer 
per schooljaar vinden er oudergesprekken plaats.  

 

Het planbord in groep 1 en 2 
Binnen de groepen 1 en 2 werken de kinderen met het planbord. Ieder kind heeft zijn/haar eigen 
naamplaatje. De leerkracht deelt deze in de kring uit. Vervolgens kiest het kind een activiteit door het 
naamplaatje op het planbord te hangen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De leerkracht registreert dagelijks 
het werken van de leerlingen. Zo behoudt de leerkracht het overzicht m.b.t. het werken van het kind. 
Het planbord is de basis voor het werken met een dag- en weekplan in de verdere leerjaren. Momenteel 
zijn we bezig met een “proeftuin” in het werken met het digitale planbord.   
 
Wat wil onze school met deze werkwijze bereiken? 

 

❖ kleuters leren het dagritme 
❖ kleuters leren keuzes maken 
❖ kleuters leren zelfstandig te werken 
❖ het werken wordt overzichtelijker 
❖ kleuters werken gemotiveerder 

                Het planbord voor groep 1/2 
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❖ kleuters leren dat ze niet altijd kunnen doen wat ze graag willen (uitgestelde keuze) 
❖ het bevorderen van: 

- de taakspanning 
- het taakgericht werken 

 
 
 
 
 
Leerstofaanbod groep 3 t/m 8   
Het leerstofaanbod is van groot belang voor de ontwikkelkansen van de kinderen. Het bepaalt namelijk 
mede de kennis, het inzicht, de vaardigheden en de houdingen die kinderen zich door het onderwijs 
eigen kunnen maken. Wij vinden het belangrijk dat het leerstofaanbod eigentijds is, aansluit bij onze 
visie en dat het de kinderen goed voorbereidt op het vervolgonderwijs. 
De school kiest voor methoden die dekkend zijn voor de kerndoelen. Wij gebruiken de volgende 
methoden:  
 
Rekenen/wiskunde  : Reken Zeker 
Nederlandse taal/spelling : Taal Actief nieuw 
Technisch lezen   : Veilig Leren Lezen LIM versie/ Estafette 
Begrijpend lezen  : Nieuwsbegrip XL 
Studerend lezen  : Blits 
Aardrijkskunde   : Meander 
Geschiedenis   : Brandaan 
Natuur, techniek, biologie : Naut 
Schrijven   : Pennenstreken  
Gymnastiek   : Basislessen voor bewegingsonderwijs 
Verkeer    : Blokboek Verkeer 
Engels    : The Team 
Duits    : Lesmappen Euregioschool en Elena  
   
De school biedt de leerstof van de bovengenoemde methoden aan tot en met het niveau van groep 8. 
Dit geldt voor alle leerlingen, tenzij een leerling een eigen leerlijn volgt. 
De school biedt een ononderbroken lijn aan in het leerstofaanbod. We geven deze vorm door het 
gebruik van dezelfde methoden en door afstemming van de manier van lesgeven. 
De school past het leerstofaanbod aan de behoeften van de leerlingen aan. De methoden bieden naast 
basismateriaal ook verbredings- en verdiepingsmateriaal. Instructie en verwerking van leerstof vindt 
plaats tijdens meerdere werkperiodes per dag. Hiertoe behoort ook het structureren van het werk, 
zelfstandig omgaan met materialen, zelfredzaamheid, samenwerken en anderen helpen. Hulpmiddel 
hierbij is het dag- of weekplan en/of agenda, waarin leerling en leerkracht bepalen welk werk er 
gedurende een dag of week moet gebeuren en welke instructies er door de leerkracht gegeven worden. 
Tijdens instructiemomenten aan een deel van de groep, werkt de rest van de groep zelfstandig aan hun 
dag- of weekplan. Het kind houdt op het dag- of weekplan bij wat het al gedaan heeft. Voor kinderen 
die klaar zijn met hun geplande werk, zijn er aanvullende- en keuzeopdrachten. 
Zelfstandig werken wordt gestimuleerd en uitgebreid vanaf het moment waarop kinderen als vierjarige 
de school binnenkomen. Het ene kind is zelfstandig van nature, een ander heeft thuis al veel geleerd op 
dit gebied en een ander kind helpen we hier op school mee. Niet ieder kind zal even ver komen, dat 
hoeft ook niet. De leerkrachten ondersteunen en begeleiden hierbij, kinderen helpen elkaar. Verschil 
mag er zijn! 
 
ICT 
In elke klas en in de gemeenschapsruimte zijn computers voor de kinderen aanwezig. Daarnaast hebben 
we de beschikking over 60 tablets. De mogelijkheden zijn legio. Er staan onderwijskundige programma’s 
ter beschikking voor de groepen 1 t/m 8 en de computer/tablet wordt gebruikt als informatiebron 
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(internet). Ons bestuur, Movare, heeft een mediaprotocol opgesteld m.b.t. het gebruik van de computer 
en het internet en daar houden wij ons aan (zie bijlage). 
 
Lichamelijke opvoeding 
De groepen 1/2 maken dagelijks gebruik van de inpandige speelzaal.  
De groepen 3 t/m 8 gaan naar de gymzaal Bleijerheide straat.  De kinderen hebben gymschoenen, een 
broekje en shirtje nodig. Kleuters alleen gymschoenen met elastiek of klittenband. 
 
Voor de groepen 3 t/m 8 maken wij ook incidenteel gebruik van het aanbod van diverse 
sportverenigingen. Deze lessen vinden plaats in de eigen gymzaal of op de sportlocatie van de 
vereniging, bijv. de judoclub Arashi . 
De leerlingen van de groepen 1, 2 en 3  krijgen gymlessen aangeboden in het kader van het project JOGG 
(Jeugd op gezond gewicht). 
 
Actief burgerschap en sociale integratie, overdragen van kennis over en kennismaking met de 
diversiteit van de samenleving (zie ons burgerschapsprotocol). 
Burgerschapsvorming brengt jonge burgers (want dat zijn onze leerlingen immers!) kennis, 
vaardigheden en houdingen bij die nodig zijn om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen 
leefomgeving en in de samenleving. Wij vinden dat als school belangrijk omdat het onze leerlingen  
een kans op een goede toekomst biedt. Hoe geeft onze school vorm aan actief burgerschap en sociale 

integratie? Onze school richt zich op het bijbrengen van kennis 
(weten), vaardigheden (kunnen) en houdingen (willen) en op het 
opdoen van ervaringen (actief! burgerschap). Dit doen we niet 
m.b.v. een bepaalde methodische leergang, maar het is verweven 
in ons totale onderwijs. Bij actief burgerschap en sociale integratie 
gaat het om: 

• de competenties om met andere mensen om te gaan; 

• voorbereiding op deelname aan de Nederlandse 
(multiculturele) samenleving; 

• bevordering van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat; 

• ook zelf op school in de praktijk brengen van burgerschap. 
 
3.4    Duitse taal en cultuur (DTC en Euregioschool) 
OBS De Schatkist is een Euregioschool. Dit houdt in dat we naast de Engelse taal voor de groepen 7 en 
8, kinderen vanaf groep 1 ook met de Duitse taal in aanraking brengen. De leerlingen maken op 
speelse wijze kennis met de Duitse taal. Waar mogelijk zijn er communicatie-activiteiten met de 
Partnerscholen in Duitsland. Een aantal leerkrachten is geschoold en heeft lesgevende bevoegdheid op 
verschillende niveaus (Goethe Institut Zertifikate).  
 
 
3.5    Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) 
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderwijs voor jonge kinderen, bedoeld om een goede start 
te kunnen maken op de basisschool. 
Voorschoolse educatie                                                                                                                               
Voorschoolse educatie is bedoeld voor peuters van 2,5 en 3 jaar en vindt plaats op de peuterschool of 
de kinderopvang. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de voorschoolse educatie.  
Vroegschoolse educatie                                                                                                                                 
Vroegschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Voor vroegschoolse 
educatie zijn basisscholen verantwoordelijk. 

Programma’s VVE                                                                                                                                                                 
Er zijn diverse programma's voor VVE. Ze richten zich vooral op taalontwikkeling, maar besteden ook 
aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Op De Schatkist wordt gewerkt met 
het programma Piramide. 
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Gemeente Kerkrade stelt extra geld beschikbaar voor VVE.  
 
Binnen de locatie Nulland is samenwerking met peuterspeelzaal ‘De Woelwaters’, die in hetzelfde 
gebouw werkzaam is. Regelmatig is er overleg tussen de leidsters van de peuterspeelzaal en de 
leerkrachten van de groepen 1 en 2 (het zgn. koppeloverleg). Daarnaast vindt er overleg plaats tussen 
gemeente, scholen, peuterspeelzalen en kinderopvang. 
 

4 ONTWIKKELING VAN ONS ONDERWIJS  
 
4.1    De lerende organisatie 
OBS De Schatkist is een lerende organisatie en we proberen een zo hoog mogelijke kwaliteit na te 
streven. Het voortdurend jezelf ontwikkelen is belangrijk, dat geldt voor kinderen en ook voor 
leerkrachten. Er wordt daarom jaarlijks aan diverse speerpunten gewerkt, bijv. verbetering van het 
rekenonderwijs, uitzoeken van een nieuwe taalmethode, het volgen van de sociaal-emotionele 
ontwikkeling, beredeneerd aanbod en rijke leeromgeving in de groepen 1/2, zo goed mogelijk passend 
onderwijs geven, enz. Hierbij maken wij gebruik gemaakt van ondersteuning, begeleiding of scholing van 
onderwijsbegeleidingsdiensten zoals onderwijsondersteuning van ons bestuur Movare of externe 
begeleidingsdiensten. 
 
4.2    Overleg en vergaderingen 
Het werken aan onze speerpunten gebeurt op verschillend niveau: 

- Plenaire teamvergaderingen en studiedagen 
- teamvergaderingen 
- Werkgroep  
- Groeps- en leerling besprekingen 

 
Studiedagen: 
Tijdens de studiedagen vindt scholing en het uitvoeren van nieuwe plannen plaats.                                                                                                            
Teamvergaderingen:                                                                                                                                                     
Vergaderingen per locatie met op de agenda punten die voor de betreffende locatie gelden, zoals 
afspraken en regels, vieringen, actuele zaken.                                                                                            
Werkgroep vergaderingen:                                                                                                                                                                  
Tijdens deze werkgroep bijeenkomsten vindt intensief en structureel overleg plaats t.a.v. het 
onderwerp van de werkgroep, bijv. taal-lezen, welbevinden, rekenen, leerling ontwikkeling.                                                                                                                                                                                               
Groeps- en leerling besprekingen:                                                                                                                                                 
In de groepsbesprekingen wordt gesproken over het onderwijs en de resultaten van een groep. Het 
team bespreekt met de intern begeleider leer- en ontwikkelvragen en ondersteuning van leerlingen. 
4.3    CITO-LOVS: Leerling- en Onderwijs Volgsysteem. 
Ons leerling- en onderwijs volgsysteem van Cito geeft informatie over ons onderwijs. Aan de ene kant 
volgt het de ontwikkeling van de leerlingen, het geeft echter ook informatie over ons lesgeven en ons 
onderwijsaanbod. Door gebruik te maken van dit volgsysteem kunnen wij ons onderwijs verbeteren en 
steeds beter afstemmen op de behoeften van onze leerlingen. 
 
4.4    Schoolbegeleiding 
Onze school is voortdurend in ontwikkeling. Bij sommige aspecten van deze ontwikkeling laten we ons 
ondersteunen door experts van buiten de school, zoals orthopedagogen, psychologen, logopedisten, 
ergotherapeuten en onderwijsbegeleiders. Zij helpen ons bij vragen die te maken hebben met de zorg 
voor individuele leerlingen (consultatie en diagnostiek), het verder ontwikkelen van de zorgstructuur 
en het versterken van de kwaliteit van het onderwijs in de groepen (passend en opbrengstgericht 
onderwijs).  
Logopedisten worden ingeschakeld bij taal- en/of spraakproblemen van leerlingen en spelen een rol 
binnen de ontwikkeling van het taalonderwijs. Deskundigen op het gebied van ICT ondersteunen bij 
het effectief leren omgaan met bijvoorbeeld digitale schoolborden etc. Indien nodig maken we gebruik 
van andere deskundigen. 
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4.6    De inspectie van het onderwijs 
De inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs van bijna alle onderwijsinstellingen in 
Nederland. Dit gebeurt onder andere door de scholen te bezoeken. Onderwijs van hoge kwaliteit is van 
onschatbare waarde als investering in mensen en daarmee in de samenleving. Daarom is er behoefte 
aan een goed werkend onderwijsstelsel.  
De groeiende behoefte aan inzicht in kwaliteit valt samen met een trend die al een aantal jaren in het 
onderwijs zichtbaar is: minder overheidsregels, meer ruimte voor eigen beleid en 
verantwoordelijkheid van scholen. Deze twee ontwikkelingen hebben geleid tot een nieuwe wet die op 
1 september 2002 van kracht is geworden: de Wet op het onderwijstoezicht (WOT). In de WOT staat 
dat een school zelf verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het door haar gegeven onderwijs, dus ook 
voor de manier waarop de kwaliteit wordt gemeten en geëvalueerd. De inspectie sluit daar in haar 
toezicht zoveel mogelijk bij aan en stimuleert scholen om op eigen kracht de kwaliteit van het 
onderwijs te ontwikkelen. De inspectie werkt nauw samen met de schoolbesturen. 

 
 
5    ONDERSTEUNING VAN DE LEERLINGEN    
 
5.1 Ondersteuning van de leerlingen – Passend onderwijs 
Het team van De Schatkist heeft een duidelijke eigen visie op de ontwikkeling van het kind en de manier 
waarop het onderwijs daarop afgestemd moet zijn. 
Een belangrijk uitgangspunt is dat elk kind een persoon is met een eigen karakter, wil, mogelijkheden, 
leerbehoeften, ervaringen en achtergronden. Het eigene dient gerespecteerd en beschermd te worden. 
Daarbij vinden wij ook dat een kind zich kan ontwikkelen wanneer de omgeving waarin het kind opgroeit 
aandacht besteedt aan: veiligheid, vertrouwen, zelfredzaamheid en de mogelijkheid tot zelf ontdekkend 
handelen en onderzoeken. Van daaruit kan het onderwijsleerproces gericht worden op het realiseren 
van de reguliere onderwijsdoelen. Ook kan van daaruit gewerkt worden aan zelfvertrouwen, zelfkennis 
en ontwikkeling van positief gedrag. Om deze leerdoelen te volgen, worden vanaf het moment dat het 
kind op school komt belangrijke gegevens met betrekking tot het kind, de leerprestaties en observaties 
opgeslagen in een leerling dossier van ParnasSys.  
Alle gegevens die met ouders worden besproken bij de aanmelding en eventueel gegevens van de vorige 
school vormen het begin van het dossier. Verder komen in het dossier onder meer notities van 
besprekingen, van onderzoeken, toets- en rapportgegevens. Ook gegevens over extra hulp aan het kind 
worden vermeld. Dossiers vallen onder de verantwoordelijkheid van de directie en de interne 
begeleider. Zij waakt dan ook over de voorschriften m.b.t. de wet op de privacy. 
 
Verloopt de ontwikkeling van uw kind bij het nastreven van de door de wet omschreven leerdoelen 
sneller of trager, dan zal de school in deze behoefte voorzien door: 
  a. passende leerstof te bieden  

b. de betrokkenheid bij het eigen leerproces (eigenaarschap) te vergroten 
c. andere doelen te stellen en deze na te streven (bijv. een eigen plan)  
 

De groepsleerkracht krijgt een duidelijk beeld van de onderwijsbehoeften van uw kind door regelmatig 
de methode gebonden toetsen af te nemen en door te observeren. Zo kan de leerkracht volgen of de 
kinderen de aangeboden leerstof hebben begrepen en kunnen toepassen. Daarnaast worden 2 maal per 
jaar vorderingen gemeten met behulp van landelijk genormeerde toetsen (CITO-LOVS). Bij de kleuters 
gebruiken we de toetsen ‘taal voor kleuters’ en ‘rekenen’. Bij de groepen 3 tot en met 8 gebruiken we 
vooral de toetsen die zijn gericht op de ontwikkeling van rekenen, lezen en taal/spelling.  
Deze gegevens worden geregistreerd.  
 
 
Pedagogische doelen die wij als school nastreven zijn: 

a. acceptatie van het kind in zijn eigenheid 



18 

 

b. structuur, duidelijkheid in grenzen stellen 
c. niet accepteren van storend gedrag 

 
Om de emotionele ontwikkeling en sociale redzaamheid van uw kind in beeld te brengen gebruiken wij 
ons meetinstrument ZIEN. Ook worden regelmatig gesprekjes gevoerd met uw kind. 
Toch kan het voorkomen dat uw kind niet graag naar school komt of dat uw kind ernstige moeite heeft 
met het zich aanpassen aan onze pedagogische doelen. Als dat het geval is dan zal de school, samen met 
u, ouders trachten te komen tot passende maatregelen. Van deze gesprekken en de daaruit 
voortvloeiende afspraken worden door ons verslagen gemaakt.  
 
Op onze school is Laura Einöther  de interne begeleider. 
In samenwerking met de directie coördineert zij de ondersteuningsactiviteiten. 
 
 
Alle kinderen vanaf groep 3 ontvangen twee keer per schooljaar een rapport. Alle ouders worden drie 
keer per schooljaar uitgenodigd voor een gesprek over hun kind. Wij beginnen met het omgekeerd 
oudergesprek waarbij wij de ouders laten vertellen over hun kind. Dan volgen er nog gesprekken over 
het welbevinden en over de didactische ontwikkeling. Natuurlijk is er altijd de mogelijkheid om een 
gesprek te voeren als er vragen of zorgen zijn bij u als ouder of bij de leerkracht. 
Zoals al aangegeven verdient elke leerling de onderwijsondersteuning die hij/zij nodig heeft. Om dit goed 
te kunnen organiseren is met ingang van 1 augustus 2014 is de wet op ‘Weer Samen Naar School’ 
omgevormd in ‘Passend Onderwijs’.   
Dat betekent dat elke school een passende onderwijsplek biedt voor kinderen, ook als zij extra 
ondersteuning nodig hebben. Het liefst op de eigen school natuurlijk, het kan echter ook op een andere 
basisschool , een speciale basisschool of in het speciaal onderwijs. Ouders worden nauw betrokken bij die 
keuze. Alle extra ondersteuning die kinderen nodig hebben wordt door de samenwerkende scholen (SWV) 
georganiseerd en betaald.  
 
Om dit zoveel als mogelijk te realiseren hanteren we op school vijf niveaus van zorg. Het zorgniveau 
waarin de leerling is ingedeeld, geeft aan welke zorg de leerling krijgt. 

 
 

Zorgniveau       1     ‘gewone’ begeleiding door de leerkracht 

 

Zorgniveau         2    ‘speciale’ begeleiding door de leerkracht 

 

Zorgniveau         3   ‘specifieke’ ondersteuning door de  leerkracht na  
                                   overleg met interne begeleider en team.  
 

 

Zorgniveau          4    ‘specifieke’ ondersteuning na overleg tussen 
                                    leerkracht, interne begeleider en externe  
                                    deskundige.  

 

Zorgniveau          5    naar een andere basisschool of speciale  
                                    (basis) school  

 

 

 

Toelichting: 
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niveau 1 
Op dit niveau krijgt de leerling zoals de meeste kinderen in de groep het leerstofaanbod aangeboden 
conform de richtlijnen van de door ons gehanteerde methoden en is de pedagogische aanpak van de 
leerkracht voor de hele groep eveneens toereikend. 
niveau 2 
Op dit niveau hanteert de leerkracht bij de betreffende leerling(en) naast of in plaats van het 
leerstofaanbod van de methoden of de pedagogische aanpak in de groep een speciaal aanbod gericht op 
de ondersteuningsbehoeften van deze leerling(en). Dit kan het geval zijn omdat de leerling het moeilijk 
heeft met het reguliere aanbod of omdat het reguliere aanbod te eenvoudig is voor de leerling.  
De leerkracht wint hiervoor indien nodig advies in. 
niveau 3 
Indien de leerkracht concludeert dat het reguliere aanbod (niveau 1) en een speciaal aanbod niveau 2 
ontoereikend is, treedt hij /zij in zorgniveau 3 in overleg met de ouders en interne begeleider om 
zodoende samen, eventueel na intern onderzoek, een specifiek pedagogisch en/of didactisch aanbod voor 
de betreffende leerling(en) vast te stellen en uit te voeren. Dit kan het geval zijn omdat de leerling het 
moeilijk heeft met het aanbod of omdat het aanbod te eenvoudig is voor de leerling. Op dit niveau kan 
het daardoor voorkomen dat er voor leerlingen een handelingsplan, ontwikkelingsperspectief of een 
andere specifiek plan van aanpak wordt opgesteld.  
niveau 4 
Indien de leerkracht na overleg met ouders, het team en de interne begeleider in zorgniveau 3 geen 
specifiek pedagogisch en/of didactisch aanbod voor de betreffende leerling kan vaststellen worden op 
dit niveau externe deskundigen ingeschakeld om samen de specifieke begeleiding en/of een specifiek 
pedagogisch en/of didactisch aanbod voor het kind vast te kunnen stellen en uit te kunnen voeren. Op 
dit niveau is er voor de betreffende leerling altijd een handelingsplan, ontwikkelingsperspectief of ander 
specifiek plan van aanpak opgesteld.  
Van niveau 1 tot 4 noemen we het de Basisondersteuning 
Alle scholen hebben hun huidige mogelijkheden om leerlingen te begeleiden en te ondersteunen 
beschreven in het school ondersteuningsprofiel. Het SWV heeft een ambitieus niveau van de 
basisondersteuning vastgesteld. Dat is het niveau waar alle scholen naartoe groeien. 
niveau 5 
Heeft de school haar best gedaan en blijkt het niet haalbaar te zijn om een kind, zelfs met extra hulp, dat 
onderwijs te bieden waar het kind recht op heeft dan is de grens van haalbaarheid bereikt en is het kind 
elders beter op zijn/haar plek.  
De leerlinggebonden financiering (rugzak) zoals wij die kennen vanuit het verleden verdwijnt en de wijze 
waarop leerlingen worden verwezen en toegelaten tot het speciaal (basis)onderwijs zijn nu anders 
geregeld.  
Het samenwerkingsverband overlegt, door middel van een toelaatbaarheidsverklaring, of een leerling 
toelaatbaar is tot een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of voortgezet speciaal onderwijs (VSO). 
De directeur van het samenwerkingsverband geeft, na inwinning van het deskundigenadvies, al dan niet 
een toelaatbaarheidsverklaring af en vervolgens kan de leerling geplaatst worden in of het SBO of het 
SO of VSO. Tegen deze beslissing over de toelaatbaarheid kan bezwaar worden ingediend bij een 
(bezwaar)adviescommissie.   
 
 
Passend onderwijs is dus voor alle leerlingen, op de basisscholen en scholen voor speciaal 
(basis)onderwijs, bedoeld en richt zich nadrukkelijk op leerlingen met specifieke  
ondersteuningsbehoeften.  
De belangrijkste doelstellingen van passend onderwijs zijn dan ook: 

- Zo passend mogelijk onderwijs aanbieden en daarbij vooral kijken naar de onderwijsbehoeften 
van de leerlingen en minder naar de beperkingen; 

- Leraren en scholen beter toerusten: passend onderwijs voor en extra ondersteuning van een 
leerling in de klas staat of valt met de mogelijkheden en competenties van de leerkracht(en) en 
de kwaliteit van de ondersteuningsstructuur in en rond de school; 
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- Toewijzing van extra ondersteuning vindt dichtbij de leerling, in overleg met de ouders en met 
gebruikmaking van interne- en externe expertise, plaats;  

- We gaan er vanuit dat het financiële systeem dat bij de nieuwe regeling passend onderwijs 
hoort de inzet van middelen beheersbaar en transparant maakt; 

- Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs waardoor “thuiszitten” niet meer 
nodig hoeft te zijn; 

- De passende onderwijsplek zien we graag zo dicht als mogelijk bij huis gerealiseerd met als 
uitgangspunt de schoolvoorkeur van de ouders; 

- Er is afstemming en intensieve samenwerking tussen de schoolbesturen en de Gemeenten.  
Zij hebben afgesproken om samen op te trekken voor de jeugd.  

- Het jeugdbeleid en het ondersteuningsplan van het SWV grijpen dan ook in elkaar en 
versterken elkaar wederzijds. 
De ambitie daarbij is om hulp en ondersteuning voor kinderen in de wijk toegankelijk en 
passend te organiseren. Bestaande zorg wordt dichter in de omgeving van kind en gezin 
gebracht. Dit wordt mogelijk gemaakt door samenwerkende scholen en sociale (wijk)teams.       
 
Werken vanuit deze gezamenlijke visie en uitgangspunten betekent; 

- Een sterke basis op school, in het gezin en in de wijk, 
- Steun als dat nodig is en 
- Specialistische voorzieningen als het moet. 

De ondersteuning wordt ingezet volgens het principe van één kind, 1 Gezin 1 Plan én altijd in 
samenspraak met ouders.  

 
Natuurlijk kunt u ook als ouders een hulpvraag stellen over u kind of gezin. Hierbij denken wij aan: 

• Gemeentelijke Gezondheid Dienst (GGD): de schoolarts 

• CJG: Centrum voor jeugd en gezin. 

• Logopedie 

• Bureau Jeugdzorg (BJZ) 
 

Aanmelding vanuit een andere basisschool: 
Als u onze school kiest voor uw kind dat extra ondersteuning nodig heeft, neemt u dan minimaal 6 
weken van tevoren contact op met de school. Na een telefonische afspraak wordt u op school 
ontvangen voor een eerste informatief gesprek met de directeur. Tijdens dit gesprek zullen zij u vragen 
naar de reden van vertrek, b.v. verhuizing. 
Daarna wordt informatie ingewonnen bij de school van herkomst. Binnen 6  weken laten wij u weten 
of uw kind wordt toegelaten of dat wij een voorstel voor een beter passende plek voor uw kind 
hebben op een andere school.  Tijdens dit tweede gesprek worden definitieve keuzes gemaakt en zal 
tot mogelijke inschrijving worden overgegaan.  
 
5.3    De begeleiding van leerlingen bij de overgang naar het voortgezet onderwijs 
  
De voorlichting aan ouders ten behoeve van de schoolkeuze van leerlingen. 
Tijdens het eerste gesprek in oktober/november over de vorderingen van de leerlingen van groep 8 
wordt door de leerkracht aangegeven op welk niveau het kind functioneert en wat voor hem of haar het 
meest geschikte vervolgtraject zou kunnen zijn. Wij hechten veel waarde aan het oordeel van de 
groepsleerkracht. Ook de ervaringen die het team tijdens de schoolloopbaan van het kind heeft 
opgedaan worden meegenomen. In een gesprek zal de leerkracht het voorlopig schooladvies vanaf eind 
groep 6 met de ouders delen. Ouders krijgen zo een indicatie naar welk type voortgezet onderwijs het  
kind mogelijk uitstroomt.  
Rond december/januari volgt er een folder, uitgegeven door de scholen voor voortgezet onderwijs in 
Oostelijk Zuid- Limburg.  In deze folder staan alle informatieavonden, open dagen en andere belangrijke 
zaken van de diverse scholen in deze regio. Ook de ouders wordt geadviseerd informatie in te winnen 
bij de betreffende scholen.  
Per 1 maart dienen groep 8 leerlingen ingeschreven te staan bij een school voor voortgezet onderwijs. 
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Het voortgezet onderwijs vraagt van iedere leerling een onderwijskundig rapport, waarin relevante 
gegevens staan met betrekking tot persoonlijke en onderwijskundige zaken en een uitdraai van het Cito 
LVS. Dit wordt door de leerkracht van groep 8 verzorgd.  
In groep 8 wordt de eindtoets ”Route 8”  in april afgenomen om te meten hoe het staat met de kennis 
van de afzonderlijke leerlingen. Na de afname van de Route 8 eindtoets wordt de uitslag door de 
leerkracht van groep 8 besproken met de leerling.  
In het eerste jaar van het vervolgonderwijs zijn er overlegmomenten tussen de basisschool en de 
vervolgschool over de oud-leerlingen.  
Alle rapporten van de schoolverlaters worden aan ons doorgestuurd. Zodoende kunnen wij onze oud-

leerlingen nog volgen t/m hun diploma. Voor de richtingen 
die elke VO school in haar aanbod heeft, verwijzen wij naar 
onze website www.obsdeschatkist.nl Hier kunt u bij het 
onderwerp LINKS informatie vinden. En natuurlijk op de 
websites van de verschillende VO scholen zelf. 
 
 
 
 
 

Schoolverlaterskamp 
 
 
De groepen 8 van beide locaties gaan samen 3 dagen op kamp in Wijlre in het Leienhoes  
 
 
 
 
 
6    ZORG VOOR VEILIGHEID EN GEZONDHEID 
 
6.1    Fysieke veiligheid  
Op onze school wordt veel aandacht besteed aan de fysieke veiligheid van leerlingen en 
personeelsleden.  
Hieronder verstaan wij een goede huisvesting en een in alle opzichten veilige schoolomgeving. Het 
wettelijk kader is hiervoor maatgevend. Indien noodzakelijk, worden aanvullende maatregelen 
getroffen. Honden (klein en groot) mogen niet op het schoolplein en in school komen. 
 
Om veiligheid te kunnen waarborgen zijn de toegangsdeuren van de school tijdens schooltijd gesloten. 
Bij de hoofdingang is een bel.  
Jaarlijks volgen verschillende leerkrachten de (herhaling) cursus bedrijfshulpverlening (BHV) bij de firma 
B.L.E.R. (bedrijfshulpverlening, levensreddende handelingen, eerste hulp bij ongevallen en reanimatie). 
Elk schooljaar wordt er op beide locaties met de kinderen en leerkrachten de ontruiming van het 
schoolgebouw geoefend. De kinderen zijn meestal niet op de hoogte van datum en tijdstip waarop een 
ontruimingsoefening plaatsvindt. Het oefenen is vooraf in de klas besproken en er wordt onder andere 
gewezen op de vluchtroutes. 

In elk klaslokaal en op diverse plaatsen in de school hangen de vluchtroutes. Onze school wordt i.s.m. 
de brandweer op brandveiligheid gecontroleerd. Controlepunten zijn onder andere: 
❖ Het ontruimingsplan; 
❖ De vluchtroutes; 
❖ Brand- en blusapparatuur; 
❖ Noodverlichting. 

 
 
 

 

http://www.obsdeschatkist.nl/
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6.2    Sociale veiligheid 
Ook de sociale veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. Leerlingen hebben een veilige 
schoolomgeving nodig om goed te kunnen leren en leraren hebben een veilige school nodig om goed 
te kunnen werken. Dat betekent niet dat er nooit incidenten zijn, maar wel dat we het nodige doen om 
incidenten te voorkomen en om die, als ze zich toch voordoen, goed af te handelen.  
D.m.v. ons registratiesysteem ’KIJK! Op sociale competentie’ volgen wij de sociale-emotionele 
ontwikkeling van kinderen in groep 3 t/m 8. Vanaf groep 5 vullen de kinderen zelf ook een 
signaleringslijst in. 
We leren onze kinderen respectvol met elkaar, met de leerkrachten en andere personen in school om 
te gaan.  
Bij acceptatie van gedrag van leerlingen liggen onze grenzen op het gebied van veiligheid en respect. 
Soms kan een kind gedrag vertonen waarbij de veiligheid in de groep of t.a.v. een andere leerling in het 
gedrang komt. Of vertoont een leerling zeer respectloos gedrag naar een ander toe. Dan kan  het nodig 
zijn het kind door de ouders te laten ophalen en de rest van de dag thuis te laten. 
Naar huis gaan zorgt ervoor dat het kind tot rust komt en dat er geen onderwijstijd verloren gaat voor 
de groep (of tijd van de interne begeleider of directeur). 
Bij een incident is er direct overleg met de directeur Birgitte van Hecke, IB-er Laura Einöther over het 
laten ophalen van de leerling. Wij volgen dan ons protocol time-out, schorsing, verwijdering.  
Het gedrag moet gezien zijn door de leerkracht (kan ook een andere leerkracht zijn, bijv. op de 
speelplaats of in de gang). De leerkracht moet naar de ouders toe duidelijk kunnen aangeven wat er is 
gebeurd, waarom dit voor de school onacceptabel gedrag is en dat het nodig is om het kind op te halen. 
We laten het kind ophalen als we het gevoel hebben dat we de ouders nodig hebben, o.a. om het kind 
tot rust te laten komen, maar ook om verder te kunnen praten over de begeleiding  van het kind. Van 
de gebeurtenis en het gesprek wordt verslag gemaakt, die wordt opgeslagen in het dossier van het kind. 
 
Meer informatie hierover vindt u terug in de diverse hoofdstukken van deze schoolgids en diverse 
bijlagen, zoals 10.1 Klachtenregeling en 10.3 Time-out/schorsing en verwijdering. 
Sinds eind schooljaar 2016-2017 hebben we een Veiligheidsplan. 
 
 
 
6.3    Huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis) 
 
Sinds 2013 is de wet ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ van toepassing. Als wij op 
school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk te maken heeft met huiselijk geweld en/of 
kindermishandeling, dan zijn wij verplicht de volgende stappen te zetten: 

• We brengen de signalen in kaart; 
• We hebben collegiaal overleg of raadplegen ‘Veilig Thuis’; 
• Afhankelijk van de situatie praat de school of ‘Veilig Thuis’ met ouders en/of kind. 

 
Hierna wordt besloten of er hulp nodig is en op welke wijze. Voor de meldcode en meer informatie 
over dit onderwerp verwijzen wij u naar ons schoolveiligheidsplan op de website.  
 
 
 
 
 
 
 
6.4    Hoofdluis en de luizenbrigade 
Hoofdluis komt steeds weer voor in alle scholen. Maar ook bij sportclubs, verenigingen en andere 
plekken waar kinderen relatief dicht bij elkaar zijn. Als school zijn wij, voor een groot deel, afhankelijk 
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van ouders bij de bestrijding van de hoofdluis. Voor ouders is het belangrijk om regelmatig thuis de eigen 
kinderen te controleren op hoofdluis en indien nodig de hoofdluisinfectie te bestrijden.   
Binnen de school hebben we preventieve maatregelen genomen ter voorkoming en tegengaan van 
hoofdluisbesmetting. 
Deze komen in hoofdlijnen hierop neer: 

• Een aantal ouders, de luizenbrigade, hiervoor speciaal geïnstrueerd, controleert de kinderen 
meerdere keren per schooljaar, in principe na elke vakantie. Wij hebben ieder schooljaar nieuwe 
ouders nodig. 

• Bij geconstateerde hoofdluis wordt u hierover door de schoolcoördinator (leerkracht) van de 
luizenbrigade ingelicht. 

• Bij bezwaren tegen een dergelijke controle kunt u dit bespreken en aangeven bij de 
groepsleerkracht van uw kind. 

• Zowel u als ook de school kan bij een hardnekkig luizenprobleem ondersteuning vragen van de 
schoolarts en GGD. 

 
6.5    Gezond gedrag 
Snoepen op school: 
Al enkele jaren probeert onze school vat te krijgen op het snoepen op school. Meerdere malen is er 
onder andere via nieuwsbrieven gewezen op minder of niet snoepen, op gezonde traktaties, op 
verstandiger snoepen (groente en fruit). Ook in de vorm van projecten proberen wij het gezond gedrag 
van kinderen te bevorderen. 
Wij vinden een snoepverbod binnen onze school te ver gaan. Liever blijven wij over dit thema in gesprek 
met kinderen en ouders en informeren hen verder over alternatieve traktaties tijdens verjaardagen. 
Kortom: het uitdelen van snoep heeft niet onze voorkeur. Hiervoor zijn betere en gezondere vormen 
van trakteren mogelijk. Te denken valt dan aan appels, mandarijnen, tomaten, fruitspiesen, blokjes kaas 
enz. Ons verzoek aan u luidt: als uw kind traktaties wil uitdelen, kies dan voor gezonde en verantwoorde 
traktaties. Geef uw kind geen snoepgoed mee naar school en vertel hem of haar ook waarom u dit niet 
doet. 
 
6.6    Rookverbod 
Vanzelfsprekend geldt er een rookverbod op school. Dit is een wettelijk voorschrift. Roken mag alleen 
buiten het schoolgebouw en de speelplaats en zoveel mogelijk uit het zicht van de kinderen.  
 
7 LERAREN  
 
 
7.1 Scholing van leraren 

 
Elk schooljaar wordt een deelplan/ontwikkelplan opgesteld, waarin de plannen en speerpunten van dat 
schooljaar beschreven staan.  
Hieraan kan scholing worden gekoppeld die nodig is om schoolontwikkeling en verbetering van de 
kwaliteit van ons onderwijs tot stand te kunnen brengen.  
Gedurende de afgelopen schooljaren zijn we o.a. aan de slag gegaan met het werken met 
groepsoverzichten, zelfstandig werken en het werken met dag- en weekplannen, direct 
instructiemodel, leerkrachtvaardigheden, pedagogisch klimaat d.m.v. PBS , sociaal-emotionele 
ontwikkeling, onze kwaliteitscultuur, beredeneerd aanbod en rijke leeromgeving in groep 1/2. 
 
Voor ons is het een voortdurende uitdaging onze missie en visie in ons dagelijkse onderwijs te laten zien. 
Zo willen we nog meer en nog beter de voordelen van het werken met combinatiegroepen in praktijk 
brengen:  

• hoe laten we kinderen van elkaar leren? 

• Hoe laten we kinderen elkaar op een goede manier helpen? 

• Hoe laten we kinderen elkaar stimuleren? 

• Hoe laten we kinderen op een goede manier zelfstandig werken? 
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• Hoe stimuleren we de sociale vorming? 

• Hoe kunnen we zo goed mogelijk kindgericht werken? 
Bij deze zoektocht wordt het team ondersteund door met name onderwijsondersteuners van Movare 
en ‘Bureau Wolters’. 
Scholing van leerkrachten gebeurt in de vorm van cursussen, studiedagen, conferenties, collegiale 
consultaties e.d. Teamgerichte scholing heeft de voorkeur. Individuele scholing is soms ook noodzakelijk 
of wenselijk voor de persoonlijke ontwikkeling of om beter te kunnen aansluiten bij de 
schoolontwikkeling. Wij vinden het ook belangrijk dat wij als teamleden van elkaar leren. Dit komt naar 
voren tijdens klassenbezoeken, vergaderingen en gesprekken met elkaar.  
 
7.2    Vervanging van leerkrachten 
Wanneer een leerkracht niet aanwezig kan zijn, bijv. vanwege ziekte, studieverlof of ander verlof, wordt 
er voor vervanging gezorgd. Vervangers zijn leerkrachten die ingeschreven staan bij Movare. Een 
medewerker van Movare regelt de vervangingen voor alle Movare-scholen. Wij proberen zoveel 
mogelijk met een vaste groep vervangers te werken. Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd in een groep 
dezelfde vervanger te plaatsen. Wij mogen onze voorkeur doorgeven, deze zal echter niet altijd 
gehonoreerd kunnen worden. 
Mocht er helemaal geen vervanger beschikbaar zijn, dan worden de kinderen verdeeld over andere 
groepen. We doen al het mogelijke om te voorkomen dat leerlingen niet naar school kunnen komen. 
Mocht dit een keer echt niet lukken, dan krijgt u vooraf schriftelijk bericht en indien u niet voor opvang 
kunt zorgen, vangt de school uw kind op.  
 
7.3     Stagiaires 
Wij prijzen ons gelukkig geregeld stagiaires te mogen begeleiden.  
Wij vinden dit een goede zaak, aangezien wij op deze wijze kunnen meehelpen het onderwijs in de 
toekomst te voorzien van goed opgeleide onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel. 
Bovendien is contact met opleidingsinstituten en jonge collega’s voor het levendig houden van het 
onderwijs van belang.  
Wij hebben stagiaires van diverse opleidingen.  Regelmatig komen er ook oud-leerlingen vanuit hun VO-
opleiding bij ons om hun maatschappelijke stage uit te voeren. Voor hen proberen we altijd ruimte te 
maken.  
 
 
8    OUDERS EN DE SCHOOL 
 
8.1 Het belang van de betrokkenheid van ouders 
OBS De Schatkist acht het van groot belang dat ouders en school goed samenwerken. Uit onderzoek 
blijkt ook dat het goed is voor het kind wanneer zijn ouders en de school een goede relatie hebben. 
Dit kan binnen een werkgroep, de ouderraad, de medezeggenschapsraad of incidenteel bij klusjes, 
creatieve activiteiten of vieringen tijdens en na schooltijd. Op verschillende momenten tijdens het 
schooljaar zullen ouders benaderd worden.  
Door mondeling en schriftelijk informatie uit te wisselen, door geregeld contact te houden en door het 
inzetten van ouderhulp, streeft De Schatkist ernaar de samenwerking tussen ouders en school vorm te 
geven.  
 
8.2  De ouderraad  
De ouderraad is een werkgroep bestaande uit actieve, betrokken ouders die bereid zijn om samen met 
het team schoolse activiteiten te organiseren. Te denken valt aan Sinterklaasfeest, Eindejaar viering, 
schooluitstapje. Indien ouders of verzorgers interesse hebben om te participeren binnen de ouderraad 
kunnen zij zich melden bij de voorzitter van de ouderraad. 
De ouderraad beschikt over een eigen huishoudelijk reglement. Een keer per jaar is er een algemene 
informatieavond, waarbij alle ouders gezamenlijk eventuele nieuwe leden kiezen in de ouderraad. 
Indien nodig zal de hoogte van de ouderbijdrage opnieuw worden vastgesteld. 



25 

 

Ongeveer een keer per maand is er een bijeenkomst, waarop allerlei schoolactiviteiten met elkaar 
worden gepland, georganiseerd en geëvalueerd.  
Bij deze openbare vergaderingen is een afgevaardigde van het lerarenteam aanwezig.  
De verschillende activiteiten worden onder verantwoordelijkheid en in nauwe samenwerking met het 
team georganiseerd.  
 
Ouderbijdrage 
 
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage.  

De ouderbijdrage is bedoeld voor extra uitgaven, die de school niet vergoed krijgt door de overheid. 

Voor activiteiten dus, die door de Rijksoverheid, niet als kernactiviteiten worden beschouwd, maar die 

door ons belangrijk worden gevonden. De bijdrage zal  volledig ten goede van de kinderen komen.  

 

Onze school vraagt van de ouders/verzorgers een bijdrage voor de volgende activiteiten; 

Sinterklaas, wintervierring, lenteviering, Koningsspelen (kleuters), soms bij schoolontbijt, kinderboeken 
week.  
Er is een eigen bijdrage voor de schoolreis nodig. In het begin van elk schooljaar wordt de hoogte van 
de ouderbijdrage opnieuw vastgesteld  
Voor het schoolreisje en het schoolverlaterskamp wordt een  aanvullende bijdrage gevraagd.  
De ouderbijdragen worden geïnd en beheerd door de ouderraad 
 
De gemeente en Stichting Leergeld steunen gezinnen financieel, zodat kinderen altijd mee kunnen doen. 
Ouders kunnen hier een aanvraag doen en krijgen bericht of ze hier voor in aanmerking komen. De 
bijdrage betreft een vergoeding voor de ouderbijdrage, schoolreis en kamp.  
 
“In de Wet op het primair onderwijs (WPO) is in artikel 40, lid 1 (en artikel 13 lid 1 onder e) vastgelegd, 

dat aan ouders een extra bijdrage gevraagd kan worden, mits daarbij is vermeld dat deze vrijwillig is. 
Artikel 40 geeft tevens expliciet aan dat toelating tot de school of activiteiten van de school niet 
afhankelijk gesteld mag worden van de betaling van deze bijdrage”.   
 
 
8.3 De medezeggenschapsraad 
De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan binnen elke school. De leden van MR 
adviseren en beslissen mee over een aantal belangrijke schoolzaken. Zij gaan te werk volgens de Wet op 
de Medezeggenschap. In de medezeggenschapsraad zitten gekozen afgevaardigden van ouders en het 
team.  
De medezeggenschapsraad vergadert 1 x per 6-8 weken op een avond (voor data zie schoolkalender). 
De vergaderingen zijn openbaar. De directeur is  aanwezig tijdens een MR-vergadering. 
U kunt altijd vragen stellen aan MR-leden over zaken die u bezighouden m.b.t. onze school. 
De namen van de MR-leden zijn te vinden op de website van de school.  
 
De samenstelling van de MR: 
Het aantal leden wordt bepaald door het aantal leerlingen van de school. Onze MR mag uit 6 personen 
bestaan, waarvan 3 leden het personeel vertegenwoordigen en 3 leden de ouders. 
De zittingsduur is 4 jaar, wanneer die zittingsduur afloopt zullen personeel en ouders geïnformeerd 
worden. Iedereen die interesse heeft kan zich als aspirant lid aanmelden.  
Een MR-lid kan zich overigens ook herkiesbaar stellen. Wanneer er meer gegadigden dan plaatsen zijn, 
volgen verkiezingen. 
U hebt dus op 2 manieren invloed op de samenstelling van de oudergeleding van de MR;  

- u kunt zelf kandidaat zijn,  
- u kunt ook meebepalen wie u als ouder vertegenwoordigt. 
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De Medezeggenschapsraad houdt zich bezig met tal van zaken die van belang zijn voor of van invloed 
zijn op het onderwijs en de organisatie binnen de school.  
Ieder jaar biedt het bestuur en de directie van de school diverse plannen aan de MR aan, bijv. het 
schoolplan (voor 4 schooljaren), de schoolgids, het school ondersteuningsplan (SOP) , de schooltijden of 
een voorstel tot aanstelling van een nieuwe directeur. Dit soort plannen worden ter instemming of ter 
advies aan de MR voorgelegd. Daar ligt een grote verantwoordelijkheid voor de MR; je moet je als lid 
goed verdiepen in een dergelijk plan voordat je tot een oordeel of advies kunt komen. Ook kun je als 
MR-lid navraag doen bij bijvoorbeeld vakbonden en de Vereniging voor Openbaar Onderwijs.  
De MR kan de directie en het bestuur op zaken attenderen en advies geven op tal van gebied. 
De MR richt zich op onze hele school. Locatie gebonden zaken worden wel behandeld als er een belang 
is voor de hele school. De MR mag zich niet bezighouden met individuele zaken zoals een conflict tussen 
een ouder en een leerkracht, of tussen een leerkracht en de directie. 
 
 
8.4    De gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
MOVARE heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze geeft advies of verleent 
instemming over school overstijgende zaken (aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn 
voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen) met als doel de beleidsontwikkeling mede 
vorm te geven. Medezeggenschapszaken met betrekking tot individuele scholen worden behartigd 
door de Medezeggenschapsraden (MR-en) van de afzonderlijke scholen. De leden van de GMR hoeven 
geen lid te zijn van een Medezeggenschapsraad (MR), wel wordt van hen enige binding met een school 
uit de betreffende regio verwacht.  
 
 

8.5    Elkaar informeren 
Het is zowel voor ouders als voor de school van belang elkaar zo goed mogelijk te informeren. Zeker 
daar waar het gaat om de ontwikkeling van het kind, maar ook daar waar het gaat om andere zaken 
die betrekking hebben op onze school. Wij informeren elkaar d.m.v.: 
 
De schoolgids. 
Jaarlijks wordt een actuele versie op de website van de school geplaatst. Indien u prijs stelt op een 
papieren versie, kunt u die op school vragen. Reacties van ouders zijn natuurlijk welkom. 
 
De school kalender                                                                                                                                                                                       
Denk hierbij aan: studiedagen van het personeel, rapporten en rapportgesprekken,  vakanties, vrije 
dagen, activiteiten, etc.  
 
 Rapporten.                                                                                                                                                                                            
2 keer per jaar voor de groepen 3 t/m 8.   
 
Rapportgesprekken/oudergesprekken 
Alle ouders van leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 worden door de leerkracht uitgenodigd voor een 
gesprek, alvorens rapport 1 en 2 mee naar huis gaat.  
Uiteraard kunnen er daarnaast, op verzoek van ouders/verzorgers of leerkracht ook gesprekken 
plaatsvinden.  
Voor de groepen 1 en 2 worden minimaal 2 gesprekken gevoerd. De gesprekken gaan in ieder geval 
over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind,  de vorderingen en afgenomen Cito-toetsen. 
Blijf vooral niet lopen met vragen of zorgen, maak een afspraak! 
 
Prikbord. 
Hierop vindt u allerlei nieuws o.a. vanuit de school, de ouderraad, de gemeente, de wijk en de regio. 
 
Ouderavonden  
Worden georganiseerd om informatie over het onderwijs en schoolse zaken te geven. Uw 
aanwezigheid vinden wij erg belangrijk en dus vanzelfsprekend! 
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VO-gesprekken. 
Gesprekken over het voortgezet onderwijs met ouders en leerlingen van groep  6, 7 en 8. 
 
Individuele gesprekken. 
Op uitnodiging of op verzoek altijd mogelijk. Maak gerust een afspraak met de leerkracht van uw kind. 
 
Informatie schoolse activiteiten. 
Deze informatiebrieven kunnen locatieafhankelijk zijn: bijv.: vieringen en activiteiten. Wij hanteren 
een digitaal informatiesysteem ISY. Hier plaatsen  wij de informatie/ brieven op.  
 
Onze website: www.obsdeschatkist.nl/  of facebooksite. 
Bezoekt u eens onze sites om o.a. ook een indruk van onze schoolse activiteiten te krijgen. U vindt er 
ook foto’s van de diverse activiteiten.   
 
8.6    Informatie aan gescheiden ouders.                                                                                                                      
Ouders die gescheiden zijn hebben beide recht op dezelfde informatie. Onder informatie in dezen 
wordt verstaan: alle relevante zaken betreffende de leerling en de schoolorganisatie zoals rapporten, 
nieuwsbrieven, voortgangsrapportages, de schoolgids en ouderavonden.                                           
Indien beide ouders het ouderlijk gezag hebben en de leerling woont bij één van de ouders, dan zal de 
informatie worden verstrekt aan de ouder bij wie de leerling in huis woont. Hierbij gaat de school 
ervan uit dat alle informatie welke door de school aan die ouder wordt verstrekt door die ouder aan de 
andere ouder wordt doorgegeven. Indien dit niet het geval is, dan dient de ouder die de informatie 
niet ontvangt op eigen initiatief contact op te nemen met de school en zal in overleg worden bezien of 
andere afspraken ten aanzien van de informatievoorziening kunnen worden gemaakt.                                            
Indien beide ouders het ouderlijk gezag hebben, er sprake is van co-ouderschap en de leerling woont 
beurtelings bij één van de ouders, dan zal alle informatie worden verstrekt aan de ouder wiens 
adresgegevens ten behoeve van de registratie van de leerling zijn gemeld. Ook in dit geval gaat de 
school ervan uit dat alle informatie welke door de school aan die ouder wordt verstrekt door die ouder 
aan de andere ouder wordt doorgegeven. Indien dit niet het geval is, dan dient de ouder die de 
informatie niet ontvangt op eigen initiatief contact op te nemen met de school en zal in overleg 
worden bezien of andere afspraken ten aanzien van de informatievoorziening kunnen worden 
gemaakt. 
Het komt uiteraard voor dat maar één van de ouders van het kind belast is met het ouderlijk gezag en 
de andere ouder niet. In dat geval rust op de ouder die belast is met het ouderlijk gezag de verplichting 
om de ouder die niet belast is met het ouderlijk gezag op de hoogte te houden van gewichtige 
aangelegenheden die het kind betreffen.  
Indien sprake is van een gebrekkige of geheel ontbrekende communicatie tussen de gescheiden ouders, 
is de school eveneens verplicht om de niet met het ouderlijk gezag belaste ouder desgevraagd informatie 
te verschaffen over belangrijke feiten en omstandigheden die het kind of de opvoeding van het kind 
betreffen. De school hoeft geen informatie te verstrekken die zij ook niet verstrekt aan de met het 
ouderlijk gezag belaste ouder of als het belang van het kind zich tegen het verschaffen van de informatie 
verzet. 

Voor een juiste en zuivere toepassing van de regels en richtlijnen m.b.t. informatie aan gescheiden 
ouders, is het van belang dat ouders de school op de hoogte stellen indien er wijzigingen zijn met 
betrekking tot de Burgerlijke Staat.                                                                                                                            
Indien als gevolg van een scheiding de situatie ontstaat dat één of beide ouders niet meer belast is met 
het ouderlijk gezag, dan is de betreffende ouder verplicht om afschriften van de officiële stukken 
waarin dit is vastgelegd, waaronder bepalingen ten aanzien van het ouderlijke gezag, bezoekrecht en 
dergelijke, te overhandigen aan de school. De betreffende stukken zullen in het leerlingendossier 
worden bewaard. Uiteraard zal hierbij uiterste zorgvuldigheid worden betracht. 

http://www.obsdeschatkist.nl/
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Indien sprake is van de situatie dat een ouder een nieuwe relatie aangaat, dan zal de school geen 
informatie verschaffen aan de nieuwe partner van de ouder. Indien de ouder wenst dat de nieuwe 
partner samen met de ouder bij bijvoorbeeld rapport- of oudergesprekken aanwezig is, dan zal in overleg 
worden bezien of en op welke wijze hieraan gehoor kan worden gegeven. De school zal in ieder geval 
geen informatie verschaffen aan de nieuwe partner zonder de aanwezigheid van de ouder. 
                                                                                                       
 

 
9.      PRAKTISCHE ZAKEN 

9.1    Aanmelding, in- en uitschrijving  
 
Aanmelding en inschrijving 4-jarigen: 
De aanmelding van uw kind, dat voor het eerst naar school gaat (dus de vierjarigen), kan elke dag 
gebeuren. Dit na een afspraak met de directie. 
In een eerste informatief gesprek zal de directeur u: 
- uitleg geven over de school; 
- wijzen op de mogelijkheid van een kijkochtend; 
- rondleiden door het gebouw. 
Hebt u de keuze voor de school bepaald, dan worden: 
- de inschrijfformulieren ingevuld. Dit betekent dat u akkoord gaat met de inrichting en de visie 

van de school; 
- afspraken gemaakt voor de wenochtenden. Wennen geschiedt binnen  

OBS De Schatkist vanaf de eerste van de maand waarin het kind 4 jaar wordt. 
De wet bepaalt dat het kind vanaf de dag waarop het 4 jaar wordt, de school dagelijks mag 
bezoeken. De school adviseert om in de decembermaand en de laatste schoolmaand kinderen 
niet meer te laten wennen.  

U ontvangt tijdig een schriftelijke uitnodiging voor de 1e schooldag. 

Kennismakingsperiode basisschool                                                                                                                        
Als uw kind 3 jaar en 10 maanden is, mag het al een paar dagen op de basisschool komen wennen. Dat 
mag maximaal 5 dagen. Scholen kunnen deze 5 dagen verdelen in 10 halve dagen. Ze mogen de 
kennismakingsperiode ook korter laten duren.                                                                                     
 
 
Aanmelding vanuit een andere basisschool: 
Na telefonische afspraak wordt u op school ontvangen voor een eerste informatief gesprek met de 
directeur en indien gewenst de interne begeleider. Tijdens dit gesprek zal men u vragen naar de reden 
van vertrek. Daarna wordt informatie ingewonnen bij de school van herkomst. Deze zorgt namelijk na 
inschrijving van het kind op onze school voor een onderwijskundig rapport. Tijdens een tweede gesprek 
worden definitieve keuzes gemaakt en zal tot mogelijke inschrijving worden overgegaan.  
 
Aanmelding vanuit het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs: 
Op onze school wordt bij een aanmelding van een leerling vanuit het speciaal basisonderwijs of het 
speciaal onderwijs bekeken of de school in staat is om de onderwijsbehoeften te bieden. 
Centraal staat het belang van het kind en de mogelijkheden van de school om het ontwikkelingsproces 
van het kind te ondersteunen. 
Wij gaan er van uit dat de leerling de gehele basisschoolperiode op onze school blijft en op een goede 
manier ondersteund zal worden. 
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Uitschrijven van leerlingen: 
Indien uw kind een andere (basis)school gaat bezoeken, dient u uw kind mondeling bij de directie af te 
melden. Hierna volgt de officiële uitschrijving. Wij zullen dan een onderwijskundig rapport met alle 
leerling-gegevens, binnen de daarvoor gestelde termijnen, versturen naar de ontvangende school. 
 
 
De uitstroom naar het VO gedurende de laatste 2 jaren. 
 
 
 
Uitstroom 2016-2017: 

VWO 
(Ath./Gym.) 

VWO/Havo Havo Havo/VMBO VMBO g/t VMBO b/k LWOO Praktijkonderwijs 

7 2 3 2 7 5 5 0 

 
Uitstroom 2017-2018: 

VWO 
(Ath./Gym.) 

VWO/Havo Havo Havo/VMBO VMBO g/t VMBO b/k LWOO Praktijkonderwijs 

1 3 3 7 4 9 1 0 

 
 
In het schooljaar 2016-2017 hebben wij voor onze ( groep 8) schoolverlaters voor het eerst gebruik 
gemaakt van de digitale eindtoets “Route 8”. 
 

Schooljaar 2016-2017 en 2017-2018  

Jaar school-
groep 

ondergrens landelijk 
gemiddelde 

(ruwe) 
score school 

conclusie 

2017 19 191,4 201 Eygelshoven: 
224,9  

Nulland: 
 209 

Beide locaties scoren zowel boven de 
ondergrens als boven het landelijk 

gemiddelde. 

2018 19 197,3 201 Eygelshoven: 
217,3 

Nulland: 
207,1 

Beide locaties scoren zowel boven de 
ondergrens als boven het landelijk 

gemiddelde. 

   

 
 
 
 
9.2    Verplichte onderwijstijd en onze schooltijden 
 
Onze schooltijden 
Op onze school hanteren een continurooster.  
De lessen starten, na de inlooptijd om 08.20 uur, om 08.30 uur. De middagpauze is van 12.00 uur - 
12.45 uur en de school is om 14.45 uur uit.  
Alle kinderen blijven dus tussen de middag op school en lunchen in de klas, samen met de leerkracht. 
Vervolgens wordt de pauze buiten op de speelplaats ook onder leerkrachttoezicht voortgezet. Bij 
slecht weer blijven de kinderen binnen. Het overblijven binnen ons continurooster is gratis.  
Op woensdag eindigt de lesdag om 12.30 uur.  
De kleine pauze voor de groepen 3 t/m 8 is van 10.15 uur -  10.30 uur. 
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Groep 1 en groep 2: 

 Ochtend: Middag: Totaal: 

    

Maandag: 08.30 uur -12.00 uur   12.45 uur-14.45 uur  5,5 uur 

    

Dinsdag: 08.30 uur - 12.00 uur 12.45 uur -14.45 uur 5,5 uur 

    

Woensdag: 08.30 uur - 12.30 uur  4,00 uur 

    

Donderdag: 08.30 uur - 12.00 uur 12.45 uur - 14.45  uur 5,5 uur 

    

Vrijdag: 08.30 uur - 12.00 uur  3,5  uur 

    

   24 uur 

 
Voor de groepen 1 t/m 8 hebben we gekozen voor afspraken rondom het brengen van de kinderen; dit  
om rust voor de kinderen te  garanderen.  
 
Inloopafspraken: 
De deuren van de school gaan open om 08.20 uur. 
De leerkracht is tijdens de inlooptijd, vanaf 08.20 uur in de klas.  
Ouders hebben dan de mogelijkheid een mededeling te doen of iets te vragen. 
De kinderen gaan bij binnenkomst in de klas in de kring zitten of spelen met het speelgoed dat klaar 
staat.  
Met ‘wenkinderen’  wordt flexibel omgegaan. 
De deur van de klas gaat om 08.30 uur dicht. De leerkracht begint met de les.  
Ouders die te laat komen, zetten hun kind bij de deur van het lokaal af. 
Ouders die regelmatig te laat komen, worden hier op aangesproken.  
Na school is er de mogelijkheid voor ouders om de leerkracht te spreken of een afspraak te maken. 
 
Groep 3 t/m 8: 

 Ochtend: Middag: Totaal: 

    

Maandag: 08.30 uur - 12.00 uur 12.45 uur - 14.45  uur 5,5 uur 

    

Dinsdag: 08.30 uur - 12.00 uur 12.45 uur - 14.45  uur 5,5 uur 

    

Woensdag: 08.30 uur - 12.30 uur    4,00 uur 

    

Donderdag: 08.30 uur - 12.00 uur 12.45 uur - 14.45  uur 5,5 uur 

    

Vrijdag: 08.30 uur - 12.00 uur 12.45 uur - 14.45  uur 5,5 uur 

    

   26,00 uur 

 
Voor de groepen 3 t/m 8 geldt een inlooptijd van 08.20 tot 08.30 uur. De kinderen gaan zelfstandig naar 
hun klaslokaal. Vóór 08.30 uur is er geen toezicht op de speelplaats. 
Om 08.30 uur wordt er in Nulland een akoestisch signaal gegeven, als teken dat de lestijd wordt gestart.  
 
 
 
9.3    Regels en afspraken 
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- Wij verwachten van u dat u uw kind(eren) op tijd naar school brengt  of stuurt, zodat we in het 
kader van effectieve leertijd ook echt om 08.30 uur kunnen beginnen. Zo voorkomen we ook dat 
de groepen onnodig gestoord worden tijdens hun kring, instructie of naar de gym gaan. 
Ongeoorloofd verzuim en te laat komen wordt bijgehouden in onze verzuimregistratie. Bij  
ongeoorloofd verzuim of veelvuldig te laat komen ontvangt u een brief van school en/of wordt 
u uitgenodigd voor een gesprek op school. De school heeft de plicht de leerplichtambtenaar / 
bureau VSV (voortijdig schoolverlaten) op de hoogte te stellen van veelvuldig te laat komen of 
ongeoorloofde afwezigheid van een leerling.  

- Vanaf 8.20 uur is er de inlooptijd op school. De kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen zelfstandig, 
zonder begeleiding van ouders, naar hun klaslokaal gaan.  

- Als uw kind met de fiets naar school komt geldt: alle fietsers stappen af bij de poort en stallen 
hun fiets netjes in de daarvoor bestemde stalling. De fiets wordt, indien mogelijk, afgesloten. 

- Maak, daar waar ze aanwezig zijn, gebruik van oversteekplaatsen voor uw veiligheid en het 
geven van een goed voorbeeld aan uw kinderen. 

- Indien uw kind de school niet kan bezoeken wegens ziekte of indien u met uw kind bijv. de 
huisarts bezoekt, geef dit dan voor 08.30 uur telefonisch door aan de school. 
Maak afspraken met de huisarts, tandarts etc. zoveel mogelijk buiten schooltijd. Voorts 
verwijzen wij naar de regelgeving m.b.t. maatregelen ter voorkoming van verzuim. Geef 
dringende zaken, zoals uitval van ouderhulp, niet meedoen aan de gymles e.d. door aan de 

betreffende leerkracht vóór 08.30 uur.  
Heeft u meer tijd nodig, maak dan een afspraak na schooltijd. 
 
De kinderen dienen: 
- Tijdens de gymles gepaste kleding te dragen; 
- Geen spitse, scherpe en/of gevaarlijke voorwerpen mee naar 
school te nemen. Indien een of ander toch wordt geconstateerd, 
dient het voorwerp te worden afgegeven aan de groepsleerkracht. 

Deze zal hiervan melding doen aan de directie en aan de ouders/verzorgers van betreffende 
leerling; 

- Het  gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan. Het is mogelijk om een mobiele telefoon 
te gebruiken bij onderwijsprojecten. Hiervoor zal de leerkracht aangeven dat dit is toegestaan.  

- Bij verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen zijn wij niet aansprakelijk.  
- Beschadigingen van of vernielingen aan schoolmaterialen en/of schoolgebouw en/of eigendom 

van derden te vergoeden, als deze opzettelijk zijn gedaan. 
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9.4    Verkeersveiligheid 
Ieder schooljaar worden we geconfronteerd met parkeerproblemen en te hard rijden in de directe 
omgeving van de school. Hierdoor ontstaan er voor de overstekende kinderen onoverzichtelijke en 
gevaarlijke situaties. Ouders willen hun kinderen vaak zo dicht mogelijk bij school uit de auto laten 
stappen. Wij willen alle ouders, die met hun auto komen, daarom verzoeken op enige afstand van de 
ingangspoorten van de school te parkeren of te stoppen.  
Of nog beter, breng uw kind(eren) te voet of met de fiets naar school, zo leren zij spelenderwijs iets over 
verkeersregels en verkeersveiligheid. 
 
 
 
9.5    Voor- en naschoolse opvang 
Met ingang van 1 augustus 2007 is MOVARE verantwoordelijk voor de organisatie van voor- en 
naschoolse opvang voor de leerlingen. Hiervoor zijn met de aanbieders van voor- en naschoolse opvang 
(de zogenaamde ‘kind partners’) afspraken gemaakt over onder meer de kwaliteit van de opvang, de 
prijs en de uitvoeringslocaties.  
 
Voor uw kind wordt opvang aangeboden door KOK: Kinderopvang Kerkrade. 
Voor nadere informatie en voor aanmeldingen kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau: 
Akerstraat 149 
6466 HD Kerkrade 
Telefoon: 045 5426688 
Fax: 045 5421777 
Email: info@kinderopvangkerkrade.nl 
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9.6    Vakanties en vrije dagen 
 
Vakanties: 
 
Voor alle scholen van Onderwijsstichting MOVARE - dus ook voor onze school - geldt de 
vakantieregeling Zuid- en Midden-Limburg, zoals deze is opgesteld door de regionale Initiatiefgroep 
Vakantieregeling 2018-2019  en vastgesteld door het College van Bestuur na verkregen positief advies 
van de GMR. 
 
Vakantierooster schooljaar 2018-2019     
Voor alle scholen van Onderwijsstichting MOVARE geldt de vakantieregeling Zuid- en Midden- 
Limburg, zoals deze is voorgesteld door de regionale Initiatiefgroep Vakantieregeling 2015-2019 en is 
vastgesteld door het College van Bestuur, na verkregen positief advies van de GMR.     
 
Herfstvakantie    
maandag 15 oktober tot en met vrijdag 19 oktober 2018 
    
Kerstvakantie    
maandag 24 december 2018 tot en met vrijdag 4 januari 2019 
    
Carnavalsvakantie   
 maandag 4 maart tot en met vrijdag 8 maart 2019 
     
Pasen   
maandag 22 april 2019 (valt in de meivakantie) 
    
Meivakantie    
maandag 22 april tot en met vrijdag 3 mei 2019  
    
Hemelvaart    
donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 2019 
      
Pinksteren    
maandag 10 juni 2019 
     
Zomervakantie   
maandag 8 juli tot en met vrijdag 16 augustus 2019    
 
Vrij i.v.m. studie(mid)dagen:                                                                                                                                           
 
 
Studiedagen;                                                           

7 september 

15 november  2018 

21 december 2018 

1 maart  2019 

15 maart 2019  

21 mei  

4 juli 
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5 juli  

  

Studiemiddagen om 12.00 vrij gehele school  

31 augustus 

21 september  

12  oktober 

23 november 

7 december 

25 januari 

22 maart 

19 april  

21 juni 

 
9.7     Activiteiten 2018-2019: 
Activiteiten , evenementen en momenten staan in de kalender en deze staat op de website vanaf 
augustus.  
 

9.8   Huiswerk: 
Onze leerlingen krijgen in: 
Groep 1 en 2 geen huiswerk. 
Groep 3 en 4 in principe geen huiswerk, tenzij hierover andere afspraken gemaakt worden in overleg 
tussen ouder en leerkracht. 
Groep 5 t/m 8 krijgt regelmatig huiswerk mee.  
 
We willen met huiswerk bereiken dat: 
- Onze kinderen verantwoordelijkheid leren dragen. 
- Onze kinderen, binnen de gestelde tijden, leren plannen. 
- Ouders die zicht willen hebben op de huiswerkplanning van hun kind(eren),  

kunnen voor meer informatie terecht bij de betreffende leerkracht. 
 
 
 

9.9 Schoolverzekering 
 
De school heeft een ongevallenverzekering afgesloten voor alle leerlingen, leerkrachten en vrijwilligers 
die aan schoolse activiteiten deelnemen. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade 
aan bezittingen van de leerlingen indien deze schade niet het gevolg is van grove nalatigheid. 
Bovendien is de school niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van waardevolle eigendommen, tenzij in 
bewaring genomen door schoolpersoneel. Wij vinden het van groot belang dat ouders kleding, 
eigendommen en sportspullen van de kinderen voorzien van een merkje. De schade door leerlingen 
toegebracht aan medeleerlingen, gebouw, meubilair of leermiddelen wordt hersteld op kosten van 
degene die de schade heeft veroorzaakt. Wij adviseren ouders om hun kinderen dan ook te verzekeren 
tegen wettelijke aansprakelijkheid. 
 
9.10 Sponsoring 
Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten welke een sponsor verstrekt aan een school in       
ruil voor een tegenprestatie. Deze tegenprestatie vindt in schoolverband plaats onder 
verantwoordelijkheid van de school.                                                                                                                      
Zonder tegenprestatie is er geen sprake van sponsoring, maar van een schenking.                                     
Sponsoring kan bijvoorbeeld in de vorm van materialen of in de vorm van gesponsorde activiteiten 
zoals schoolfeesten of sportdagen.  
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10     BIJLAGEN 
 
 
10.1    Klachtenregeling 
 
Op grond van de Kwaliteitswet die in werking is getreden op 1 augustus 1998 zijn de schoolbesturen verplicht een 
klachtenregeling te hebben. Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het 
onderwijs. Door de klachtenregeling ontvangen het bevoegd gezag en de school op eenvoudige wijze signalen die hen kunnen 
ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op school. Met de regeling wordt een 
zorgvuldige behandeling van klachten beoogd, waarmee het belang van de betrokkenen wordt gediend, maar ook het belang 
van de school (een veilig schoolklimaat). Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in 
onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dat 
echter niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op deze klachtenregeling. 
U kunt de klachtenregeling downloaden via de website www.movare.nl. 
 
Klik in het menu op documenten en vervolgens op regelingen. 
 
Procedure bij klachten 
1. Intern 
 

klager klacht over klagen bij 

leerling andere leerling eigen leerkracht 

 eigen leerkracht eigen leerkracht, schooldirecteur 

 andere leerkracht eigen leerkracht, andere leerkracht, 
schooldirecteur 

 schoolse zaken eigen leerkracht, schooldirecteur 

 machtsmisbruik, agressie, pesten, seksuele intimidatie leerkracht, schooldirecteur, school-
contactpersoon 

ouder andere leerling leerkracht 

 leerkracht eigen kind leerkracht, schooldirecteur 

 schoolse zaken leerkracht, schooldirecteur 
 
 
 
 
 
st  

 schooldirecteur schooldirecteur 

 machtsmisbruik, agressie, pesten, seksuele intimidatie leerkracht, schooldirecteur, schoolcontactpersoon 

personeelslid leerling ouder 

 ouder ouder, schooldirecteur 

 collega collega, schooldirecteur 

 schooldirecteur schooldirecteur, College van bestuur 

 schoolse zaken Schooldirecteur, College van Bestuur 

 machtsmisbruik, agressie, pesten, seksuele intimidatie schooldirecteur, schoolcontactpersoon 

 

Het staat de klager altijd vrij als eerste stap de klacht neer te leggen bij de op school aangestelde schoolcontactpersoon. Wordt 
de klacht op school bij iemand anders ingediend, dan wijst deze de klager op de mogelijkheid de schoolcontactpersoon in te 
schakelen. De interne procedure kan ertoe leiden, dat de externe procedure gestart wordt. 
 
 
2. Extern 
Klager of aangeklaagde neemt contact op met: 
1. schoolcontactpersoon van de school die kan doorverwijzen naar 
2. de externe vertrouwenspersoon, die verder adviseert, waarbij 

a. het bevoegd gezag de klacht zelf afhandelt 
b. doorverwijzing naar de landelijke klachtencommissie plaatsvindt. 

3. klachtencommissie. 
 
Stappenplan klachtbehandeling 
 
Het stappenplan is de route die bij voorkeur wordt gevolgd bij de behandeling van een klacht opdat deze zo zorgvuldig en 
efficiënt mogelijk wordt opgelost. Degene tot wie u zich met een klacht wendt, zal u op dit stappenplan wijzen.   

http://www.movare.nl/
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Stap 1 
De klager bespreekt zijn klacht zo mogelijk met degene tegen wie de klacht gericht is (bijv. een leerkracht). De klacht is 
afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 2. 
 
Stap 2 
De klager bespreekt zijn klacht met (een lid van) de schoolleiding. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien 
niet: volg stap 3. 
 
Stap 3 
De klager wendt zich, via de schoolleiding of de schoolcontactpersoon, tot de externe vertrouwenspersonen. Deze gaat na of 
de klacht door bemiddeling tot een oplossing kan worden gebracht dan wel aanleiding geeft tot het indienen van een klacht 
hetzij bij het bevoegd gezag hetzij bij de landelijke klachtencommissie. In het laatste geval, volg eerst stap 4a en pas daarna 
stap 4b. 
 
Stap 4a 
De klager dient, al dan niet bijgestaan door een vertrouwenspersoon, een klacht in bij het College van Bestuur. Het College 
van Bestuur neemt de klacht in behandeling. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 4b. 
 
Stap 4b  
De klager dient, al dan niet bijgestaan door een gemachtigde, een klacht in bij de landelijke klachtencommissie. Deze 
onafhankelijke klachtencommissie onderzoekt de klacht en adviseert het bevoegd gezag hierover. De klachtencommissie 
geeft advies over: 
a. het wel of niet ontvankelijk zijn van klager; 
b. het wel of niet gegrond zijn van de klacht; 
c. het nemen van maatregelen; 
d. overige door het bevoegd gezag te nemen besluiten. 
 

Stap 5  
Binnen 4 weken na ontvangst van het advies van de landelijke klachtencommissie zal het bevoegd gezag 
het besluit hierop kenbaar maken aan: 
a. de klager 
b. de aangeklaagde 
c.  de klachtencommissie 
d. de schooldirecteur 
e. de medezeggenschapsraad van de school 
f. de  schoolcontactpersoon 
g.  de vertrouwenspersonen 

 
 
 
 
Schoolcontactpersonen 
 
Mevrouw Laura Einöther of mevrouw Brigitta Weckseler 045-5670191. 
 
Vertrouwenspersoon 
MOVARE beschikt over twee externe vertrouwenspersonen. Mocht u naar aanleiding van een klacht niet 
tot een adequate oplossing komen met de schoolcontactpersoon dan zal deze u doorverwijzen naar de 
onderstaande vertrouwenspersonen, die verbonden zijn aan BCO Onderwijsadvies.   
 
Mevr. drs. Ine Segers 
tel: 06-17864691 
e-mail: inesegers@bco-onderwijsadvies.nl  
 
Mevr. Martine Laudy 
tel: 06-17864747 
e-mail: martinelaudy@bco-onderwijsadvies.nl 
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Landelijke klachtencommissie 
Alle MOVARE-scholen zijn op basis van hun identiteit (denominatie) aangesloten bij een landelijke 
klachtencommissie. Onze school is aangesloten bij de onderstaande klachtencommissie. Het is van 
belang dat u eerst kennis neemt van de inhoud van de regeling klachtbehandeling, voordat u zich tot 
een landelijke klachtencommissie wendt. 
 
 
 

Landelijke klachtencommissie Onderwijs 
Onderwijsgeschillen 
Postbus 85191 
3508 AD Utrecht 
Tel. 030 - 280 95 90 
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl 
Website: www.onderwijsgeschillen.nl 
 
 
Termijn indienen klacht 
De klacht dient binnen een jaar na de gedraging of beslissing te worden ingediend. De 
klachtencommissie kan beslissen niet-ontvankelijkheid vanwege termijnoverschrijding achterwege te 
laten indien zij van oordeel is dat, alle omstandigheden van het geval meewegend, de klager 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.2  Leerplichtinformatie 
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Leerplicht hangt heel nauw samen met leerrecht, ofwel het 
recht op onderwijs. Overal ter wereld wordt dit recht als een 
groot goed beschouwd. Veel landen hechten er zelfs zoveel 
waarde aan, dat ze de jeugd via een wet verplichten om naar 
school te gaan. Nederland is één van die landen. In ons land 
staan de rechten en plichten van ouders, leerlingen en 
schooldirecteuren precies aangegeven in de leerplichtwet.  
 
Vrijstelling van geregeld schoolbezoek 
In de leerplichtwet staat omschreven, wanneer een jongere de 
school niet kan/hoeft te bezoeken. Dit is het geval bij ziekte, 
schoolsluiting en de vervulling van plichten die voortvloeien uit 
godsdienst of levensovertuiging. Verder  
kent de leerplichtwet vrijstelling wegens andere gewichtige  
omstandigheden en zijn de regels voor extra vakantieverlof  
duidelijk geregeld. 
 
Een aantal verplichtingen van schooldirecteuren, ouders en leerlingen 
· Schooldirecteuren dragen de verantwoording voor het feit dat ongeoorloofd schoolverzuim wordt 
gemeld aan de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de betreffende leerling staat ingeschreven. 
Verplichtingen van ouders: 
· Zij zien erop toe dat hun kind de school geregeld bezoekt, dat wil zeggen dat er geen les of praktijktijd 
wordt verzuimd. Vanaf twaalf jaar is de jongere hier zelf medeverantwoordelijk voor. 
· Ouders dienen de school in kennis te stellen van ziekte van hun kind. 
· Ouders dienen bij andere redenen van afwezigheid van hun kind toestemming van de schooldirecteur 
te hebben. 
 
Verlof (vrijstelling van schoolbezoek) 
 
1. Leerplicht en verlof 
In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. 
Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een 
uitzondering op deze regel mogelijk.  
Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de 
regels voor zo’n uitzondering houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan in de 
folder van het Regionaal Bureau Leerplicht beschreven. 
 
2. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 
Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, 
bestaat er recht op verlof. 
Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Indien uw kind gebruik 
maakt van deze vorm van extra verlof, dient u dit minimaal twee dagen van te voren bij de directeur 
van de school te melden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Op vakantie onder schooltijd 
Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als uw 

http://www.vsv-parkstad.nl/
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kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van 
(één van) de ouders. In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er 
toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Het betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij 
uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het 
beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder blijken.  
Verder dient u met de volgende voorwaarden rekening te houden: 
-  in verband met een eventuele bezwaarprocedure (zie punt 6) moet de aanvraag ten minste acht   
weken van tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet 
mogelijk was; 
-  de verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan; 
-  de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. 
Helaas komt het wel eens voor dat een leerling of een gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt, 
waardoor de leerling pas later op school kan terugkomen. Het is van groot belang om dan een 
doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen, waaruit de duur, de aard en de ernst van de 
ziekte blijken. Op die manier voorkomt u mogelijke misverstanden. 
 
4. Verlof in geval van 'Andere gewichtige omstandigheden' 
Onder 'andere gewichtige omstandigheden' vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de 
leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht 
worden aan: 
-  een verhuizing van het gezin 
-  het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten 
-  ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met de    
directeur en/of de leerplichtambtenaar) 
-  overlijden van bloed- of aanverwanten 
-  viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig              
(huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten 
 
De volgende situaties zijn geen 'andere gewichtige omstandigheden': 
-  familiebezoek in het buitenland 
-  vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding 
-  vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden 
-  een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan 
-  eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte 
-  verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn 
 
Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens 'Andere 
gewichtige omstandigheden' dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden ingediend (bij 
voorkeur minimaal acht weken van tevoren). 
 
5. Hoe dient u een aanvraag in? 
Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties zijn verkrijgbaar bij de directeur van de 
school. U levert de volledig ingevulde aanvraag, inclusief relevante verklaringen, in bij de directeur van 
de school. De directeur neemt zelf een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal 
10 schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege 'Andere gewichtige omstandigheden' meer dan 
10 schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de 
woongemeente. De leerplichtambtenaar neemt vervolgens een besluit, na de mening van de directeur 
te hebben gehoord. 
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6. Niet eens met het besluit 
Wanneer uw verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u bent het niet eens met dat besluit, kunt u 
schriftelijk bezwaar maken. U dient een bezwaarschrift in bij de persoon die het besluit heeft 
genomen.  
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de volgende gegevens bevatten: 
-  naam en adres van belanghebbende 
-  de dagtekening (datum) 
-  een omschrijving van het besluit dat is genomen 
-  argumenten die duidelijk maken waarom u niet akkoord gaat met het besluit 
 
-  wanneer het bezwaar niet door u maar namens u wordt ingediend, moet u een volmacht       
ondertekenen en bij het bezwaarschrift voegen. 
 
U krijgt de gelegenheid om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Daarna krijgt u schriftelijk bericht 
van het besluit dat over uw bezwaarschrift is genomen. 
 
7. Ongeoorloofd verzuim 
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt 
gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te 
melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt. 
 
8. Vragen?                                                                                                                                                                               
Heeft u nog vragen? Wendt u zich dan tot de directeur van de school of tot de leerplichtambtenaar van 
uw woongemeente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.3    Passend Onderwijs/ Toelating, schorsing, verwijdering van leerlingen 
 
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. 
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Elk kind heeft recht op passend onderwijs, ongeacht niveau van leren en ontwikkeling. Schoolbesturen en 
scholen geven vorm aan passend onderwijs in het ondersteuningscontinuüm: hoogwaardige basisondersteuning 
en extra ondersteuning. Uitvoering vindt plaats in afstemming met ketenpartners, zoveel mogelijk regulier en 
thuisnabij in één integraal plan binnen de beschikbare middelen. Hiertoe werken schoolbesturen samen in het 
samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband is faciliterend bij het vormgeven van deze collectieve 
verantwoordelijkheid. 
 
In Zuid Limburg zijn drie samenwerkingsverbanden primair onderwijs: 
Regio Westelijke Mijnstreek:  Beek, Schinnen*, Sittard-Geleen en Stein. 
Regio Maastricht-Heuvelland:  Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en 

Valkenburg aan de Geul 
Regio Parkstad:  Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth*, Onderbanken*, Simpelveld 

en Voerendaal. 

* Deze gemeenten vormen vanaf 1-1-2019 de nieuwe fusiegemeente Beekdalen. 

 
Deze drie samenwerkingsverbanden in Zuid Limburg werken nauw samen op zowel beleidsmatig als 
uitvoeringsvlak. Informatie over de samenwerkingsverbanden kunt u terugvinden op de website: 
www.passendonderwijszuid.nl  
 
De medezeggenschap binnen de SWV-en is geregeld middels de Ondersteuningsplanraden (OPR). Vanuit de 
lijnen van het Ondersteuningsplan denkt de OPR mee over lopende processen en volgt de OPR ontwikkelingen. 
 
Dekkend aanbod 
Het samenwerkingsverband organiseert een dekkend aanbod, waarin alle leerlingen een passende plek vinden. 
Voor alle leerlingen met een ondersteuningsbehoefte wordt zo passend mogelijk onderwijs gerealiseerd. Daartoe 
werken de scholen in het samenwerkingsverband samen. Op Zuid Limburgs-niveau ontstaat een 
ondersteuningscontinuüm van reguliere tot zware ondersteuning binnen de samenwerkingsverbanden passend 
onderwijs.  
 
Ondersteuningscontinuüm 
Het ondersteuningscontinuüm bestaat uit 5 niveaus: 

• Ondersteuningsniveau 1:  Onderwijs in de groep 

• Ondersteuningsniveau 2:  Ondersteuning in de groep 

• Ondersteuningsniveau 3:  Ondersteuning op school met interne deskundigen 

• Ondersteuningsniveau 4:  Ondersteuning op school met externe specialisten 

• Ondersteuningsniveau 5: Extra ondersteuning speciaal (basis)onderwijs 
 
In het samenwerkingsverband wordt een onderscheid gemaakt tussen basisondersteuning en extra 
ondersteuning. Alle basisscholen bieden de basisondersteuning (ondersteuningsniveau 1 tot en met 4). Dit doen 
zij autonoom of met behulp van netwerkpartners. Ondersteuningsniveau 5 is extra ondersteuning op het speciaal 
(basis)onderwijs. 
 
Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel: dit is een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen 
voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben. Het schoolondersteuningsprofiel geeft een beeld van de wijze 
waarop scholen het ondersteuningscontinuüm vorm geven. Het schoolondersteuningsprofiel kunt u terugvinden 
op de website van de school. 
 
Aanmelding, zorgplicht en toelaatbaarheid tot speciaal (basis) onderwijs 
Er is een wettelijk onderscheid tussen aanmelding enerzijds en toelating, plaatsing en inschrijving anderzijds. 
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 

http://www.passendonderwijszuid.nl/
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voorziening, de belangrijkste basis voor de school van voorkeur om vast te stellen wat (welke ondersteuning) het 
kind nodig heeft.  
 
In geval van een verschil van inzicht over de inzet van onderwijsondersteuning in niveau 1 t/m 4, voorziet het 
SWV in onafhankelijk extern deskundig advies. 
 
Er is geen sprake van een voorgeschreven of uniform aanmeld- en inschrijfformulier vanuit het 
samenwerkingsverband. Besturen en scholen hanteren eigen formulieren en deze staan altijd op de website van 
de school. Scholen verstrekken algemene informatie over de school aan ouders. Aan een verzoek tot aanmelding 
geeft een school gehoor, waarbij de afspraak geldt dat niet mondeling wordt doorverwezen.  
 
De school beslist, binnen zes weken na aanmelding, of de leerling kan worden toegelaten. Deze periode kan 
eenmaal met maximaal vier weken worden verlengd. Als een school de leerling niet kan plaatsen, zoekt de school 
(of het schoolbestuur) een passende onderwijsplek op een andere school. Dat kan een reguliere school zijn of 
een school voor speciaal (basis)onderwijs. Belangrijk daarbij is dat een goede balans wordt gevonden tussen de 
wensen van ouders en de mogelijkheden van scholen. Als extra ondersteuning in het speciaal (basis)onderwijs 
nodig is, dan wordt een toelaatbaarheidstraject gestart. Het samenwerkingsverband bepaalt of een leerling 
toelaatbaar is tot het speciaal (basis)onderwijs. Ook stelt het samenwerkingsverband het beleid en de procedure 
vast met betrekking tot de plaatsing van leerlingen voor wie de periode waarop de toelaatbaarheidsverklaring 
betrekking heeft, is verstreken.  
 
Als een leerling wijzigt van school dragen de betrokken scholen, in overleg met de ouders, gezamenlijk zorg voor 
een goede overgang en een warme overdracht volgens de afspraken binnen het samenwerkingsverband. 
 
Meer informatie in het algemeen en over de toelaatbaarheid tot speciaal (basis)onderwijs in het bijzonder, kunt 
u terug vinden op de website www.passendonderwijszuid.nl   
 
Contactinformatie 
 
Samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek 
Adres:  Eloystraat 1a 

6166 XM Geleen 
Directeur:  Tiny Meijers-Troquet 
Telefoon: 085 - 488 12 80 
E-mail:  t.meijers@swvpo-wm.nl 
 
Samenwerkingsverband Maastricht-Heuvelland 
Adres:  Nieuw Eyckholt 290E 

6419 DJ Heerlen 
Directeur: Doreen Kersemakers 
Telefoon: 085 - 488 12 80 
E-mail:  info-po@swvzl.nl 
 
Samenwerkingsverband Parkstad 
Adres:  Nieuw Eyckholt 290E 

6419 DJ Heerlen 
Directeur: Doreen Kersemakers 
Telefoon: 085 - 488 12 80 
E-mail: info-po@swvzl.nl 
 

 
 

Toelating, schorsing, verwijdering van leerlingen 

 
Voor de volledige procedure verwijzen wij u naar de website van Onderwijsstichting MOVARE: www.movare.nl 
(de procedure Toelating, schorsing, verwijdering van leerlingen is hier te vinden onder Documenten→ Vastgesteld 
beleid) 
 
 
Toelating en verwijdering (artikel 40 WPO) 

http://www.passendonderwijszuid.nl/
mailto:t.meijers@swvpo-wm.nl
mailto:info-po@swvzl.nl
mailto:info-po@swvzl.nl
http://www.movare.nl/
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Het College van Bestuur besluit over de toelating en de verwijdering van leerlingen. De toelating mag niet afhankelijk worden 
gesteld van een geldelijke bijdrage van de ouders. Het schoolbestuur heeft met ingang van 1 augustus 2014 een zorgplicht om 
voor alle leerlingen die worden aangemeld en die extra ondersteuning nodig hebben, of staan ingeschreven, een zo passend 
mogelijk onderwijsaanbod te doen.  
De aanmelding van kinderen voor toelating geschiedt schriftelijk en kan worden gedaan vanaf de dag waarop het kind de leeftijd 
van 3 jaar bereikt. De ouders doen de aanmelding zo mogelijk ten minste 10 weken voor de datum waarop toelating wordt 
gevraagd en geven bij de aanmelding aan bij welke school of scholen eveneens om toelating is verzocht. De school die het 
aanmeldformulier ontvangt, moet een zo passend mogelijk aanbod doen. Dat moet een plek op een school zijn waar de leerling 
ook daadwerkelijk geplaatst kan worden. 
De schooldirectie beoordeelt of de aanmelding een kind betreft dat extra ondersteuning behoeft. Het College van 
Bestuur/schooldirectie moet altijd een oordeel vellen over de ondersteuningsbehoefte van de aangemelde leerling. De 
schooldirectie kan daarom de ouders via een vragenlijst verzoeken gegevens te overleggen betreffende stoornissen of 
handicaps van het kind of beperkingen in de onderwijsparticipatie. Op grond van de ingevulde vragenlijst kan de schooldirectie 
besluiten om meer gegevens met betrekking tot de ondersteuningsbehoefte van een leerling bij de ouders op te vragen.  

De school waar toelating verzocht is, relateert de vastgestelde ondersteuningsbehoefte aan het school ondersteuningsprofiel 
en het niveau van de basisondersteuning zoals vastgesteld door het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Het school 
ondersteuningsprofiel is beschikbaar op de website van de school. 

De school waar een leerling wordt aangemeld, hoeft niet alle leerlingen op de eigen school te plaatsen. Net als in de huidige 
situatie, moet de school eerst onderzoeken of zij de leerling een passend onderwijsprogramma kan bieden. Als blijkt dat 
plaatsing een onevenredige belasting is voor de school, dan moet de schooldirectie een andere school vinden die een passend 
onderwijsaanbod kan bieden en waar het kind ook kan worden geplaatst. 
Toelating weigeren bij leerling met extra ondersteuning 
Indien de toelating van een leerling die extra ondersteuning behoeft wordt geweigerd, vindt de weigering pas plaats nadat de 
schooldirectie er, na overleg met de ouders en met inachtneming van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en de 
school ondersteuningsprofielen van de betrokken scholen, voor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de 
leerling toe te laten. Dit is een resultaatsverplichting. Onder andere school kan ook worden verstaan een school voor speciaal 
onderwijs, een school voor speciaal en vso of een instelling voor speciaal en vso. 
De schooldirectie neemt de beslissing over toelating van een leerling zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 6 weken na ontvangst 
van de aanmelding. Indien de beslissing niet binnen 6 weken kan worden gegeven, deelt de schooldirectie dit aan de ouders 
mee en noemt het daarbij een zo kort mogelijke termijn waarbinnen de beslissing wel tegemoet kan worden gezien (uiterlijk 4 
weken later). 
 
Schorsing 
De schooldirectie kan, namens het bevoegd gezag, met opgave van redenen een leerling voor een periode van ten hoogste 
één week schorsen. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders bekendgemaakt. Het College van Bestuur stelt 
de inspectie van een schorsing voor een periode langer dan één dag schriftelijk en met opgave van redenen in kennis. 
 
 
 
Verwijderen 
Voordat wordt besloten tot verwijdering hoort het College van Bestuur de betrokken groepsleraar. Definitieve verwijdering van 
een leerling vindt pas plaats nadat het College van Bestuur ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de 
leerling toe te laten. Onder andere school kan ook worden verstaan een speciale school voor basisonderwijs (SBO) of school 
voor speciaal onderwijs (SO). 
Met ingang van 1 augustus 2014 is nieuw de tijdelijke geschillencommissie toelating en verwijdering/geschillencommissie 
Passend Onderwijs, ook wel de geschillencommissie passend Onderwijs genoemd (artikel 43 WPO). Aan deze commissie 
kunnen door ouders onder andere geschillen worden voorgelegd over: 

• de aanmelding van een kind dat extra ondersteuning behoeft; 

• de toelating van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben; 

• over de verwijdering van leerlingen. 
De commissie bestaat uit deskundigen en doet binnen 10 weken uitspraak als een geschil wordt voorgelegd. Bij haar oordeel 
houdt ze rekening met het schoolondersteuningsprofiel en het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband Passend 
Onderwijs. 
Anders dan bij de regeling Bezwaar geeft bij deze procedure een onafhankelijke externe instantie een oordeel over het 
bestreden besluit. Indien de bezwaarprocedure en de geschillenprocedure bij de Tijdelijke geschillencommissie toelating en 
verwijdering tegelijkertijd lopen, neemt het bevoegd gezag pas een beslissing over het bezwaar nadat de Tijdelijke 
geschillencommissie haar oordeel heeft gegeven. Overigens is sinds 13 juni 2014 de mogelijkheid geopend al voor 1 augustus 
geschillen voor te leggen 
 
College voor de rechten van de mens 
Als ouders vinden dat rond het besluit over toelating en verwijdering sprake is van discriminatie op grond van handicap of 
chronische ziekte, kunnen zij het College voor de rechten van de mens vragen een oordeel te geven. Deze procedure staat los 
van de andere hier genoemde procedures. Indien er een oordeel van het College ligt, zal de rechter dat in zijn oordeel 
betrekken. 
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10.4    Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Limburg 
 

Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Limburg  
Basisonderwijs schooljaar 2017-2018 
 
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg volgt de lichamelijke, geestelijke en sociale 
ontwikkeling van alle kinderen van 4 tot 18 jaar. Wij nodigen uw kind regelmatig uit voor een 
gezondheidsonderzoek of een inenting. Ook met vragen over opgroeien en opvoeden of zorgen om uw kind kunt 
u altijd bij ons terecht. Het team JGZ  werkt nauw samen school en met andere organisaties in het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG). 
 
Gezondheidsonderzoek 
Uw kind wordt uitgenodigd voor een onderzoek rond de leeftijd van 5 jaar en 10 jaar. Tijdens het onderzoek 
kijken we bijvoorbeeld naar groei, motoriek, spraak en sociaal-emotionele ontwikkeling. Door uw kind goed te 
volgen probeert de GGD eventuele problemen op tijd op te sporen en te helpen voorkomen. Als blijkt dat uw 
kind extra hulp of zorg nodig heeft, kijken we samen wat daarvoor nodig is. We werken hierin nauw samen met 
andere organisaties binnen het CJG. 
De onderzoeken vinden plaats in het CJG, op school of bij de GGD Zuid Limburg. 
 
Uw informatie is erg belangrijk 
U als ouder/verzorger kent uw kind het beste. Om te weten of er dingen zijn waar we extra op moeten letten, 
vragen we u om van tevoren een vragenlijst in te vullen. Hierin komen allerlei gezondheidsaspecten aan bod.  
Uiteraard gaan we zorgvuldig om met alle gegevens van u en uw kind. 
 
Inentingen 
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!  
   
Team JGZ Kerkrade: 
Ria Grond, jeugdartsassistente, ria.grond@ggdzl.nl, 06-46711087  
 
Contact: 
Team JGZ Parkstad Oost 
Tel:  045- 8506692 iedere werkdag van 8.30-12.30 uur. 
Infojgz.parkstadoost@ggdzl.nl 
 
 
www.ggdzl.nl/burgers/jeugd-en-gezondheid/jeugdgezondheidszorg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ria.grond@ggdzl.nl
tel:043
http://www.ggdzl.nl/burgers/jeugd-en-gezondheid/jeugdgezondheidszorg
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10.5    Vroeg samenwerken in Parkstad Limburg (VIP) 
 
Samenwerken vindt plaats via een internetapplicatie waarmee professionals kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar 
vroegtijdig kunnen signaleren. Dit wordt gedaan als er extra zorg voor  een kind of jongere nodig is op het gebied van 
onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding of veiligheid. Er kunnen allerlei redenen zijn voor een professional om een signaal af 
te geven in de VIP. 
De VIP valt binnen de Jeugdwet en is daarom wettelijk bepaald door de overheid. De overheid heeft deze bepaling ingesteld 
naar aanleiding van voorvallen met kinderen en jongeren waarbij professionals van verschillende organisaties niet van elkaar 
wisten dat ze in hetzelfde gezin werkzaam waren. Met de VIP wil de overheid meerdere professionals, die zich om het kind of 
de jongere ontfermen, snel tot elkaar brengen. De VIP is onderdeel van het gemeentelijk jeugdbeleid. 
 
Registratie 
Alleen algemene gegevens, zoals het Burgerservicenummer, naam, adres en geboortedatum worden in de VIP opgenomen. 
De reden van registratie wordt niet vermeld. 
Als de school uw kind wil registreren in de VIP wordt u vooraf geïnformeerd. Samen met u en uw kind wordt dan bekeken 
welke hulp en ondersteuning het beste is.  
 
Wat zijn uw rechten? 
Over de registratie in de VIP wordt u vooraf geïnformeerd. De persoonsgegevens kunnen alleen ingezien worden door de 
school en de betrokken hulpverleners. U kunt vragen welke persoonsgegevens zijn opgenomen en vragen om correctie van 
de persoonsgegevens. U kunt bezwaar aantekenen tegen opname van de persoonsgegevens van uw kind. 
 
Meer informatie? 
Voor de regio Parkstad Limburg (Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Onderbanken, Nuth, Simpelveld, Voerendaal) 
verwijzen we naar de website: www.verwijsindex-parkstad.nl Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten m.b.t. de 
registratie van persoonsgegevens in de VIP. Buiten  deze regio kunt u voor verdere informatie over de VIP terecht bij de 
betreffende gemeente.  
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=xZa17NAD38p-sM&tbnid=ZubNuTdmTuvT0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cmww.nl/index.php?p=actueel&id=39&ei=Neq6UfHuGozs0gXI_oGADA&bvm=bv.47883778,d.d2k&psig=AFQjCNGX60u95wzsjPkud06T2Lk7xseIWw&ust=1371290541394234
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10.6    Centrum Jeugd en Gezin 
 

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

http://www.cjgparkstadlimburg.nl/
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10.7   Gedragscode vrijwillige ouderbijdrage 
 
Movare vindt het wenselijk dat ten aanzien van eventuele ouderbijdragen van de scholen de volgende 
gedragscode wordt gehanteerd. Deze code is in een gezamenlijk overleg van de organisaties voor 
bestuur en management in het primair en voortgezet onderwijs, de landelijke organisaties voor ouders 
in het onderwijs en het ministerie van onderwijs vastgelegd. We nemen daaruit de belangrijkste voor 
ons relevante bepalingen. 
 
1.   Het uitvoeren van de voor de school wettelijk voorgeschreven kernactiviteiten mag niet afhankelijk 
worden van de vrijwillige ouderbijdrage. In dit verband wordt opgemerkt dat de Rijksoverheid zorgt voor 
de reguliere bekostiging van de kernactiviteiten van de scholen, waarmee de scholen in staat worden 
gesteld te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. De vrijwillige ouderbijdrage is daarom aanvullend 
op de reguliere bekostiging van overheidswege. De activiteiten die niet door de Rijksoverheid worden 
bekostigd maken geen deel uit van de kernactiviteiten. Daarom is de ouderbijdrage alleen bestemd voor 
de niet-kernactiviteiten. 
 
2.   De vrijwillige ouderbijdrage wordt niet ingezet voor activiteiten die uitsluitend zijn gericht op 
bevoordeling van een individuele leerling, met uitsluiting van andere leerlingen die in een gelijkwaardige 
positie verkeren. De ouderbijdrage komt daarmee ten goede aan hetgeen in het verband van de 
schoolgemeenschap (in schoolverband) wordt georganiseerd, voor zover ouders deelname aan 
activiteiten door hun kind(eren) wensen. 
 
3.   Elk orgaan dat een vrijwillige ouderbijdrage vraagt (bijvoorbeeld de oudervereniging, ouderraad of 
activiteitencommissie) hanteert de uitgangspunten die in de wet en in deze gedragscode zijn neergelegd 
op dezelfde wijze als het bevoegd gezag dat een vrijwillige ouderbijdrage vraagt. Ouders dienen in 
beginsel zelf verantwoordelijkheid te hebben voor het vaststellen en besteden van de vrijwillige 
ouderbijdrage. 
 
4.   Aan de toelating van leerlingen tot de school wordt niet de voorwaarde verbonden dat de ouders 
tegen een financiële vergoeding lid moeten worden van een oudervereniging, noch wordt op andere 
directe of indirecte wijze een financiële toetsingsvoorwaarde gesteld. 
 
5.   Voorop staat dat alle leerlingen kunnen deelnemen aan de activiteiten. Bij de vaststelling en inning 
van de vrijwillige ouderbijdrage wordt op verzoek van individuele ouders rekening gehouden met hun 
inkomenspositie. Daarbij wordt zorgvuldig omgegaan met privacygevoelige gegevens. Gezien het 
vrijwillige karakter van de ouderbijdrage wijzen partijen het gebruik van incassobureaus en 
deurwaarders af. Zij spannen zich ervoor in dat bij het innen van de vrijwillige ouderbijdrage van deze 
middelen geen gebruik wordt gemaakt. 
 
6.   Deze gedragscode dient als bijlage te worden opgenomen in de schoolgids en het schoolplan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://live.movare.nl/
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10.8    Leergeld 

 
Dit is Leergeld 

 
Leergeld richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale 
financiële middelen, door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse 
activiteiten. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen 
deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt  kinderen daarmee een 
springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. 

Wat doen we? 
Wie helpen we?                                                                                                                                                                      
Kinderen van 4 tot 18 jaar die in gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau opgroeien. Zij dreigen 
sociaal geïsoleerd te raken omdat de kosten van een schoolreisje of het lidmaatschap van een sport-
vereniging onoverkomelijke financiële hindernissen zijn.                                                                                                               
Wat voor hulp kan aangevraagd worden?                                                                                                                       
Leergeld wil kinderen, naar eigen keuze, mee laten doen op vier verschillende gebieden: 
• Onderwijs: Meedoen op school is noodzakelijk voor kinderen, maar is tegenwoordig ook behoorlijk 

kostbaar. In de praktijk betekent dit voor ouders met een krappe portemonnee vaak dat sociale 
activiteiten, zoals een schoolreisje of een kerstviering, aan hun kinderen voorbij gaan. Leergeld 
springt bij om dat te voorkomen, bijvoorbeeld door een deel van de kosten te betalen, of door 
financiële afspraken te maken met de school. Natuurlijk helpen we ook in de duurste periode voor 
ouders, als kinderen de overstap maken naar de middelbare school. Als dat nodig is zorgen we voor 
een tas, een agenda, kaftpapier, gymkleding of zelfs een fiets. Gewoon omdat een kind daar recht 
op heeft. 

• Sport: Sporten is een belangrijke buitenschoolse activiteit voor kinderen. Daarom werken de lokale 
Leergeld stichtingen nauw samen met lokale sportclubs. Kinderen die niet sporten omdat daar geen 
geld voor is, kunnen lid worden van deze clubs. Leergeld betaalt dan de contributie direct aan de 
vereniging. Maar daarmee is het verhaal vaak nog niet rond. Wie wil voetballen heeft een tenue en 
schoenen nodig, hockeyen gaat niet zonder stick. Sportkleding en sportattributen horen er daarom 
ook bij. Ouders krijgen een tegoedbon waarmee ze voor een bepaald bedrag aan kleding en 
sportspullen kunnen kopen bij winkels waar Leergeld mee samenwerkt. 

• Cultuur: Ook meedoen aan culturele activiteiten is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. 
Denk bijvoorbeeld aan muziekles of dansles voor uw kind, of aan een cursus schilderen of 
toneelspelen. Wil uw kind graag aan dit soort activiteiten meedoen, maar vormen de kosten 
hiervan voor u een hindernis, dan kan Leergeld u wellicht helpen om uw kind toch te laten 
meedoen. 

• Welzijn: Ook meedoen aan overige activiteiten, die niet direct onder onderwijs, sport of cultuur 
vallen maar die wel bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, zoals bijvoorbeeld deelname aan 
de scouting, behoort bij sommige Leergeld stichtingen tot de mogelijkheden.  

Stichting Leergeld Parkstad                                                                                                             Postbus 9      
6400 AA Heerlen   
045 574 36 36 (ma t/m vr van 10.00 - 15.00 uur) 
info@leergeldparkstad.nl        parkstad.leergeld.nl         www.leergeld.nl 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@leergeldparkstad.nl
http://parkstad.leergeld.nl/
http://www.leergeld.nl/
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10.9    Office365 for education 
 
Onderwijsstichting MOVARE heeft ontwikkeling en innovatie hoog in het vaandel staan. Er wordt steeds meer gebruik 
gemaakt van nieuwe media. Om aan te sluiten aan de behoeften van kinderen hebben alle MOVARE-scholen de beschikking 
over Office365 for Education. De kinderen van de groepen 5 tot en met 8 maken gebruik van dit online 
communicatieprogramma.  
 
Wat is Office365 for Education? 
Office365 is meer dan alleen e-mail. Kinderen krijgen met hun e-mailaccount toegang tot: 

- E-mailbox met een omvang van 10 Gigabyte. 

- Online opslag voor persoonlijke documenten van 25 Gigabyte. 

- Chatmogelijkheden tussen leerlingen 

- Online samenwerkingsgroepen waardoor leerlingen in het kader van projecten documenten kunnen delen met 
andere leerlingen. 

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

 
 
 

Samenvatting mediaprotocol voor leerlingen 
 

1. Uitgangspunten 
Kinderen maken gebruik van internet & e-maildiensten. De school heeft de verantwoordelijkheid om kinderen hier 
‘wegwijs’  in te maken. Kinderen dienen zich tevens aan de afspraken te houden over internetgebruik of het versturen 
van e-mail/ chatberichten. 

 
2. Afspraken 

a. Kinderen gebruiken internet op school voornamelijk voor lesdoeleinden. Indien kinderen ‘vrij’ willen internetten, 
dient dit altijd in overleg met de leerkracht te gebeuren. Internet en e-mail op school is hoofdzakelijk bedoeld als 
ondersteuning van het leerproces. 
 

b. Bij het bezoeken van internet wordt van de kinderen verwacht dat gemaakte afspraken nagekomen worden. Dit wil 
zeggen dat websites die geen verband houden met het leerproces, niet bezocht mogen worden zonder 
toestemming van de leerkracht. 
Bij het bezoeken van internetpagina’s/chatprogramma’s of e-mail, wordt altijd in overleg met de leerkracht 
besloten of privacygevoelige informatie wordt gegeven (denk hierbij aan NAW-gegevens). 
 

c. De school biedt kinderen tevens de mogelijkheid om verschillende zaken te printen. Het maken van een afdruk 
gebeurt altijd in overleg met de leerkracht. 
 

d. Het is niet toegestaan om bestanden te downloaden en/of te installeren op een computer van school. 
 

2.1 Schoolwebsite en Facebook 
Ouder(s) /verzorger(s) dienen toestemming te geven of gegevens van hun zoon/dochter op de schoolwebsite 
gepubliceerd mag worden. Deze toestemmingsverklaring wordt door de school bewaard en direct toegepast bij 
wel/geen akkoord. 
 

2.2 E-mail /Chatten 
Kinderen ontvangen een e-mailadres van school. Hiermee kunnen zij berichten versturen en chatten met andere 
leerlingen. De inhoud van deze berichten moeten te maken hebben met het leerproces. Indien kinderen zich 
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misdragen bij het versturen van e-mail/chatberichten heeft de leerkracht de mogelijkheid om de toegang tot e-mail 
te blokkeren. 
 

2.3 Mobiele telefoons / Mp3 spelers 
Het gebruik van mobiele telefoons / mp3 spelers is op school niet toegestaan. Het is mogelijk om een mobiele 
telefoon / mp3 speler te gebruiken bij onderwijsprojecten. Hiervoor zal de leerkracht aangeven dat dit is 
toegestaan. 
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10.11    Onderwijs aan zieke leerlingen 

 
 
Een op de zeven kinderen in Nederland kan door een langdurige of chronische ziekte niet iedere dag 
naar school. Hierdoor lopen zij kans op onderwijsachterstanden en moeten ze klasgenoten missen. De 
consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen (OZL) helpen leraren, de zieke leerling en ouders 
bij het verzorgen van passend onderwijs thuis of in het ziekenhuis. Scholen en 
samenwerkingsverbanden kunnen rechtstreeks een beroep doen op OZL voor leerlingen met een 
ziekte en (dreigende) schoolproblemen. 
 
Ook kinderen die langdurig ziek zijn hebben onderwijs nodig. Zo raken ze niet achterop en blijven ze in 
contact met hun klasgenoten. De school is verantwoordelijk voor onderwijs aan zieke leerlingen. 
Leerlingen met een ziekte in het reguliere onderwijs hebben specifieke begeleiding nodig en die 
krijgen ze van de consulenten OZL. De voorziening OZL is er voor bedoeld om scholen tijdelijk op weg 
te helpen en hen te adviseren over een ondersteuningsplan op maat voor de zieke leerling. De 
voorziening wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap. 
 
Bij de les houden, ook thuis en in het ziekenhuis 
 
De landelijke voorziening OZL bestaat uit 120 consulenten, die verbonden zijn aan een 
onderwijsadviesbureau of een educatieve voorziening van een universitair medisch centrum. Zij 
worden met kennis en expertise ondersteund door Ziezon, het landelijk netwerk Ziek Zijn en 
Onderwijs, dat een project is van EDventure. 
 
Om onderwijs aan zieke kinderen thuis of in het ziekenhuis mogelijk te maken, werken de school, de 
ouders, de leerling, het ziekenhuis en de consulent OZL nauw samen. Samenwerking is cruciaal vertelt 
Annemarie Kaptein van EDventure “Alleen met samenwerking van alle partijen kunnen we passend 
onderwijs realiseren. We gaan altijd uit van wat een leerling kan en niet wat hij of zij niet kan.” 
 
De consulenten OZL adviseren scholen en ouders, zodat ze beter kunnen omgaan met de ziekte en de 
invloed daarvan op het leren en het gedrag van de leerling. Eventueel gaat een consulent OZL ook met 
een leerling aan het werk om bijvoorbeeld een indruk te krijgen van de problematiek en 
ondersteuningsbehoeften. Zij zijn de verbindende schakel tussen artsen, scholen of ouders en zitten 
ook aan het bed van een leerling om te praten over huiswerk of gewoon hoe de dag was. 
 
Onderwijs aan zieke leerlingen is ook mentaal van groot belang. De school vormt een verbinding met 
de ‘gezonde’ kant van het leven. Door onderwijs voor deze leerlingen te continueren en ze in contact 
te brengen met de klas, krijgen ze weer wat houvast en een toekomstperspectief. 
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