2022-2023
Laat zien wie je bent, met al je talent!
Contactgegevens:
Locatie unit onder – en middenbouw
(GROEPEN 1 T/M 5)
OP DE WINDHASPEL 4, 6191 LC BEEK
TELEFOON: 046-4280500
E-MAIL: INFO.BAEKSKOMPAS@KINDANTE.NL
WEBSITE: WWW.KCBAEKSKOMPAS.NL
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Uw kind gaat naar school……..
U loopt bij ons binnen met uw kind aan de hand en vraagt zich wellicht af of KC Baeks Kompas de
school wordt waar uw kind binnenkort een groot deel van de volgende acht jaren gaat doorbrengen.
Het is al lang geleden dat u zelf de basisschool heeft verlaten. Vage herinneringen komen
bovendrijven.
Op de speelplaats spelende en roepende kleuters. De een aan de hand van de leerkracht. De ander
volop fietsend op zijn fietsje. Met een lichte zwaai opent u de deur van de basisschool.
Een korte wandeling door de school doet u beseffen dat er in die afgelopen jaren heel veel dingen
veranderd zijn. De kinderen zitten niet meer de hele dag in dezelfde samenstelling in hetzelfde
lokaal. Het onderwijs wordt vormgegeven in units die bestaan uit meerdere stamgroepen die
intensief met elkaar samenwerken. Alle medewerkers in een unit dragen samen de
verantwoordelijkheid voor de kinderen in de unit.
In sommige lokalen is het stil. Kinderen werken geconcentreerd aan een interessante opdracht,
terwijl de meester of juffrouw bezig is met extra begeleiding en coaching van kinderen. In andere
lokalen klinkt geroezemoes. Kinderen praten in groepjes over hoe je een ‘probleem’ het beste kunt
oplossen. Er werken ook kinderen op de leerpleinen die in de gangen zijn ingericht. Er is ook een
leeg lokaal. Deze groep is met een juf of meester op excursie. Aan de computers zitten ook kinderen
te werken en zelfs Ipads zien we in de school. Er heerst bedrijvigheid in het hele schoolgebouw.
Kinderen lopen over de gang. Sommigen gewapend met hun dag- of weektaak, waar zij zelfstandig
mee aan de slag gaan.
Voor elke ouder komt onvermijdelijk het moment dat zoon of dochter moet worden overgedragen
aan de zorg van een ander. Kortom, anderen gaan meebouwen aan de toekomst van uw kind. Dat
proces van langzaam loslaten is lang niet altijd even gemakkelijk. Maar als het dan toch moet, dan wil
je als ouder dat het goed en verantwoord gebeurt. Je wilt immers alleen het allerbeste voor je kind.
En je wil je al zeker geen zorgen hoeven te maken. Daarom begrijpen wij dat u op zoek bent naar een
school waar u uw kind met een goed en gerust gevoel achterlaat.
In deze schoolgids vindt u meer informatie over onze school. Deze informatie is uiteraard ook
bedoeld voor ouders van kinderen die al op onze school zitten. Voor nieuwe ouders is deze
schoolgids vaak de eerste informatie over onze school. Natuurlijk bent u altijd van harte welkom voor
een vrijblijvend kennismakingsgesprek op onze school en ook uw kind is daarbij van harte welkom. U
kunt dan ook de sfeer proeven en voelen of dit de juiste school is voor uw kind.

“Het hart van het onderwijs, is het onderwijs vanuit het hart” (Cornel
Pewewardy).

Daar waar in deze schoolgids ‘ouders’ staat, spreken we ook eventuele andere wettelijke
verzorgers aan.
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Een woord vooraf
Beste ouders,
Voor ons staan kwaliteit en openheid voorop. Geen kind is hetzelfde en geen school is hetzelfde.
Scholen willen meer en meer maatwerk bieden. Ouders mogen terecht verlangen dat de school haar
onderwijs gestaag blijft ontwikkelen. Wij laten in deze schoolgids zien hoe wij op school werken, wat
we te bieden hebben aan onderwijskwaliteit en hoe we proberen die kwaliteit te blijven garanderen.
Informatie die specifiek geldt voor een schooljaar (bijv. groepsindeling, vakantierooster,
gymnastiekrooster, data ouderavonden, enz.) wordt bij elkaar gezet in ons info-boekje. Dit infoboekje wordt, indien mogelijk, altijd vlak voor de zomervakantie uitgegeven en is net als deze
schoolgids terug te vinden op onze website: www.kcbaekskompas.nl
Wij hopen dat deze schoolgids een bijdrage levert aan een intensief contact en aan een goede
samenwerking tussen ouders en school. Betrokkenheid van ouders is immers onmisbaar voor het
team en de kinderen. Kinderen leren beter en vinden het leuker op school als ouders en school
“samen school maken”. Het vormt een belangrijke pijler in de begeleiding van de kinderen.
Wij gaan ervan uit dat u in deze uitgave snel en gemakkelijk de antwoorden vindt op al uw vragen.
Wij hopen in ieder geval dat wij met deze schoolgids de moeilijke keuze voor de school die het beste
bij uw kind past, enigszins kunnen vergemakkelijken. Uiteraard bent u altijd van harte welkom op
school indien u vragen of opmerkingen heeft of voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Wij wensen alle kinderen en ouders een fijne tijd toe op onze basisschool en ons kindcentrum.
Namens het hele team van KC Baeks Kompas,
Bob Meijs & Kim Tholen (directie).
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1. De school
1.1. Onze school
Kindcentrum Baeks Kompas is gelegen in Centrum Beek en is ontstaan uit een fusie tussen de
voormalige basisscholen Sint Martinus en Catharina Labouré op 1 augustus 2021. Het aantal kinderen
op onze school ligt iets de 400. Naast de school maken ook de buitenschoolse opvang (BSO),
peuteropvang en kinderdagverblijf van MIK-Spelenderwijs deel uit van ons kindcentrum.
Toelichting op de naam: Baeks Kompas
De fusie tussen de basisscholen Sint Martinus en Catharina Labouré per 1 augustus 2021
in centrum Beek heeft ertoe geleid dat we ook op zoek zijn gegaan naar een nieuwe naam
voor het ontstane kindcentrum.
Om te komen tot een nieuwe naam is een prijsvraag uitgezet onder alle kinderen en
medewerkers. Raff en Jurr Cuijpers (twee kinderen van de voormalige basisschool
Catharina Labouré) hebben de naam ‘Het Kompas’ ingezonden.
Raff en Jurr hebben, voordat ze 3,5 jaar geleden naar Nederland kwamen, op een internationale
school in Qatar gezeten, die Compass heette. Ze hebben daar hele fijne en warme herinneringen aan
en bovendien had deze school als slogan: “Be Ambitious!”, eigenlijk een vrije vertaling van de slogan
van het nieuwe kindcentrum: “Laat zien wie je bent, met al je talent!”
Het woord kompas waren Raff en Jurr ook al tegengekomen op de websites van beide voormalige
basisscholen. In het schoolplan en het visiedocument van de school is namelijk ook een kompas
opgenomen waarin staat beschreven in welke richting de school zich samen met de genoemde
kindpartners wil ontwikkelen om zodoende een veilige, passende, stimulerende koers voor ieder kind
te kunnen aanbieden. Het kindcentrum is dus de basis voor een veilige en passende koers voor ieder
kind, het kompas waarop elk kind kan varen en van waaruit elk kind zijn eigen koers kan nemen.
Kinderen leren hun talenten ontdekken, talenten worden gestimuleerd en verder ontwikkeld. “Laat
zien wie je bent, met al je talent” en laat je daarbij leiden door het kompas. Kinderen komen letterlijk
vanuit alle richtingen naar het kindcentrum om van daaruit weer een eigen koers te gaan varen naar
alle richtingen binnen en buiten Beek.
Naast deze mooie toelichting van Raff en Jurr op de naam ‘Kompas’, heeft een kompas ook vier
hoofdrichtingen en die hoofdrichtingen staan symbool voor de basisschool, de peuteropvang, het
kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang welke alle vier onderdeel uitmaken van het
kindcentrum.
Aangezien bij alle inzendingen heel vaak werd aangegeven dat de naam Beek of in het dialect Baek
terug zou moeten komen in de naam van het kindcentrum, hebben we in overleg met Raff en Jurr
uiteindelijk gekozen voor de naam: KC Baeks Kompas.
Huisvesting
KC Baeks Kompas is voorlopig gehuisvest op twee locaties. Op onze locatie ‘Op de Windhaspel’ zijn
de unit onderbouw (1-2-3) en middenbouw (4-5) gehuisvest samen met de peuteropvang, het
kinderdagverblijf en de buiten schoolse opvang (BSO) voor kinderen uit de unit onder- en
middenbouw. Op onze locatie ‘Minkenbergstraat’ zijn de unit bovenbouw (6-7-8) en de buiten
schoolse opvang (BSO) voor kinderen uit de unit bovenbouw gehuisvest. Op bepaalde dagen gaan de
kinderen van de unit bovenbouw echter ook naar de BSO op de locatie ‘Op de Windhaspel’. Het is de
bedoeling dat de school uiteindelijk wordt gehuisvest in een nieuwe unilocatie.
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De school bestaat dus uit drie units (onderbouw (groepen 1-2-3), middenbouw (groepen 4-5) en
bovenbouw (groepen 6-7-8)). Iedere unit, die bestaat uit meerdere stamgroepen, heeft voor iedere
stamgroep een eigen klaslokaal en een gemeenschappelijke ruimte ((speel)leerplein) beschikbaar.
Voor de unit onderbouw is er een aparte speelzaal ingericht. De school maakt ook gebruik van de
naast beide schoolgebouwen gelegen gymzalen. In onze schoolgebouwen heerst een warme,
uitnodigende sfeer. De gebouwen zijn functioneel en overzichtelijk ingericht. De inrichting is
uiteraard aangepast op onze werkwijze. We beschikken over goede materialen en voorzieningen.
ICT is binnen onze school niet meer weg te denken. We beschikken over computers, laptops en Ipads
die als hulpmiddelen het onderwijsproces ondersteunen. Ook beschikt de school over WIFI.
Schoolconcept KC Baeks Kompas
Voor de een al wat langer geleden dan voor de ander, maar ooit hebben wij als volwassenen ook op
een basisschool gezeten. Dat was vaak een school waarin de kinderen werden ingedeeld in ‘losse’
groepen 1 t/m 8 (homogene groepen) op basis van hun leeftijd (het zogenaamde
leerstofjaarklassensysteem). Dit was destijds een prima systeem, maar volgens ons nu veel minder
geschikt omdat er van ons steeds meer gevraagd wordt om alle kinderen meer passend onderwijs te
bieden en voor te bereiden op een voortdurend sterk veranderende maatschappij. Het is dus logisch
dat het onderwijs zich ook ontwikkelt en van de huidige scholen andere organisatievormen verwacht
worden dan we vanuit het verleden wellicht zelf gewend zijn. KC Baeks Kompas is uiteraard ook in
ontwikkeling!
Ieder van ons weet eigenlijk wel dat het niet zo is dat kinderen die in hetzelfde jaar geboren zijn, zich
allemaal op dezelfde wijze en in hetzelfde tempo ontwikkelen. Dat maakt wat ons betreft het
leerstofjaarklassensysteem ook steeds meer achterhaald. Om beter tegemoet te komen aan de
verschillen tussen de kinderen, heeft KC Baeks Kompas ervoor gekozen om het onderwijs te
organiseren in units.
Een unit bestaat uit een aantal samenwerkende stamgroepen. Onze unit onderbouw bestaat uit drie
groepen 1-2 en drie groepen 2-3, onze unit middenbouw bestaat uit vier groepen 4-5 en onze unit
bovenbouw bestaat uit vier groepen 6-7 en twee groepen 8. Alle kinderen worden ingedeeld in een
vaste stamgroep (thuisgroep) en de leerkracht(en) van de stamgroep is/zijn ook het eerste
aanspreekpunt voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. Binnen een unit zijn meer medewerkers
werkzaam dan het aantal stamgroepen dat de unit telt. Er zijn dus in alle units ook nog ‘extra
handen’ beschikbaar om kinderen te begeleiden. In een unit zijn alle medewerkers samen
verantwoordelijk voor goed onderwijs aan de kinderen binnen de unit.
Alle kinderen beginnen en eindigen de schooldag op onze school in hun eigen stamgroep en
bepaalde activiteiten gedurende de schooldag vinden ook in de stamgroepen plaats. Echter,
gedurende de schooldag werken de stamgroepen in een unit op bepaalde momenten ook met elkaar
samen. Het kan dan zo zijn dat er instructies gegeven worden aan homogene groepen. Doordat we
steeds meerdere dezelfde heterogene stamgroepen hebben (meerdere groepen 1-2, 2-3, 4-5 en 6-7)
is dat mogelijk door de kinderen ‘uit te wisselen’ of door inzet van de ‘extra handen’. Ook kan het zo
zijn dat kinderen uit verschillende stamgroepen op bepaalde momenten samen een kleiner groepje
vormen omdat die kinderen hetzelfde aanbod nodig hebben. Daarvoor worden dan de ‘extra
handen’ binnen de unit ook ingezet. Het is dus mogelijk dat we meer op niveau werken op de
momenten dat dat wenselijk is (bv. bij instructies) terwijl we op andere momenten net kinderen van
verschillende jaargroepen en/of verschillende niveaus weer bij elkaar plaatsen omdat ze elkaar dan
ook weer meer kunnen helpen en van en met elkaar kunnen leren. Kortom: onze schoolorganisatie is
door het unitwerken zodanig ingericht dat we zeer flexibel zijn qua organisatievormen en steeds die
organisatievorm kiezen die op dat moment het beste past om de gestelde doelen te bereiken.
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Het gegeven dat onze medewerkers geschoold zijn in het geven van korte efficiënte instructies, we
werken met planborden, dag- en weektaken, kinderen op momenten zelfstandig aan de slag zijn en
we ook beschikken over moderne ICT-middelen, maakt dat onze medewerkers ook meer ruimte
krijgen om kinderen op verschillende niveaus te bedienen. Dat de kinderen in ons systeem van
meerdere medewerkers instructies krijgen dan alleen van de eigen juf of meester in de stamgroep,
zien we ook als een groot voordeel. Het ene kind begrijpt de uitleg van de ene medewerker net iets
beter dan de uitleg van de andere medewerker en omgekeerd. De kinderen profiteren dus optimaal
van de persoonlijke kwaliteiten van de verschillende medewerkers. Daarnaast zien meerdere
medewerkers het kind en dat leidt ook tot een bredere kijk op wat het kind mogelijk nodig heeft (een
leerkracht is immers ook maar een beeld). Medewerkers kunnen zodoende samen meer betekenen
voor het kind dan wanneer ze er alleen voor staan.
Deze manier van werken vraagt natuurlijk ook iets van de inrichting van de school. Naast de
stamgroepen, hebben we ook (speel)leerpleinen in de school om het unitwerken optimaal mogelijk
te maken.
Naast kwalificatie (kennis en vaardigheden) vinden wij socialisatie (omgaan met elkaar) en
persoonsvorming (ontwikkelen eigen identiteit) minstens zo belangrijk binnen ons onderwijs.
Doordat de kinderen binnen het unitwerken met veel meer kinderen en volwassenen in aanraking
komen dan alleen de kinderen en de juf of meester van hun eigen stamgroep, kan socialisatie en
persoonsvorming ook veel beter plaatsvinden. In het kader van socialisatie en persoonsvorming
kiezen we er daarom ook voor om de samenstellingen van de stamgroepen per schooljaar te
veranderen, zodat kinderen niet acht jaar lang bij dezelfde kinderen in de stamgroep zitten.
Uiteraard realiseren wij ons dat kinderen die bij ons binnen komen als 4 jarige in het begin vaak nog
behoefte hebben aan de ‘veilige omgeving’ van de stamgroep en de eigen leerkracht. Hier houden
we uiteraard rekening mee. Kinderen groeien zodoende geleidelijk in het unitwerken.
Een prettige bijkomstigheid bij het unitwerken, is dat de schoolorganisatie veel minder kwetsbaar is
en dat is zeker in deze tijd van lerarentekorten een groot voordeel. Indien een medewerker binnen
de unit afwezig is, kunnen we het vaak zo organiseren dat alle kinderen in de unit toch gewoon naar
school kunnen komen en nog veel belangrijker dat ze ook het aanbod krijgen dat ze nodig hebben
omdat meerdere medewerkers op de hoogte zijn van aanbod dat nodig is dan alleen de eigen
stamgroepleerkracht. Bovendien krijgen de kinderen te maken met een voor hun al bekende
medewerker, bij afwezigheid van de eigen stamgroepleerkracht.
Kortom: het unitwerken zorgt op KC Baeks Kompas voor een flexibele en minder kwetsbare
schoolorganisatie waardoor meer passend onderwijs gerealiseerd kan worden en socialisatie en
persoonsvorming ook beter tot ontwikkeling kunnen komen.
1.2. Stichting Kindante
Stichting Kindante bestuurt ongeveer 30 scholen voor basisonderwijs in
de gemeenten Beek, Echt-Susteren, Sittard-Geleen, Beekdaelen en
Stein. Verder ressorteren onder het bestuur 3 SBO scholen en 2 SO
scholen.
Binnen de scholen van Kindante staat het kind voorop. Ieder kind is
uniek en heeft talenten.
Binnen de Kindante-scholen wordt het kind zoveel als mogelijk in staat gesteld zich te ontwikkelen
tot een kansrijke medeburger welke zelfbewust en maatschappelijk betrokken deelneemt aan de
samenleving. Leren ‘leren’ en leren ‘leven’ is hierbij het motto.
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Meer informatie treft u aan op de website van Kindante (www.kindante.nl).
Het College van Bestuur van Kindante bestaat uit:
dhr. drs. P. (Peter) Lemmens en mevr. drs. T. (Thecla) van Hoogstraten
Het college van bestuur en het BURO Kindante zijn gehuisvest op onderstaand adres:
Dr. Nolenslaan 138
6136 GV Sittard
Tel. 046 – 4363366

2. Het onderwijs
2.1. Onze visie, slogan, kernwaarden en richtinggevende uitspraken
In het schooljaar 2018-2019 hebben wij met de toenmalige twee basisscholen Sint Martinus en
Catharina Labouré een visie-traject doorlopen en dat heeft geleid tot onderstaande visie, slogan,
kernwaarden en richtinggevende uitspraken welke we graag willen gaan realiseren in de school
gedurende de periode 2019-2023. Meer informatie hierover vindt u in ons schoolplan 2019-2023 dat
te vinden is op onze website.
Doel van ons onderwijs
We streven naar een breed en betekenisvol onderwijsaanbod voor onze kinderen, zodat zij zich zo
breed mogelijk ontwikkelen in de drie doeldomeinen (G. Biesta):
- Kwalificatie (verwerven van kennis en vaardigheden)
- Socialisatie (omgaan met elkaar; voorbereiding op het leven als lid van een gemeenschap en
kennismaking met normen, waarden, omgangsvormen en tradities).
- Persoonsvorming (de ontwikkeling van je eigen identiteit, autonomie en
verantwoordelijkheid en het ontdekken van je drijfveren en passies: wie ben ik, wat kan ik en
wie wil ik zijn?)
Op onze school leren kinderen belangrijke kennis en vaardigheden. Daarnaast krijgen zij ook de
ruimte om zichzelf te leren kennen en hun talenten te ontwikkelen. Hierdoor groeien zij ook als
persoon en krijgen zij voldoende bagage om uiteindelijk een eigen plek te vinden in de steeds
veranderende maatschappij. Wij zijn een school waarin iedereen zich welkom voelt en gezien wordt.
In een slogan:
Laat zien wie je bent, met al je talent!
We zien kinderen die nieuwsgierig zijn, graag willen leren en daar plezier aan beleven. Ze
onderzoeken de wereld om zich heen en maken daarbij zoveel mogelijk gebruik van alle zintuigen.
Ze ontwikkelen belangrijke vaardigheden die ze nodig hebben in de toekomst, zoals: zelfstandigheid,
eigenaarschap, samenwerken, kritisch denken, reflecteren, keuzes maken, plannen en doelen stellen.
We zien leerkrachten/professionals die samenwerken en hun expertise en talenten inzetten om zo
goed mogelijk aan te sluiten op wat de kinderen nodig hebben. Hiervoor gebruiken zij verschillende
rollen. Ons personeel gelooft in groei-potentieel, denkt in kansen en mogelijkheden en heeft een
lerende houding. De communicatie is open en transparant en er is een gezonde (zelf)reflectie.
We zien een leeromgeving die rijk en betekenisvol is ingericht en waar kinderen onderzoekend en
spelenderwijs kunnen leren met concrete materialen.
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De leeromgeving bestaat uit open
en gedeelde ruimtes met een
specifieke functie. De
werkplekken zijn flexibel en er
heerst een rustig leefwerkklimaat.
We zien ouders/kindpartners die
samen ontwikkelen naar een
kindcentrum, waarin zij
structureel samenwerken vanuit
pedagogische uitgangspunten.
Ouders helpen, leven en denken
mee met de ontwikkelingen
binnen de school.
En dat doen we op basis van de waarden:
Veiligheid, Respect, Betrokkenheid, Groei, Eigenaarschap.
Om deze doelstellingen te bereiken delen we onze kinderen in in heterogene of homogene
stamgroepen behorende bij een unit. In de stamgroep start en eindigt de dag bij een vaste
professional. De professionals delen de verantwoordelijkheid over de kinderen binnen de unit,
volgens vooraf afgestemde afspraken.
Richtinggevende uitspraken 2019-2023 (dit betekent dus niet dat dit alles al gerealiseerd is):
Doel/focus
We streven naar een betekenisvol onderwijsaanbod voor alle kinderen zodat zij zich zo breed
mogelijk ontwikkelen in de drie doeldomeinen van Biesta:
- Kwalificatie (kennis en vaardigheden)
- Socialisatie (omgaan met elkaar)
- Persoonsvorming (ontwikkeling eigen identiteit)
Persoonsvorming neemt een grote plaats in, leerstof is voertuig voor ontwikkeling.
Eigenaarschap
De verantwoordelijkheid ligt, daar waar mogelijk, zoveel mogelijk bij de leerling.
De professional * is daarbij de coach en geeft de leerling feedback op het proces en zelfsturend
gedrag.
Didactiek
Leerlijnen geven vorm en inhoud aan het aanbod, daarbij kan de methode als bron gebruikt worden.
We werken met weektaken tijdens zelfstandig werken om de leerdoelen te bereiken en
eigenaarschap te stimuleren.
Het WO-onderwijs/techniek/drama/crea-vakken worden thematisch, geïntegreerd en
groepsoverstijgend aangeboden.
Instructiemodel
We maken gebruik van het Expliciete Directe Instructie-model met activerende didactiek en
voortdurende controle van begrip. De professional* geeft rolwisselend les en is zowel instructeur als
de begeleider/coach.
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Differentiatie
De instructie en verwerking wordt zoveel als mogelijk afgestemd op de instructiebehoefte en het
niveau van de kinderen: onderwijs op maat. Instructies vinden zowel in homogene als heterogene
groepen plaats.
Organisatie
Kinderen zijn ingedeeld in heterogene of homogene stamgroepen behorende bij een unit. In de
stamgroep start en eindigt de dag bij een vaste professional.
De professionals delen de verantwoordelijkheid over de kinderen binnen de unit, volgens vooraf
afgestemde afspraken.
Toetsen
We werken voornamelijk met formatief evalueren. Enkele summatieve toetsen worden gebruikt om
een niveau inschatting en landelijke vergelijking te kunnen maken.
Rapportage
We werken met een portfolio/rapport gebaseerd op de 3 doeldomeinen kwalificatie, socialisatie,
persoonsvorming. We werken met ouder- en kindgesprekken, waar de ontwikkeling van het kind
centraal staat.
Onderwijs op maat
Ons onderwijs aan kinderen met een specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoefte is, daar waar
mogelijk, geïntegreerd in het dagelijkse onderwijsaanbod. Er wordt vanuit pedagogisch oogpunt
gestreefd naar passende zorg binnen de omgeving van de unit.
Ouders en kindpartners
We ontwikkelen naar een kindcentrum, waarin wij structureel samenwerken met de betrokken
kindpartners. Ouders leven, helpen en denken mee met de ontwikkelingen binnen de school.
ICT
We werken dagelijks in een adaptieve leeromgeving waar kinderen zelf doelen en middelen kunnen
kiezen. ICT is hierbij een hulpmiddel.
*Onder professional verstaan wij de leerkracht of onderwijsassistent.
2.2. Onze identiteit
Onze school is een katholieke basisschool, maar we zijn van mening dat alle kinderen, dus ook
kinderen met een andere culturele achtergrond en/of een andere geloofsovertuiging recht hebben
op een geïntegreerde plek binnen onze school. Hetzelfde geldt voor kinderen met een lichamelijke
en/of verstandelijke beperking, mits de stelregel van toepassing is dat plaatsing op onze school voor
dít kind op dít moment een goede garantie biedt voor een verantwoorde ontwikkeling. In dit licht
bezien draagt de school de uitgangspunten van Passend Onderwijs. Een en ander houdt in, dat de
medewerkers zich zullen inzetten om de kinderen onderwijs op maat aan te bieden. Kortom: het kind
zal een basis aangeboden krijgen, waarop het rond zijn twaalfde levensjaar op zijn weg naar
volwassenheid verder zal kunnen bouwen.
2.3. Ons schoolprofiel
Ons volledige schoolondersteuningsprofiel vindt u op onze website.
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2.4. Veiligheid
Op alle scholen binnen Nederland worden maatregelen
getroffen om (uw) kinderen zich in een veilige en geborgen
omgeving te laten ontwikkelen. Zo’n pedagogisch klimaat
wordt vooral gecreëerd door met elkaar afspraken te maken
over gedragingen en regels, die nageleefd moeten worden.
Behalve dat er specifieke schoolregels bestaan, zijn er ook
wettelijke bepalingen waaraan we ons moeten houden. Alle scholen hebben een actueel
schoolveiligheidsplan waarin al deze zaken in relatie met elkaar zijn beschreven. Ook doen we een
keer per 4 jaar een uitgebreide risico-inventarisatie om mogelijke actiepunten rondom veiligheid vast
te stellen en uit te voeren.
De regels en afspraken gelden niet alleen voor de kinderen en personeelsleden binnen de school,
maar voor iedereen die zich in en om de school ophoudt. Dat betekent dat alle kinderen, alle ouders,
alle personeelsleden en alle andere personen die hand- en spandiensten verzorgen in en om de
school zich dienen te houden aan deze regels en afspraken en kunnen weten wat de gevolgen zijn als
deze worden overtreden.
Het schoolklimaat wordt gekenmerkt door veiligheid en respectvolle omgangsvormen:


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



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



De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van kinderen en personeel en in de
incidenten die zich op het gebied van sociale veiligheid op de school voordoen.



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



Het personeel van de school zorgt ervoor dat de kinderen op een respectvolle manier met
elkaar en anderen omgaan.

Jaarlijkse monitoring sociale veiligheid
Scholen moeten de sociale veiligheid elk jaar monitoren. Als de uitkomst op tekorten wijst, is het van
belang dat de school maatregelen neemt en het veiligheidsbeleid aanpast. Scholen moeten er ook
voor zorgen dat de Onderwijsinspectie de jaarlijkse monitorgegevens ontvangt. Het gaat daarbij om
het gemiddelde beeld van een school. Dit is vastgelegd in de Wet sociale veiligheid. Onze school
gebruikt voor deze jaarlijkse monitoring SCOL.
Schoolklimaat, gedragsverwachtingen.
Wij gaan op onze school vooral uit van het belonen/bekrachtigen van positief gedrag. Dit houdt in
dat we samen met de kinderen gedragsafspraken maken en positief gedrag ook belonen. Uiteraard
gelden deze gedragsafspraken ook voor personeel, ouders en bezoekers van onze school. We willen
op deze manier een schoolcultuur blijven behouden waarin iedereen zich prettig voelt en zich
optimaal kan ontwikkelen. Alle gedragsafspraken zijn te koppelen aan onze gedeelde kernwaarden.
Als blijkt dat kinderen zich niet correct gedragen zal er, indien nodig, een passende strafmaatregel
worden toegepast. De ouders van die betreffende kinderen zullen, indien nodig, hiervan ook op de
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hoogte worden gesteld en eventueel voor een gesprek worden uitgenodigd. Volwassenen die zich
niet aan onze gedragsafspraken houden, kan de toegang tot het schoolgebouw worden geweigerd.
Pesten wordt op onze school uiteraard niet getolereerd en zal dan ook als zodanig bestraft worden.
Als een kind gepest wordt, geeft het kind dit aan bij de leerkracht, vertrouwenspersoon en/of
directie. Melden van pestgedrag is geen klikken. Met betrekking tot de aanpak van pesters en
gepesten verwijzen wij naar het “pestprotocol” zoals dat van toepassing is op onze school. De sociale
veiligheidscoördinatoren op onze school zijn mevrouw Karin Conings en mevrouw Wendy Heckers.
De schoolcontactpersonen zijn mevrouw Iris van den Bosch, de heer Maurice Prop en mevrouw
Wendy Heckers.
‘Als de sirenes loeien’
Bij alle vormen van alarm wordt gehandeld conform het goedgekeurde Calamiteitenplan van de
school

3. De organisatie.
3.1. De organisatie van onze school
Onze school is onderverdeeld in drie units: unit onderbouw
(groepen 1,2 en 3), unit middenbouw (groepen 4 en 5) en unit
bovenbouw (groepen 6,7 en 8). Elke unit bestaat uit meerdere
homogene of heterogene stamgroepen. Ieder kind wordt ingedeeld
in een stamgroep die bezet wordt door een of twee vaste
leerkrachten. De kinderen krijgen de zorg zoveel als mogelijk
binnen de unit geboden en de medewerkers (leerkrachten,
leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten) van de unit zijn
samen verantwoordelijk voor de kinderen binnen de unit.
Het traditionele leerstofjaarklassensysteem (groepen 1 t/m 8), dat de leerstof als uitgangspunt
neemt en de kinderen in groepen verdeelt op basis van hun leeftijd, past volgens ons niet meer bij
het zo optimaal mogelijk vormgeven van onderwijs. Omdat kinderen in hetzelfde jaar geboren zijn,
betekent dit nog niet dat ze zich allemaal op dezelfde manier en in hetzelfde tempo ontwikkelen. Het
verzorgen van passend onderwijs binnen het leerstofjaarklassensysteem knelt dan ook en leidt tot
steeds meer werkdruk. We kunnen beter onderwijs bieden als het uitgangspunt van ons onderwijs de
ontwikkeling van het kind centraal stelt. Daarom kiezen we voor een ander organisatiemodel dat ons
ook nog minder kwetsbaar maakt gelet op het personeelstekort in het onderwijs.
We werken dus steeds meer in units. Binnen deze units werken een aantal professionals samen om
de kinderen te begeleiden. Steeds meer zal zichtbaar zijn dat het uitgangspunt is dat kinderen één
stamgroep en voor bepaalde vakken meerdere instructiegroepen hebben.
De kinderen starten en eindigen de dag in de stamgroep en hebben daarbij een vaste professional als
aanspreekpunt. In de unit werken de professionals van een aantal stamgroepen met elkaar samen
om het onderwijs voor de kinderen zo passend mogelijk te maken. Diverse vakken zullen dan ook
steeds meer groepsoverstijgend aangeboden worden tijdens instructie en verwerkingsblokken. De
kinderen weten wanneer en welke instructies zij hebben (en bij welke
leerkracht/leerkrachtondersteuner/onderwijsassistente).
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Voordelen van het werken in units:
 Door het geven van instructies in kleinere groepen krijgen kinderen steeds meer het aanbod
dat aansluit bij hun niveau en onderwijsbehoeften. Dit zorgt voor meer actieve
betrokkenheid en motivatie bij het kind, maar ook voor meer leeropbrengsten.
 Er komt meer tijd en ruimte om kinderen te bedienen, ook zij die iets meer zorg of
verdieping nodig hebben of juist een extra uitdaging zoeken.
 Leerkrachten worden samen verantwoordelijk voor meerdere kinderen, wat zorgt voor een
breder beeld en overleg over keuzes in aanbod en aanpak om aan te sluiten bij wat het kind
nodig heeft.
 Medewerkers kunnen meer kinderen dan alleen hun eigen groep laten profiteren van
zijn/haar specifieke kwaliteiten.
 De ruimtes in het gebouw worden optimaal benut en ingezet.
3.2. Het onderwijs
Het onderwijs in de unit onderbouw (1-2-3):
Onze school heeft drie stamgroepen 1-2 en drie stamgroepen 2-3 die samen de unit onderbouw
vormen.
De leerkrachten en onderwijsassistenten van deze groepen werken nauw met elkaar samen in deze
unit. Er is veel overleg over het aanbod en over de kinderen.
Ook de kinderen van de groepen werken en spelen vaak samen in de grote verwerkingsruimte die
midden tussen de groepen ligt. In de groepen 1-2 stromen nieuwe 4-jarige kinderen gedurende het
schooljaar in.
Wij wensen voor ieder kind een warm welkom. Toch kan het voor het eerst naar
school gaan spannend zijn voor uw kind. Om uw kind gerust te stellen en al kennis
te laten maken met de klasgenootjes en de juffen, mag hij of zij op onze school
langzaam wennen. Uw kind is daarom voordat het vier jaar wordt gedurende
maximaal 10 dagdelen al welkom op school.
Een kwartier voor aanvang van het programma is er inloop. De kinderen kunnen in
alle rust de school binnenkomen en plaatsnemen in de eigen stamgroepen. Elk
kind heeft een eigen (start)plek in de groep. Wanneer een kind voldoende gewend
is, stimuleren we dat hij/zij zelfstandig de klas binnen komt en aan de slag gaat
met een klein werkje.
We werken en leren vanuit thema’s waarbij we als bron de methode ‘Schatkist’ en
‘Kleuteruniversiteit’ gebruiken. Dit loopt overkoepelend over de kernen van Veilig Leren Lezen heen.
De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van het jonge kind. Bij elk thema komen vaste routines
terug, zoals het Ankerverhaal en Pompom. Samen met de kinderen brengen we de klaslokalen en de
unit in de sfeer van het thema. We zorgen voor een rijke speel- en leeromgeving waardoor kinderen
uitgedaagd worden om hun omgeving te verkennen en mogelijkheden te onderzoeken. De kinderen
werken volgens vaste dagritmes die zichtbaar worden gemaakt op het bord.
We bekijken heel goed wat het kind nodig heeft om een volgende ontwikkelingsstap te zetten.
Hierbij is het belangrijk dat wij veel observeren in de groep.
We starten de dag met een kringmoment. Vervolgens vinden er, verspreid over de dag, korte
instructiemomenten in een kleine groep plaats. Daarnaast zijn werklessen gepland in de groepen 1-23. Tijdens deze les zijn alle kinderen aan het werk op hun eigen niveau. Er is een grote
verscheidenheid in aanbod. Kinderen werken met ontwikkelingsmateriaal, in themahoeken, op de
bouwmat, met constructiemateriaal, zijn creatief bezig enz. Het spelend en ontdekkend leren met
uitdagende activiteiten staat voorop.
De leerlingen worden begeleid door een onderwijsassistent of een leerkracht.
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Verder spelen de kinderen buiten tijdens de pauze. Ze leren omgaan met kinderen van verschillend
leeftijden. De kleuters spelen ook op andere momenten buiten met karren, klein materiaal of in de
zandbak en ze kunnen dagelijks gebruik maken van de speelzaal in de school. Hier kunnen ze
klimmen en klauteren, worden gymlessen met materiaal en spellessen gegeven. Daarnaast maken
we voor het vak bewegingsonderwijs ook gebruik van de grote gymzaal. Alle stamgroepen krijgen
een keer per week een gymles van een vakdocent en een keer per week een gymles van de eigen
leerkracht.
Onze ervaringen met stamroepen 2-3 zijn heel positief. In groep 2-3 zit het kind tussen spel en
onderzoekend leren in en het thematisch werken maakt het leren functioneel.
Door te kiezen voor de stamgroepen 2-3 verloopt de overgang van spelen naar leren heel natuurlijk.
Het spelen en leren is meer in balans. Het kind hoeft nu niet van de ene op de andere dag te
veranderen van een kleuter in een schoolkind. Dit is tevens terug te zien in de goede resultaten die
de kinderen behalen.
Kleuters die al graag wat willen weten van letters en cijfers, vinden voldoende aansluiting en groep 3
kinderen die nog heel graag spelen komen ook beter aan hun trekken. Zo krijgen ook de groep 3
kinderen de ruimte voor een praktische verwerking van de aangeboden lesstof.
We volgen de methode, maar we durven ook onderdelen weg te laten: “dit weten ze al”. We maken
keuzes en daardoor ontstaat er ruimte voor spel en handelend bezig zijn.
Het onderwijs in de units middenbouw (4-5) en bovenbouw (6-7-8):
Daar waar het kan, werken kinderen samen met elkaar. Ook de samenwerking tussen verschillende
groepen binnen een unit wordt steeds meer gezocht. We noemen dit unitwerken. Het voordeel is dat
kinderen van verschillende leeftijden meer van elkaar leren. Daarnaast bevordert het de
zelfstandigheid en het zelfoplossend vermogen van kinderen, aangezien ze niet constant door de juf
of de meester worden begeleid. Door het onderwijs anders te organiseren kunnen leerkrachten
zichzelf ‘vrijspelen’ om zodoende meer kinderen op maat te kunnen bedienen.
Zelfstandigheid, samenwerken, zelfoplossend vermogen zijn allemaal vaardigheden die kinderen op
latere leeftijd nodig gaan hebben en die op deze manier geleerd worden.
Om ons onderwijs op de juiste manier tot stand te brengen, gebruiken we de volgende methodieken:
Taal en spelling:
Vanaf groep 4 maken we gebruik van de methode Taal Actief. We hanteren deze methode zowel
voor taal als voor spelling. Kinderen werken hierbij op hun eigen niveau, waarbij veel aandacht is
voor de verschillen tussen kinderen. Kinderen die, naast de reguliere methode, wat meer aankunnen,
kunnen zich vastbijten in het plusboek, waarbij het stukje taal samenkomt met een stukje
studievaardigheden. Ook werken we bij spelling met het concept ‘Gynzy Ipads’.
Technisch lezen:
Voor technisch lezen werken we volgens de LIST-aanpak (Lezen IS Top). De techniek van lezen wordt
steeds verbonden met leesbegrip en leesbeleving. Het doel van LIST is dan ook het ontwikkelen van
gemotiveerde lezers die hun geletterdheid inzetten om te leren én te lezen voor hun plezier.
Kinderen die minstens het leesniveau AVI E3 beheersen nemen deel aan het ‘LIST-lezen’. In de ‘LISTles’ houdt de leerkracht een “boekenbabbel”, waarbij er een boek centraal wordt gesteld en een
opdracht wordt gegeven voor het lezen. Daarna leest de leerling minstens 20 minuten en wordt er
geëvalueerd. Kinderen beginnen in groep 4 met hardop lezen (Tutorlezen, waarbij de betere lezers
de andere kinderen helpen, of duolezen), en zullen daarna overstappen naar het stillezen. Voor
kinderen die meer hulp nodig hebben bij het lezen doen we verschillende interventies (zie schema).
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Om ervoor te zorgen dat we ook beschikken over boeken die de kinderen aanspreken en er
voldoende keuze is qua boeken, hebben we op beide locaties een mooie bibliotheek op school (BOS)
ingericht in samenwerking met ‘De Domijnen’. Wekelijks is er ook een leesconsulent van ‘De
Domijnen’ op school aanwezig om te ondersteunen bij leesmotivatie en leesplezier.

Begrijpend lezen:
Bij begrijpend lezen werken we met de methode Nieuwsbegrip. Bij deze methode wordt het actuele
nieuws gecombineerd met begrijpend lezen. De verschillende leesstrategieën (samenvatten,
voorspellen, vragen stellen) komen allemaal uitgebreid aan bod. Doordat iedere groep met hetzelfde
tekstonderwerp werkt, kunnen kinderen hierbij op hun eigen niveau worden aangesproken.
Rekenen:
We werken met de methode Wereld in Getallen. Echter, de kinderen maken de lessen niet alleen in
een schrift, maar ook op de Ipad. Hierbij integreren we onze rekenmethode binnen het
softwareprogramma Gynzy, waarbij de kinderen volledig op hun eigen niveau worden bediend. Ben
je heel sterk in rekenen, krijg je moeilijkere sommen. Heb je er wat meer moeite mee, zijn de
sommen wat makkelijker. Hierdoor wordt elk kind op zijn eigen niveau uitgedaagd.
Schrijven:
We werken met de methode Pennenstreken en borduren hierbij voort op de aangeleerde letters
vanuit de unit onderbouw. Ook het creatief schrijven wordt gestimuleerd.
Wereldoriëntatie:
Voor Wereldoriëntatie (inclusief techniek en burgerschap) werken we in de units midden- en
bovenbouw met de methode Faqta. In de unit onderbouw is Wereldoriëntatie geïntegreerd binnen
de aangeboden thema’s.
Studievaardigheden:
Studievaardigheden heb je bij alle vakken nodig, maar hoe leer je om bijvoorbeeld een tabel juist te
lezen? Dit oefenen we bij het vak studievaardigheden, met de methode Blits.
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Engels:
Bij Engels willen we de kinderen al hun eerste stappen naar het leren van Engels laten zetten. Vooral
het begrijpen van praktische begrippen/basiskennis staat centraal. Het durven spreken en kunnen
volgen van gesprekken zijn belangrijk, maar ook grammatica en spelling.
Creatieve vakken:
Bij de creatieve vakken wordt gezorgd voor voldoende afwisseling van de verschillende technieken.
Ook het stukje techniek vormt hierbij een steeds grotere rol. Daar waar mogelijk zoeken de
verschillende groepen elkaar hierbij op, om zodoende met en van elkaar te leren.
Gym:
Alle stamgroepen krijgen een keer per week een gymles van een vakdocent en een keer per week
een gymles van de eigen leerkracht.
Burgerschap:
We zien onze school als een belangrijke oefenplaats voor kinderen om
burgerschapsvaardigheden in praktijk te brengen. Daarom zorgen we
ervoor dat we onze kernwaarden breed aanbieden, ter sprake brengen
en ermee oefenen. Onze kernwaarden zijn de basis waarop we binnen
onze school met elkaar samen leven en leren. We stimuleren kinderen
hun mening te uiten, samen te werken en te luisteren naar elkaar.
Burgerschap is geïntegreerd in ons onderwijs. Daarnaast streven we naar
regelmatige activiteiten binnen en buiten de school die te maken hebben
met actief burgerschap. In onze leerlingenraad bespreken de kinderen
schoolse zaken.
3.3. Uitstel overgang naar groep 3
In de regel gaan kleuters die voor 1 januari 6 jaar worden over naar groep 3. Welke kinderen krijgen
mogelijk het advies de kleuterperiode te verlengen?
- Kinderen met een onvoldoende taalontwikkeling zowel actief als passief.
- Kinderen met een onvoldoende cognitieve ontwikkeling; te denken valt hierbij aan kinderen
met een zwak abstract denkniveau.
- Kinderen met een onevenwichtige sociale c.q. emotionele ontwikkeling.
- Kinderen die weinig leergierig zijn. Spelen is voor hen belangrijker dan leren.
- Kinderen die weinig geconcentreerd/taak-gericht zijn en in een onvoldoende mate
beschikken over structuur/overzicht.
Een eventuele verlenging van de kleuterperiode vindt natuurlijk louter plaats in zorgvuldig overleg
met ouders.
3.4. Het gebruik van de leertijd
We zijn wettelijk verplicht ervoor te zorgen dat uw kind gedurende zijn/haar basisschoolperiode
7520 lesuren aangeboden krijgt. Wij hanteren daarvoor de volgende lesuren van maandag t/m
vrijdag voor de kinderen in de diverse jaargroepen:

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Totaal per week
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Groep 1
5,5 uur
5,5 uur
4 uur
5,5 uur
Vrij
20,5 uur

Groepen 2 t/m 4
5,5 uur
5,5 uur
4 uur
5,5 uur
3,5 uur (middag vrij)
24 uur

Groepen 5 t/m 8
5,5 uur
5,5 uur
4 uur
5,5 uur
5,5 uur
26 uur

In de lesroosters van de verschillende units is aangegeven hoeveel tijd we besteden per vakgebied.
Dit kan echter per periode verschillen omdat we uiteraard ook differentiëren in leertijd en dus vooral
kijken naar de behoeften van de kinderen.
3.5. Een greep uit onze bijzondere activiteiten
Activiteiten vanuit de oudervereniging.
Op onze school worden ook regelmatig bijzondere activiteiten georganiseerd. Onze
actieve oudervereniging zorgt jaarlijks i.s.m. het team voor de volgende activiteiten:
Sint Maartensfeest, Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Carnaval, Pasen, Schoolreisjes en een
schoolfeest aan het einde van het schooljaar.
Gastlessen en excursies.
Op onze school vinden regelmatig gastlessen en excursies plaats welke onderdeel
uitmaken van het lesprogramma.
Talentenfeest.
Een aantal keren per schooljaar organiseren we voor de kinderen per unit de mogelijkheid om op te
treden. De kinderen kunnen hun talenten laten zien door optredens.
NJoy.
Vanuit NJoy Beek wordt jaarlijks een sportdag georganiseerd voor alle Beekse
scholen, vinden ook gastlessen tijdens de gymlessen plaats welke worden verzorgd
door de verenigingen en vinden culturele activiteiten plaats (gezondheid, bewegen en
cultuur).
Communie.
Op Hemelvaartsdag kunnen de kinderen van groep 4 de Eerste H. Communie ontvangen. De
voorbereiding wordt buiten schooltijd verzorgd door de parochie en ouders.
Vormsel.
De kinderen van groep 8 kunnen het Vormsel doen. De voorbereiding hierop wordt buiten schooltijd
verzorgd door de parochie i.s.m. het Bisdom.
Schoolverlatersactiviteiten.
Groep 8 gaat richting einde schooljaar altijd drie dagen op schoolkamp en de groep verzorgt in de
laatste schoolweek van het schooljaar een leuke musical als afscheid van de basisschoolperiode
3.6. De Resultaten
Onze school geeft ook graag alle openheid betreffende de met
ons onderwijsproces behaalde resultaten (opbrengsten) van onze
kinderen (uiteraard anoniem). U bent op school altijd van harte
welkom om deze in te zien en onze resultaten (opbrengsten)
worden ook regelmatig gepubliceerd en in ons jaarverslag
opgenomen (zie website). De schoolscores van onze kinderen op
de eindtoets (groep 8) in de afgelopen vier schooljaren waren als
volgt:

Voormalige BS Sint Martinus
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2019
221,5

2020
Geen
eindtoets
i.v.m. Corona

2021
210,6

Voormalige BS Catharina Labouré

KC Baeks Kompas

205,3

Geen
eindtoets
i.v.m. Corona

208,8

2022
195,5

Sinds 2018 maken we gebruik van de eindtoets Route 8. Route 8 hanteert andere scores dan de Citoeindtoets en daarom zijn deze scores ook niet te vergelijken met scores van scholen die de Citoeindtoets afnemen.
In ons jaarverslag leggen we verdere inhoudelijke verantwoording af over de resultaten.
De gegevens t.a.v. de uitstroom van onze kinderen naar het VO zijn eveneens terug te vinden in ons
jaarverslag.

4. De Zorg
4.1. Inschrijving, instroom, overgang en uitstroom van leerlingen
De aanmelding en inschrijving van kinderen
Een kind kan op elk willekeurig moment worden aangemeld. Wanneer een kind vier jaar wordt kan
het de school gaan bezoeken. Voordat uw kind 4 jaar wordt, mag hij/zij 10 dagdelen komen
“wennen” op school door mee te draaien. Wanneer ouders belangstelling tonen voor onze school
kunnen zij een afspraak maken met de directie voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met
aansluitend een rondleiding door de school. De inschrijfdatum is de dag, waarop het kind vier jaar
wordt. Wij adviseren ouders om bij interesse in onze school tijdig een kennismakingsgesprek te
plannen (bij voorkeur minimaal een half jaar tot een jaar voordat uw kind 4 jaar wordt).
De afmelding van kinderen
Wanneer ouders hun kind van school willen laten wisselen, om welke reden dan ook, dient dit
schriftelijk te geschieden, onder opgaaf van redenen en met vermelding van de nieuwe school waar
het kind is aangemeld. In onze regio is er een afspraak dat de ontvangende school altijd contact
opneemt met de school waar het kind zit, voordat het kind wordt ingeschreven.
De overgang naar een volgende groep
De overgang naar een volgend leerjaar vindt aan het eind van het schooljaar plaats op grond van alle
verzamelde gegevens. Wanneer blijkt dat een kind een te grote achterstand heeft en in het volgende
leerjaar voor
onoverkomelijke problemen komt te staan die een verdere ontwikkeling belemmeren, wordt na
overleg met de ouders bepaald of het kind het schooljaar beter kan doubleren. Dit doen we uiteraard
alleen indien doublure een meerwaarde heeft voor de verdere ontwikkeling van het kind.
Vertrek leerling naar een andere basisschool
Wanneer een kind tussentijds naar een andere basisschool vertrekt wordt door de leerkracht een
onderwijskundig rapport ingevuld. Het betreft de volgende gegevens:
·
Personalia, gegevens van de ouders en de schoolloopbaan.
·
Gehanteerde methodes en/of bereikt niveau bij de activiteiten.
·
Bijzonderheden, contacten, belangstelling enz.
·
Schoolgegevens, groepsindeling, benadering kinderen, evaluatie en rapportage.
·
Verdere gegevens: speciale begeleiding indien van toepassing.
·
Toetsgegevens vanuit het leerlingvolgsysteem.
·
Rapportgegevens.
Deze gegevens worden aan de ontvangende school gestuurd en aan de ouders.
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4.2. Het volgen van de ontwikkeling van leerlingen
We volgen de kinderen vanaf het moment dat ze de school binnenkomen zo goed mogelijk in hun
ontwikkeling zodat we ook een passend onderwijsaanbod kunnen realiseren. Bij de groepen 1 en 2
volgen we de ontwikkeling via het observatiesysteem ‘Mijn kleutergroep’ en bij groep 2-kinderen ook
nog middels de “toetsen” behorende bij het protocol voor
leesproblemen en dyslexie om eventuele leesproblemen
vroegtijdig te signaleren en aan te pakken.
In de leerjaren 3 t/m 8 houdt iedere groepsleerkracht de
prestaties van de kinderen bij. Hij/zij beoordeelt regelmatig
door de kinderen gemaakt werk. Hij/zij tracht dit altijd zo
positief mogelijk te doen. Toetsen en proefwerken worden
gebruikt binnen de te hanteren methodieken en via Gyzny volgen we ook de prestaties van de
kinderen. Daarnaast wordt een aantal toetsen afgenomen van het CITO-leerling-volgsysteem voor
het technisch lezen (DMT), het begrijpend lezen, spelling en Rekenen/Wiskunde. De groepsleerkracht
neemt de AVI-toets af (een toets die het technisch lezen toetst) tot het kind het eindniveau plus
bereikt heeft. In groep 8 wordt de eindtoets Route 8 afgenomen.
Om onze kinderen ook goed te kunnen volgen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling en hun
welbevinden, maken we ook gebruik van de SCOL (Sociale Competentie Observatielijst). Het is
immers belangrijk om het ‘totale kind’ goed in beeld te krijgen om een zo passend mogelijke
begeleiding te kunnen bieden.
4.3. Speciale zorg
Extra zorg in de unit
Indien een kind extra zorg nodig heeft, wordt deze extra zorg zoveel als mogelijk geboden binnen de
unit. Binnen een unit zijn voldoende medewerkers actief om ook te organiseren dat er met kleine
groepjes kinderen en indien echt noodzakelijk met individuele kinderen, gewerkt kan worden op
bepaalde momenten.
HGW (Handelingsgericht werken) en 1 zorgroute
Met HGW beogen we de kwaliteit van ons onderwijs en de begeleiding voor alle leerlingen steeds
verder te verbeteren middels een cyclisch proces. Wanneer blijkt dat een kind een bepaald(e)
aanbod/begeleiding nodig heeft op grond van observatie-/signaleringsgegevens met bepaalde
leerstof of op sociaal emotioneel gebied zal er naar een passende aanpak gezocht worden. Deze
leggen wij op onze school vast in de documenten ‘unitbeeld’ (aanbod voor de unit, subgroepen
binnen de unit of individuele kinderen binnen de unit) en/of ‘kindbeeld’ (specifiek aanbod voor
individuele kind).
Overige zorgstructuren
Op unit- en teamniveau gaan we structureel met elkaar in gesprek. De Interne Begeleiders en
coördinatoren per vakgebied en Sociaal Emotionele Ontwikkeling houden het team op de hoogte van
nieuwe ontwikkelingen en we denken met elkaar steeds na over de onderwijs- en
ondersteuningsbehoeften van onze kinderen. Daarnaast biedt de Interne Begeleider de leerkrachten
wekelijks de mogelijkheid om indien nodig individuele kinderen samen te bespreken.
Regelmatig vinden er ook groeps/unitbesprekingen plaats. Tijdens zo'n bespreking informeren de
medewerkers van een unit/stamgroep de Interne Begeleiders over de sfeer en prestaties van de
kinderen in de unit/stamgroep. De Interne Begeleider geeft mogelijke tips of adviezen en nadere
afspraken worden vastgelegd. Ook wordt er een stukje trendanalyse aan gekoppeld (analyse van de
Cito-resultaten en SCOL (Sociaal-Emotionele Ontwikkeling) van de totale groep).
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Ontwikkelingsperspectief (OPP)
Het kan wel eens voorkomen dat de ontwikkeling van een kind zodanig vertraagd verloopt dat het
kind op een gegeven moment niet meer mee kan komen met de leerlijnen en de basisondersteuning
die de school hanteert en er gekozen moet worden voor afwijkende
leerlijnen en daardoor ook een afwijkend niveau qua
uitstroomperspectief. In dat geval stellen wij voor het kind een
ontwikkelingsperspectief (OPP) op. In dat ontwikkelingsperspectief
staat het verwachte uitstroomperspectief van het kind vermeld met
een onderbouwing daarvan en wordt ook omschreven welke
onderwijsdoelen we met het betreffende kind op welke wijze gaan
proberen te realiseren. Uiteraard gebeurt dit altijd in nauw overleg
met ouders en wordt een ontwikkelingsperspectief ook regelmatig
geëvalueerd en waar nodig bijgesteld samen met ouder. Wij streven
er ook naar het ontwikkelingsperspectief zoveel als mogelijk tot
uitvoering te brengen in de unit waarin het kind zit.
BOUW!
Naast de vele extra materialen en methodieken waarover de school beschikt om extra zorg te
verlenen, willen we het werken met programma BOUW specifiek benoemen. BOUW is een digitaal
interventieprogramma dat wij hanteren bij kinderen (mogelijk vanaf groep 2) die moeite hebben met
lezen en/of spellen.
Spreekuur.
Ook hebben we gedurende het schooljaar, indien nodig en/of wenselijk, de mogelijkheid een
orthopedagoog/GZ-psycholoog uit te nodigen. Tijdens dit spreekuur kunnen door leerkrachten en/of
ouders hulpvragen gesteld worden. Bij zo'n spreekuur zijn de orthopedagoog/GZ-psycholoog, de
leerkracht(en) en eventueel de Interne Begeleider en ouders aanwezig. De orthopedagoog/GZpsycholoog kan ons de volgende zaken verschaffen: pedagogische en didactische adviezen voor
leerkrachten/ouders, hulp bij het opstellen van planmatige zaken, observatie van een kind, het geven
van mooie impulsen op kind- en schoolniveau.
Samenwerking met gemeente/partners in welzijn
Zoals ongetwijfeld bekend, zijn ook de gemeenten in Nederland (mede)verantwoordelijk voor de
zorg aan jeugd en ook de gemeente Beek werkt hierin samen met een aantal partners. Voor deze
mogelijkheden t.a.v. extra zorg kunt u altijd terecht bij de Interne Begeleiders of de sociaal
pedagogisch werker vanuit partners in welzijn. Bij de sociaal pedagogisch werker vanuit PIW kunt u
tijdens inloopmomenten laagdrempelig en vrijblijvend binnenlopen met vragen over de opvoeding of
ontwikkeling van uw kind. U vindt de inloopmomenten in onze schoolkalender.
4.4. Begeleiding van leerlingen naar het VO (Voortgezet Onderwijs)
Uw kind zit inmiddels in de bovenbouw, het voortgezet onderwijs komt dichterbij. Aan het einde van
groep 6 en 7 krijgen alle kinderen een voorlopig advies voor het Voortgezet Onderwijs. Iedere
basisschool is wettelijk verplicht een uitspraak te doen over het uitstroomniveau van de leerlingen.
Dit voorlopige advies geeft aan wat de verwachting is van het niveau dat het kind haalt aan het einde
van de basisschool, ervan uitgaand dat het kind zich op dezelfde wijze blijft ontwikkelen. Het
voorlopig advies dat wij vanaf eind groep 6 geven is een voorzichtige indicatie. Het advies kan
gaandeweg iets naar boven of naar beneden worden bijgesteld afhankelijk van de doorgemaakte
groei.
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Grootse afwijkingen zijn ons inzien echter niet reëel. Welke criteria nemen wij als mee als school in
het voorlopig advies?
Criterium 1: Het leerlingprofiel oftewel de leerlingkenmerken. Hierbij kunt u o.a. denken aan
werkhouding, motivatie, houding t.a.v. huiswerk, taakgerichtheid, zelfstandigheid en
nauwkeurigheid.
Criterium 2: De behaalde gegevens uit het Cito leerlingvolgsysteem. Dit zijn de reguliere Cito scores
die uw kind door de jaren heen heeft behaald op de basisschool. Het gaat om de volgende vakken:
begrijpend lezen, rekenen en wiskunde, spelling en technisch lezen.
Criterium 3: Resultaten methode toetsen.
De overgang van basisschool naar het vervolgonderwijs wordt in groep 8 voorbereid. Er wordt over
de diverse vormen van voortgezet onderwijs verteld. Wij vinden het belangrijk dat u als ouder ook
weet welke brugklastypen er zijn na groep 8.
De brugklastypen zijn: Gymnasium, Atheneum, Havo, TL-plus, TL (Theoretische Leerweg), Kader,
Basis en Praktijkonderwijs. De leerlingen krijgen de nodige informatie van de diverse scholen voor
voortgezet onderwijs in de regio mee naar huis. Natuurlijk wijzen wij de leerlingen en hun
ouders/wettelijke verzorgers op de Open Dagen.
De groepsleerkrachten geven na overleg met de Interne Begeleider een advies over de te maken
schoolkeuze van de kinderen. Dit advies wordt besproken. De leerkrachten maken voor de overgang
naar het VO een verkort onderwijskundig rapport (inclusief Cito-resultaten) waarvan de ouders
uiteraard ook een afschrift ontvangen. Dit rapport wordt toegezonden naar de VO-school waar u uw
kind aanmeldt.
Over de toelating van uw kind tot de VO-school beslist de toelatingscommissie van de VO-school. De
ouders ontvangen van de VO-school een bericht van al dan niet plaatsing. Bij verschil van mening
bestaat voor ouders de mogelijkheid om een onafhankelijk bureau voor school- en beroepskeuze in
te schakelen om hun kind te testen. De uitslag van deze test kan bij de procedure betrokken worden.
In het eerste leerjaar van het VO worden de resultaten van uw kind door de VO-school nog
doorgesproken met de leerkrachten van groep 8. In de daaropvolgende jaren ontvangen wij de
rapporten van uw kind nog op papier. Zodoende kunnen wij ook monitoren of onze schooladviezen
correct zijn.
4.5. Onderwijs aan zieke leerlingen
Ook bij ziekte kan het onderwijs worden voortgezet. Wanneer een kind ziek is, dient dit door de
ouders bij de school te worden gemeld. Het is daarbij belangrijk om aan te geven hoe lang de ziekte
waarschijnlijk gaat duren.
Het is de verantwoordelijkheid van ouders en school samen om te zorgen dat het kind ook tijdens de
ziekte het onderwijsproces zoveel mogelijk blijft volgen. Het continueren van het onderwijs,
aangepast aan de problematiek, is belangrijk om leerachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en
sociale contacten in stand te houden.
Kinderen die zijn opgenomen in een academisch ziekenhuis worden geholpen door de consulenten
van de educatieve voorziening van het ziekenhuis.
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Wanneer u meer wilt weten over onderwijs aan zieke kinderen, dan kunt u informatie vragen bij de
directie of de Interne Begeleiders. Voor eventueel thuiswerk tijdens ziekte kunt u rechtstreeks
contact opnemen met de leerkracht van uw kind.
4.6. Zorg voor kwaliteit / verantwoording en dialoog
Zorg voor kwaliteit
Scholen verschillen in meerdere en mindere mate van elkaar. Scholen
verschillen in identiteit, werkwijze, sfeer en resultaten. Kwaliteit is
echter voor elke school belangrijk.
Onze verbeterpunten in het kader van kwaliteitszorg komen vooral
voort uit documenten welke ons ‘input’ geven t.a.v. de
verbeterpunten van de school, zoals: resultaten
tevredenheidsonderzoeken, inspectieverslag , eigen (interne)
onderzoeken, audits en visitaties, Kindante-vroegsignalering m.b.t. populatie, analyses opbrengsten
(schoolzelfevaluatie), evaluaties rondom leren en onderwijzen, evaluaties van reeds opgepakte
schoolontwikkelpunten, etc. Daarnaast zijn ook de (begrotings)afspraken met het College van
Bestuur van Kindante en het clusterplan Beek leidende documenten i.k.v. schoolontwikkeling.
Wij werken dan ook op de volgende manieren voortdurend aan de kwaliteit van ons onderwijs:
 In ons schoolplan 2019-2023 zijn de koers van de school en globaal de daarbij behorende
ontwikkelpunten (doelen) voor de genoemde periode vastgelegd. Jaarlijks wordt vanuit het
schoolplan een jaarplan voor schoolontwikkeling opgesteld, uitgevoerd en aan het einde van het
schooljaar geëvalueerd. Na evaluatie kan borging of doorontwikkeling plaatsvinden afhankelijk
van het bereikte resultaat.
 Bij het kiezen van materialen, methodieken en (hulp)middelen wordt heel nadrukkelijk gelet op
de kwaliteit ervan. Echter, nog belangrijker dan goede materialen, methodieken en
(hulp)middelen is de kwaliteit van de medewerkers in de school. In dat kader vinden regelmatig
consultaties plaats en wordt een kijkwijzer ingevuld om de sterke kanten en de ontwikkelpunten
van iedere medewerker in kaart te brengen en de ontwikkelpunten ook op te pakken. Dit
noemen wij ‘evaluatie leren en onderwijzen’.
 Uiteraard draagt onze goede zorgstructuur ook bij aan de kwaliteit van ons onderwijs. Door
units, stamgroepen, subgroepen en individuele kinderen goed te volgen in hun ontwikkeling en
dit ook overzichtelijk vast te leggen en daaraan de juiste doelen en aanpakken te koppelen
streven we naar optimale opbrengsten voor onze kinderen (pedagogisch en didactisch).
 Jaarlijks stellen wij op basis van de resultaten (pedagogisch en didactisch) een
schoolzelfevaluatie op waarin actiepunten worden vastgelegd welke zijn verkregen op basis van
het analyseren van de resultaten van de kinderen. Ook nemen we in deze schoolzelfevaluatie de
Kindante-vroegsignalering mee. Dit document geeft een duidelijk beeld van de kenmerken van
onze leerlingpopulatie en is dus ook belangrijke input om de juiste acties voor
kwaliteitsverbetering in te zetten.
 Een keer per twee jaar houden wij een tevredenheidsonderzoek onder medewerkers, alle
ouders en de kinderen van de groepen 6,7 en 8 van onze school om input te krijgen t.a.v. onze
sterke punten en verbeterpunten. Daarnaast streven wij voortdurend naar een laagdrempelig
en goed contact met ouders zodat we zoveel als mogelijk weten wat ouders van de school
vinden en waar we als school nog aan kunnen werken. Ook gesprekken met de kinderen en het
hanteren van een leerlingenraad zorgt voor regelmatige input vanuit de kinderen.
 Regelmatig verrichten wij eigen (interne) onderzoeken en stellen we een eigen interne sterktezwakte-analyse op om de kwaliteit te peilen en waar nodig te verbeteren.
 Op alle Kindante-scholen en dus ook op onze school vinden ook visitaties plaats. Medewerkers
van uit Kindante die niet werkzaam zijn op onze school lopen dan een dag mee op school en geven
de school feedback op basis van de Kindante-kwaliteitsindicatoren.
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 Inspectiebezoeken dragen ook bij aan het bevorderen
van de kwaliteit binnen onze school.
Verantwoording en dialoog
Als school zijn wij ook van mening dat wij ons dienen te
verantwoorden t.a.v. onze kwaliteit t.o.v.
belanghebbenden. We willen op basis daarvan ook altijd
graag met belanghebbenden de dialoog aangaan om waar
mogelijk en wenselijk de kwaliteit te verbeteren.
Naar de onderwijsinspectie verantwoorden wij ons en gaan
we de dialoog aan conform het wettelijk kader zoals dit is
opgesteld voor alle scholen in Nederland.
Naar ons bestuur verantwoorden wij ons middels een rapportage (twee keer per schooljaar) en gaan
we de dialoog aan tijdens de gesprekken die we samen voeren.
Naar ouders verantwoorden wij ons via diverse verantwoordingsdocumenten welke op onze website
te vinden zijn. Daarnaast zijn ouders altijd van harte welkom op school om zaken met ons te
bespreken.
Met de ongetwijfeld belangrijkste doelgroep, onze kinderen, zijn wij natuurlijk dagelijks in gesprek.
Wij vinden het als school belangrijk om ons ook naar de kinderen toe te verantwoorden en naar de
meningen en ideeën van onze kinderen te luisteren. Mede daarom werkt onze school ook met een
leerlingenraad.
4.7. Schoolontwikkelingen
In ons schoolplan 2019-2023 staat uitgebreid beschreven welke koers onze school de komende jaren
vaart. Samengevat hebben we onderstaande ambities vastgesteld voor de genoemde periode.
Vanuit de genoemde ambities voor de periode 2019-2023, zullen we onder andere met de volgende
zaken aan de slag zijn in het schooljaar 2022-2023:
 Het ‘anders organiseren’ van ons onderwijs (van leerstofjaarklassensysteem naar werken in
units) en daarbij op de juiste manier inrichten van onze leeromgevingen (voortzetten van het
verkennen van functies en inrichting van de leeromgevingen t.b.v. het werken met dag- en
weektaken en het geven van expliciete directe instructies).
Unitwerken verder vormgeven: samen ontwikkelen van een werkwijze in de unit, die past bij
de visie en kinderen een zo passend mogelijk aanbod biedt. We maken daarbij effectief
gebruik van de leeromgeving en de beschikbare professionals.
 Kinderen werken met dag- of weektaken als middel om de leerdoelen te bereiken en meer
zelfsturing en eigenaarschap te ontwikkelen (zelfverantwoordelijk leren en
persoonsvorming). Zo kunnen we de intrinsieke motivatie en de betrokkenheid van de
kinderen vergroten. Kinderen leren zelf keuzes maken en te plannen. Aan het einde van het
schooljaar is er een doorgaande lijn m.b.t. het werken met dag- en weektaken binnen de
school en vindt borging plaats.
 Verdieping Expliciete Directe Instructiemodel (EDI): Leerkrachten geven compacte, effectieve
instructies volgens het EDI-model (Expliciete directe instructie).
 Gynzy: Leerkrachten hanteren het nieuwe kader rondom Gynzy zoals vastgesteld in het
schooljaar 2020-2021.
 We zullen onze nieuwe methode voor Wereldoriëntatie (Faqta) verder implementeren.
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We implementeren het
observatie- en registratieinstrument ‘Mijn kleutergroep’.
We ontwikkelen nieuwe
rapporten/portfolio’s die
passen bij de manier waarop wij
de ontwikkeling van onze
kinderen zichtbaar willen
maken.
We verdiepen ons verder in de
LIST aanpak en ons aanbod
rondom Sociaal Emotionele
Ontwikkeling.
We hebben in onze visie ook
voor gezamenlijke kernwaarden
gekozen die we zullen
uitdragen; veiligheid, respect,
eigenaarschap, betrokkenheid,
groei.
De nieuwe slogan laat zien dat
we drie opdrachten in balans
willen uitvoeren: kwalificatie,
persoonsvorming en
socialisatie.

5. Ons team
5.1. Taken en functies
Ons team bestaat uit ongeveer 40
teamleden, bestaande uit de directie,
de unitcoördinatoren, de interne begeleiders, de managementassistente, de conciërges, de ICT’er, de
groepsleerkrachten, de leerkrachtondersteuners en de
onderwijsassistenten.
5.2. Opleidschool
Wij zijn er trots op dat onze school ook een opleidschool is
voor de Pabo (Opleiding Leraar Basisonderwijs) en een
erkend leerbedrijf voor MBO-opleidingen. Op onze school
werken dus ook regelmatig stagiair(e)s en vrijwilligers:
 Wij zijn een opleidschool voor de PABO, hetgeen
betekent dat regelmatig PABO-studenten uit alle
leerjaren op onze school actief zijn gedurende een
langere periode in het schooljaar of het hele
schooljaar. Deze studenten zijn er bijna elke donderdag en hebben ook regelmatig een
stageweek.
 Wij zijn een erkend leerbedrijf voor het MBO en de meeste MBO-studenten die op onze
school stage lopen zijn studenten van de opleidingen onderwijsassistent(e) of pedagogisch
medewerker vanuit het Vista-college (voorheen Leeuwenborgh). Deze studenten lopen
meestal gedurende (bijna) het hele schooljaar twee dagen per week stage.
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 Regelmatig krijgen wij verzoeken vanuit het voortgezet onderwijs (m.n. vanuit Groenewald
en Graaf Huyn-college) om leerlingen een snuffelstage te bieden gedurende een korte
periode in het schooljaar.
 Incidenteel kan het nog voorkomen dat we stagiair(e)s van een andere opleiding op school
hebben.
 Regelmatig bieden vrijwilligers hun hulp aan op onze school en daardoor kunnen er
gedurende het schooljaar ook vrijwilligers actief zijn op onze school.
5.3. Scholing
Nascholing van medewerkers gebeurt bij ons zowel individueel als teamgericht. Op basis van het
schoolplan stellen we jaarlijks een ontwikkelingsplan op waarin de activiteiten op het gebied van
scholing en begeleiding worden vastgelegd.

6. De ouders
6.1. Communicatie ouders en school
ISY
We gebruiken het communicatiesysteem ISY voor het sturen van berichten. Alle ouders krijgen een
inlogcode voor ISY en het is raadzaam ook regelmatig in te loggen om alle schoolnieuws te volgen. Bij
belangrijke nieuwsmeldingen ontvangt u ook een melding in uw mailbox.
Naast ISY is het ook raadzaam om regelmatig onze website (www.kcbaekskompas.nl) te bekijken.
Ouderparticipatie
Wij prijzen ons gelukkig in ons onderwijs reeds jaren gebruik te kunnen maken van de ondersteuning
door ouders op het gebied van meeleven en meehelpen in de school. Ieder jaar doen we, en gelukkig
nooit tevergeefs, een beroep op ouders om ons bij tal van activiteiten te ondersteunen.
Oudercontacten

Regelmatig contact met ouders/verzorgers vinden wij zeer belangrijk. Hiervoor zullen wij
jullie ook uitnodigen, maar wij verwachten dat ouders/verzorgers ook zelf initiatief nemen
tot contact met de leerkracht(en) indien daar behoefte aan is. Jullie zijn dus altijd welkom
bij de leerkracht(en) van jullie kind om zaken aangaande het kind of
de school bespreekbaar te maken. Daarnaast werken wij ook met
geplande oudercontacten. De planning van deze contacten is
opgenomen in de jaarplanning 2022-2023.
Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders/verzorgers
een informatiefolder met allerlei informatie vanuit de groep/unit waar het kind is ingedeeld.
Rond de herfstvakantie vinden KOL-gesprekken (Kind-Ouders-Leerkracht-gesprekken) plaats
met alle ouders/verzorgers en kinderen. Het is dan de bedoeling dat het kind en jullie als
ouders/verzorgers de leerkracht(en) informeren over hetgeen jullie belangrijk vinden om er
een goed schooljaar van te maken. De leerkracht zal uiteraard ook zijn/haar eerste
ervaringen met jullie kind kort delen.
Gedurende het schooljaar ontvangen de kinderen van de groepen 1 t/m 7 twee
rapporten/portfolio’s. De kinderen van groep 8 ontvangen alleen een rapport halverwege
het schooljaar en krijgen aan het einde van het schooljaar geen rapport meer. Na het 1 ste
rapport/portfolio worden alle ouders/verzorgers van de leerlingen in de groepen 1 t/m 7 ook
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uitgenodigd voor het gebruikelijke 10 minutengesprek en in februari vinden met alle
ouders/verzorgers van de leerlingen in groep 8 al adviesgesprekken t.a.v. het voortgezet
onderwijs plaats. Einde schooljaar vinden alleen 10 minutengesprekken plaats indien dat
nodig/wenselijk is (op verzoek van leerkracht(en) en/of op verzoek van ouders/verzorgers).
In de unit onderbouw (groepen 1-2-3) worden gedurende het schooljaar kijkmomenten voor
ouders/verzorgers aangeboden. Ouders/verzorgers kunnen op die momenten onder
schooltijd een kijkje komen nemen in de groep/unit van hun kind om zodoende in de praktijk
kennis te maken met de werkwijze van de school.
6.2. De oudervereniging
Op onze school prijzen we ons gelukkig met onze actieve oudervereniging die allerlei activiteiten
i.s.m. het team organiseert voor de kinderen.
Om deze activiteiten mogelijk te maken vraagt de
ouderverenging een vrijwillige ouderbijdrage van alle
ouders. Uiteraard legt de oudervereniging ook
verantwoording af t.a.v. de inkomsten en uitgaven. Meer
informatie over de oudervereniging vindt u in ons info
boekje 2022-2023.
6.3. Ouderactiviteiten
De ouders worden bij een aantal schoolse activiteiten betrokken. Deze betrokkenheid van de ouders
stellen wij zeer op prijs. Belangrijk bij alle ouderhulp in de school is, dat de privacy van de
medewerkers en de kinderen gewaarborgd is: er dient dus nooit over ervaringen en voorvallen in
school met andere ouders gepraat te worden.
Regels voor ondersteunende werkzaamheden van hulpouders:
- De hulpouders, die ondersteunende werkzaamheden verrichten, werken onder
verantwoordelijkheid van de medewerkers van de school.
- De hulpouders worden op geen enkele wijze betrokken bij het geven van een waardering
voor het werk van de leerlingen.
- Er wordt door de medewerkers van de school regelmatig met de hulpouders overleg
gepleegd.
- Ouders die ondersteunende werkzaamheden verrichten zijn via het schoolbestuur
verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid.
6.4. De Medezeggenschapsraad
Uiteraard heeft onze school ook een medezeggenschapsraad die bij bepaalde besluiten advies- of
instemmingsrecht heeft. In ons info-boekje 2022-2023 is specifieke informatie te vinden over de MR
van onze school.
6.5. De schoolcontactpersonen.
Onze schoolcontactpersonen zijn de vertrouwenspersonen bij wie kinderen, ouders en medewerkers
terecht kunnen (ook met eventuele klachten die ze (nog) niet met de directie willen bespreken).
Mw. Iris van den Bosch
i.vandenbosch@kindante.nl
046-4280500
Werkdagen: ma t/m do
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Dhr. Maurice Prop
m.prop@kindante.nl
046-4280500
Werkdagen: ma t/m vr

Mw. Wendy Heckers
w.heckers@kindante.nl
046-4280873
Werkdagen: di t/m do

7. Algemene documenten
Uiteraard bevat onze schoolgids veel school specifieke informatie. Echter, diverse informatie is ook
voor alle scholen van Stichting KINDANTE (de onderwijsstichting waartoe ook onze school behoort)
gelijk. Dit betreft alle informatie zoals opgenomen in onderstaand schema. Het betreft uniforme
informatie voor de schoolgidsen (en schoolveiligheidsplannen) van alle KINDANTE-scholen. U vindt
onderstaande informatie door op deze link te klikken: https://kindante.nl/kaders
Aanmelden (schorsen en verwijderen)
Arbobeleid
BHV (Bedrijfs Hulp Verlening)
Calamiteitenprotocol
Discriminatieprotocol
Gedragscode ICT en Social Media
Gedragsprotocol
Gedragsprotocol (IBP)
Gezichtsbedekkende kleding
Hitteplan
Incidentenregistratie
Inclusive primary education in South Limburg
Informatie voor ouders over gebruik van persoonsgegevens LVS voor NCO
Informatieplicht aan ouders
Klachtenregeling
Klachtenregeling Kindante algemeen
Klokkenluidersregeling
Leerplicht (verlof verzuim)
Lichamelijk geweld
Medezeggenschap op school
Medische handelingen op school
Meldcode mishandeling en huiselijk geweld
NCO Veelgestelde vragen in begrijpelijke taal
Onderwijsinspectie
Onderwijstijd
Ongevallenregistratie
Ongewenste intimiteiten
Ontruiming / calamiteitenprotocol
Opvang bij ernstige incidenten
Ouderbijdrage
Passend Onderwijs Zuid-Limburg
Pestprotocol
Protocol alcoholgebruik tijdens schoolactiviteiten
Protocol leerlingenvervoer
Racisme (discriminatieprotocol)
Regeling bij afwezigheid leerkrachten
RIE (Arbobeleid BHV)
Rookverbod
School en plein verbod
Schoolklimaat
Schorsen (aanmelden en verwijderen)
Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Speeltoestellen
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Sponsoringen
Verlof (leerplicht verzuim)
Verwijderen (aanmelden schorsen)
Verzekeringen
Verzuim (leerplicht verlof)
Zorg door externen

8. Praktische zaken.
8.1. Schooltijden.
Voor onze schooltijden verwijzen we u naar ons info-boekje 2022-2023.
8.2. Schoolverzuim.
Ziekmeldingen:
Kinderen die ziek zijn moeten voor 8:15u ziek gemeld worden via ISY, ons digitale
communicatiesysteem. Wordt een kind ziek op school dan zal de school proberen de ouders
telefonisch te bereiken, zodat het zieke kind kan worden opgehaald. Onder schooltijd gaat een kind
nooit alleen naar huis zonder toestemming van ouders.
Verlof vanwege bijzondere omstandigheden:
Als uw zoon of dochter om een dringende reden vrij moet hebben, dient u dit aan te vragen bij de
directie. Alleen bij gewichtige omstandigheden kan er in beperkte mate verlof worden verleend. Men
dient op vakantie te gaan binnen de vastgestelde schoolvakanties. Voor vakanties buiten de
schoolvakanties kan alleen in uitzonderlijke gevallen verlof gegeven worden. Een aanvraagformulier
voor verlof is aan te vragen via mail bij de directie (b.meijs@kindante.nl)
Afspraken (dokter, tandarts, orthodontist, etc.) onder schooltijd:
Uiteraard verzoeken we u om afspraken zo veel als mogelijk buiten schooltijd te plannen. Dit lukt
natuurlijk niet altijd. Indien uw kind een afspraak heeft onder schooltijd, dient u dit schriftelijk (via
mail of briefje) of telefonisch kenbaar te maken bij de groepsleerkracht van uw kind. Indien uw kind
vanuit school alleen naar huis mag voor de afspraak of vanuit school alleen naar de afspraak mag
gaan, verzoeken wij u hiervoor schriftelijk toestemming te geven (via mail of briefje) aan de
groepsleerkracht.
8.3. Vakanties en vrije (mid)dagen
Voor onze vakanties en vrije dagen verwijzen we u naar ons info-boekje 2022-2023.
8.4. Foto’s en video’s maken (privacy)
Op onze school worden regelmatig beeld- en/of
geluidsopnamen gemaakt. Als ouder geeft u wel of geen
toestemming voor het maken van beeld- en/of geluidsopnamen
en het wel of niet publiceren daarvan door de school. Dit alles
vanwege het garanderen van de privacy. Privacy is een
belangrijk onderwerp van gesprek. Sinds 25 mei 2018 is de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht
en wij willen u daarom wijzen op een aantal privacyregels die
wij als school vanaf heden moeten hanteren vanuit deze verordening. Meer informatie over ons
privacybeleid vindt u ook op onze website en/of ligt ter inzage op onze school.
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Het maken van beeld- en/of geluidopnamen op school:
Het is mogelijk om beeld- en/of geluidopnamen te maken op school van uw eigen kind(eren) mits
hier geen andere kinderen en/of personeelsleden op staan. Daarnaast dient vooraf aan de
schooldirectie aangegeven te worden dat u voornemens bent om beeld- en/of geluidopnamen te
maken. Dit doet u via een mail naar de directie (b.meijs@kindante.nl).
Uiteraard mag u foto’s of filmpjes van uw eigen kind(eren) op uw social media publiceren, maar
vergewis u er van, dat er absoluut geen andere kinderen of volwassenen op staan!
Het maken van beeld- en/of geluidopnamen tijdens een schoolactiviteit:
Niets is zo leuk om tijdens een schoolreis, musical, sinterklaasviering, kerstviering of andere
schoolactiviteit de gebeurtenis op beeld- en/of geluidmateriaal vast te leggen. Hier gelden echter
dezelfde regels voor als het maken van beeld- en/of geluidopnamen op school. U mag van uw eigen
kind(eren) gerust beeld- en/of geluidopnamen maken, als hier geen andere kinderen en/of
personeelsleden op staan. Ook dient u vooraf via mail aan de schooldirectie (b.meijs@kindante.nl)
kenbaar te maken dat u voornemens bent om beeld- en/of geluidopnamen te maken.
Het is mogelijk dat de school beeld- en/of geluidopnamen maakt tijdens een schoolactiviteit en deze
publiceert. Mocht u als ouder geen toestemming hebben verleend voor het publiceren van beelden/of geluidmateriaal, dan is de school verplicht dit als zodanig op te volgen. U ontvangt hiervoor
jaarlijks een toestemmingsformulier van de school.
Het maken van beeld- en/of geluidopnamen voor 1 specifiek doeleind:
Het is mogelijk dat er een specifieke gebeurtenis plaatsvindt op school waar beeld- en/of
geluidopnamen vastgelegd worden (bijvoorbeeld de gemeente maakt een korte fotorapportage
tijdens een sportdag en een paar foto’s komen in een lokaal nieuwsblaadje). Uitgangspunt is dat er
vooraf aan u toestemming wordt gevraagd voor het maken (en eventueel publiceren) van het beelden/of geluidmateriaal. Ook deze toestemming kunt u al dan niet geven via het
toestemmingsformulier.
Het maken van beeld- en/of geluidopnamen zonder toestemming:
Het is mogelijk dat er beeld- en/of geluidopnamen worden gemaakt waarbij geen toestemming van
ouders benodigd is. Een voorbeeld hiervan is het maken van beeld- en/of geluidopname ter
professionalisering van de leerkracht en/of stagiaires. De school heeft wel een informatieplicht en zal
u tijdig op de hoogte stellen van het maken van de beeld- en/of geluidopnamen waarbij het doel, de
verwerking en het type beeld- en/of geluidmateriaal beschreven worden.
8.5. Kindpartner MIK/Spelenderwijs
Baeks Kompas is een kindcentrum voor kinderen van 0 tot 12 jaar. In het gebouw van de unit onderen middenbouw van de basisschool is dan ook een peuterspeelzaal,
Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang van stichting MIK/Spelenderwijs
gehuisvest. In het gebouw van de unit bovenbouw van de basisschool is ook
een Buitenschoolse Opvang van MIK/Spelenderwijs gehuisvest.
Peuteropvang nodig?
Dat kan op de peuteropvang (voorheen Peuterspeelzaal)!
Spelend wijs en wijzer worden in een veilige, vertrouwde en gezellige
omgeving in de basisschool bij u in de buurt ?
Dat kan bij de Peuteropvang. Kinderen van 2 t/m 4 jaar kunnen hier terecht voor peuteropvang. Kom
samen met uw kind een keer een kijkje nemen! Meer informatie over o.a. alle mogelijkheden wat
betreft de opvang van uw kind op www.Spelenderwijs.nl. U kunt ook direct contact met ons
opnemen; 046-4235332
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Kinderopvang nodig?
Voorschoolse opvang nodig?
Naschoolse opvang nodig?
Vakantie opvang nodig?
Spelend wijs en wijzer worden in een veilige, vertrouwde en gezellige omgeving in de basisschool bij
u in de buurt?
Dat kan bij de BSO (Buiten Schoolse Opvang) en het KDV (Kinder Dag Verblijf) van MIK/Spelenderwijs.
Kinderen van 0 t/m 12 jaar kunnen hier terecht voor kinderopvang en buitenschoolse opvang. We
zijn geopend van maandag t/m vrijdag op schooldagen en tijdens alle vakanties. Kom samen met uw
kind een keer een kijkje nemen! Voor meer informatie over o.a. alle mogelijkheden wat betreft de
opvang van uw kind op www. Spelenderwijs.nl of 046-4235332
8.6. Jeugdgezondheidszorg GGD (info vanuit GGD)
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg volgt de lichamelijke, geestelijke en sociale
ontwikkeling van alle kinderen van 0 tot 18 jaar. De GGD nodigt 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 de GGD terecht. Het team JGZ werkt nauw samen met de school en met
andere organisaties rondom de jeugd.
8.7. Verjaardag vieren
Uw kind mag natuurlijk zijn/haar verjaardag op school vieren. Hierover kunt u afspraken maken met
de leerkracht. Indien uw kind iets zou willen uitdelen, stimuleren wij een gezonde traktatie.
8.8. Belangrijke contactgegevens
Directie
Bob Meijs / b.meijs@kindante.nl / 06-29355617 (bij noodgevallen of indien school niet bereikbaar is)
Kim Tholen / k.tholen@kindante.nl
Unitcoördinatoren
Unit onderbouw (1-2-3)
Mw. Iris van de Bosch / i.vandenbosch@kindante.nl
Mw. Mariëlle Doomen / m.doomen@kindante.nl
Unit middenbouw (4-5)
Mw. Inga Dassen / i.dassen@kindante.nl
Mw. Peggy Palmen / p.palmen@kindante.nl
Unit bovenbouw (6-7-8)
Mw. Monique Haeren / m.gorissen@kindante.nl
Mw. Karin Conings / k.conings@kindante.nl
Interne begeleiders
Mw. Esther Waltmans / unit onder- en middenbouw / e.waltmans@kindante.nl
Mw. Marjolein Buitenhuis / unit midden- en bovenbouw / m.romans@kindante.nl
ICT’er
Dhr. Roy Maessen / r.maessen@kindante.nl
De mailadressen van alle medewerkers zijn te vinden in ons info-boekje 2022-2023.
30

Het college van bestuur en het BURO Kindante
Dr. Nolenslaan 138
6136 GV Sittard
Tel. 046 – 4363366
Onderwijsinspectie
www.onderwijsinspectie.nl
Tel.: 0800-8051 (gratis)
Leerplicht
Regionaal bureau leerplicht Tel.: 046-4777492
E-mail: rbl-westelijkemijnstreek@sittard-geleen.nl
Deze schoolgids is tot stand gekomen met instemming van de medezeggenschapsraad en vastgesteld
door het College van Bestuur Kindante.
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