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1. Welkom op Katholieke Basisschool Titus
Brandsma
De Titus Brandsma is gelegen in een rustige en sfeervolle omgeving, tegen de bosrand
en in een woonwijk. Het gebouw, het schoolplein en de omgeving bieden veel
mogelijkheden voor natuureducatie en sportactiviteiten.
De school werkt nauw samen met kindercentrum Domino en heeft een peuterspeelzaal
en een BSO inpandig. Daarnaast is er een goede samenwerking met het cultuurcentrum
Kerstendal(sporthal inpandig), dat zich op een twintigtal meters van onze school
bevindt. Deze samenwerking biedt onze ouders en ons onderwijs vele voordelen.
Basisschool Titus Brandsma is één van de 8 scholen die vallen onder de Stichting
Primair Onderwijs Groesbeek (SPOG). De school is gesitueerd aan de Patrijsweg in Berg
en Dal.
In deze schoolgids 2018-2019 kunt u lezen hoe wij vorm geven aan ons onderwijs
en vanuit welke visie wij dit doen.
Naast deze (digitale) schoolgids ontvangen ouders een digitale en papieren kalender.
In deze kalender staan alle praktische data en roosters vermeld voor het komend
schooljaar.

1.1 Jaarkalender

Aan het begin van ieder schooljaar wordt, per gezin, een jaarkalender uitgereikt.
In deze kalender vindt u naast relevante data ook andere informatie met betrekking tot
het lopende schooljaar, zoals groeplijsten, vakantie- en gymnastiekroosters en
overzichten van schoolactiviteiten.

1.2 Website
Op de website www.bs-titusbrandsma.nl vindt u informatie over de gang van zaken op
basisschool Titus Brandsma.
Daarnaast maken wij gebruik van klassenmail en een algemene nieuwsbrief die naar
alle ouders gemaild wordt. De nieuwsbrieven worden op de website geplaatst.

1.3 Foto’s en film
Op school maken wij gebruik van foto’s en video opnamen voor intern gebruik,
sportdag, open podium e.d., maar ook t.b.v. de professionalisering van leerkrachten.
Voor intern gebruik van beeldmateriaal wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan
ouders.
Soms gebruikt school foto’s voor extern gebruik (bijv. krant, website). Indien ouders
bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s (waarop hun kind staat) bij extern
gebruik, dan kunnen zij dit op het aanmeldformulier of schriftelijk aangeven.
Ook ouders maken regelmatig foto’s. Dit is akkoord, echter het plaatsen van foto’s op
openbare websites is niet toegestaan. Wij wijzen ouders erop dat school geen
verantwoordelijkheid draagt voor het plaatsen van foto’s op sociale media door ouders.
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2.

Onze school

Elk kind heeft recht op een fijne basisschooltijd. Dit betekent: geborgenheid,
gezelligheid en welbevinden.
Er heerst een veilig klassenklimaat, waarbij de kinderen zichzelf kunnen zijn en waar ze
echt gezien worden, daardoor wordt het leren gemakkelijker en leuker.

2.1 Missie en visie
Talent
Elke leerling is uniek en elk kind heeft talent. Wij halen het beste in de leerling naar
boven en weten de talenten van de leerling te ontdekken en te ontplooien. Wij dragen
er zorg voor dat onze leerlingen eigenaar worden van hun eigen leerproces, waardoor
de intrinsieke motivatie gewaarborgd is. Resultaten, doelen maar ook hun talenten
worden daarom besproken.
Wij willen de kinderen bewust maken van hun talent. Deze bewustwording zorgt voor
gevoel van eigenwaarde, trots en zelfvertrouwen.
Sport en beweging
Wij maken in ons onderwijs veel gebruik van
bewegingsactiviteiten. Als je stilzit gebeurt er
relatief weinig in je lichaam, terwijl er juist van
alles gebeurt als je gaat bewegen. Zo gaat er
tijdens het bewegen extra bloed en zuurstof naar
je hersenen. Daarnaast worden er positieve
hormonen aangemaakt als je gaat bewegen, wat
nieuwsgierigheid opwekt. Door bewegen raak je
ook je energie kwijt, waardoor je daarna weer
meer geconcentreerd aan de slag kunt. Beweging
is ook heel belangrijk tijdens het leren, door middel
van bewegen leg je verbindingen tussen je linker
en de rechter hersenhelft en daarnaast onthoud je stof langer als je tijdens het leren
beweegt.
Zelfstandigheid
Wij laten de kinderen ervaren dat ze mogen kiezen en beslissingen mogen nemen.
Kinderen doen graag dingen zelf en leren gaandeweg steeds meer zelf en zelfstandig te
doen. Helpen en ondersteunen betekent voor ons, vertrouwen en waardering uitspreken
voor de oplossingen die kinderen naar voren brengen, kinderen betrekken op hun eigen
leren en ze laten meedenken en meebeslissen over hoe en wat ze leren.
Onderwijs
Wij geven les volgens het IGDI-model doelgericht (interactieve, gedifferentieerde
directe instructie). Deze manier van lesgeven is efficiënt en doelgericht en zorgt voor
een grote betrokkenheid van de leerling. Hieronder ziet u hoe een les is opgebouwd:
1.
2.
3.
4.
5.

Start les, dagelijkse terugblik / lesdoel aangeven / actualiseren voorkennis
Presentatie (uitleg)
Begeleide inoefening
Verwerking; zelfstandig werken / verlengde instructie
Terugkoppeling / feedback
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De 1-zorg route staat centraal in ons onderwijs. Wij werken met groepsplannen en
groepsoverzichten voor de vakken: lezen, rekenen en spelling. Begrijpend lezen gaat
komend jaar toegevoegd worden. Kinderen moeten zich in hun eigen tempo kunnen
ontwikkelen.
Inrichting
Onze leerlingen werken in ruim opgezette lokalen, op twee gemeenschappelijke
leerpleinen en in een multi functioneel ingericht lokaal. Daarnaast trekken wij er graag
op uit met onze leerlingen en vinden onze lessen ook plaats buiten de muren van de
school.
Ouderparticipatie
Wij vinden ouderbetrokkenheid essentieel om tot goed onderwijs te komen.
Samen zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind.
Stem je dit goed op elkaar af door elkaar op de hoogte te houden over het welzijn en
de vorderingen, dan rendeert je onderwijs maximaal. Wij hebben een oudervereniging
die schoolactiviteiten organiseert en ondersteunt en een MR (twee ouders en twee
leerkrachten) die toeziet op en meedenkt over het beleid dat op school ontwikkeld en
uitgevoerd wordt.
We werken ook met een “ouderdenktank”, op deze manier laten wij ouders meedenken
over zaken die ons allen aan gaan. Wij zetten hiernaast graag de talenten van onze
ouders in. Dit door o.a. gastlessen en ondersteuning in de klassen en in onze school.
Samenwerking met externen
Wij werken nauw samen met het cultureel centrum ‘Kerstendal‘ en met de
kinderopvang en de voor- en naschoolse opvang die in ‘Kerstendal’ gevestigd is.
Daarnaast onderhouden wij goede contacten met het Voortgezet Onderwijs, iXperium,
PABO en Alpo, sociale team, collega-scholen, musea, gemeente, opleidingsinstituten en
verenigingen.
Maatjeswerk
Kinderen leren van en met elkaar. Wij zetten dan ook in op maatjeswerk en
samenwerkend leren. Hierbij worden ook coöperatieve werkvormen ingezet. Kinderen
helpen en coachen elkaar bij het werken in de klas. De handvatten die de leerlingen
hiervoor nodig hebben, worden al vanaf groep 1 aangeleerd.
21st Century skills
De 21e eeuw vraagt om andere vaardigheden en competenties dan het onderwijs uit de
20e eeuw. Daarom besteden wij veel aandacht aan de ontwikkeling van de volgende
competenties:
Samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend
vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden.
Cultureel aanbod
Wij laten kinderen kennis maken met kunst en cultuur. Wij laten ze hierbij graag hun
eigen talent(en) ontdekken en doorontwikkelen. Daarnaast zien wij het ook als onze
taak om kinderen te leren functioneren in een complexe, pluriforme en snel
veranderende maatschappij. Cultuureducatie willen wij daarom ook inzetten om een
bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van leergebied overstijgende vaardigheden,
zoals analyseren, evalueren en creëren.
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Wetenschap en techniek
Wij leren de kinderen vragen stellen, onderzoeken, ontwerpen, problemen oplossen en
redeneren. Wij hechten erg veel waarde aan professionalisering van de leerkrachten op
dit gebied. Wij zetten daarom in op teamontwikkeling en werken hiertoe samen met
iXperium (gezamenlijk initiatief van Pabo Nijmegen, iXperium/ Centre of Expertise leren
met ict en verschillende schoolbesturen).

Onze leerkrachten
 zien kinderen;
 zijn gedreven, professioneel en hebben passie voor hun vak;
 onderwijzen, begeleiden en coachen;
 benutten elkaars kwaliteiten, leren van elkaar en durven out of the box te
denken;
 willen zich ontwikkelen en scholen;
 voelen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle kinderen.
Wij zijn een school waar
 de kinderen worden aangesproken op hun eigen niveau, tempo en talent;
 moderne media, in toenemende mate als onderwijsleermiddel gebruikt worden;
 muzikale, dramatische en verbale expressie tot hun recht komen;
 de uitgangspunten van de gezonde school duidelijk zichtbaar zijn;
 de vaardigheden die nodig zijn om een presentatie te geven vanaf de
kleutergroep worden aangeleerd;
 een duidelijke rust en structuur is, waardoor de kinderen juist erg vrij kunnen
zijn in hun denken, handelen, bewegen en doen;
 de kinderen al op jonge leeftijd de tools aangereikt krijgen, die ze nodig hebben,
om samen tot leren te komen.

2.2 Schoolgrootte

Bij de start van het schooljaar (2018-2019) hebben wij een leerlingaantal van 104
kinderen. In dit schooljaar zijn deze leerlingen verdeeld over 4 groepen.
In één groep staat drie dagen een dubbele bezetting.

2.3 De organisatie van de school

Wij werken dit jaar uitsluitend met combinatiegroepen.
Ook in de komende jaren zullen er vooral combinatiegroepen geformeerd worden.
Dit komt enerzijds door de leerlingaantallen, anderzijds door onze zienswijze.
Combinatieklassen bieden namelijk veel mogelijkheden tot differentiatie en het
clusteren van niveaugroepen.
We kijken bij de indeling van de leerlingen in de groepen (indien mogelijk) naar:
 onderwijsbehoefte
 sociaal-emotionele ontwikkeling
 groepsgrootte
 verdeling van ondersteuningsniveaus
 verhouding jongens - meisjes
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2.4 Vijf gelijke dagen model

Wij werken met het vijf gelijke dagen model. Dit betekent dat de kinderen elke dag van
8.30 uur t/m 14.00 uur naar school komen.
Dagindeling:
Wij geven in de ochtend tot 12.00 uur de kernvakken: taal / spelling, rekenen en lezen.
Vanaf 12.00 uur geven wij de WO-vakken, creatieve vakken, technieklessen,
expressievakken en bewegingslessen.
Dit model biedt ons veel kansen:
 samenwerking/ overlegmomenten:
leerkrachten hebben na school meer tijd voor overleg met elkaar, ouders en derden;
 naschoolse activiteiten:
meer mogelijkheden voor het creëren van een ruim aanbod aan naschoolse activiteiten;
 voorbereiding:
er is meer tijd voor voorbereiding. Een goede les staat of valt met een goede
voorbereiding;
 structuur/ rust:
de leerkrachten begeleiden de pauzes. Hierdoor is de pedagogische lijn doorlopend;
 tijd voor hobby’s en huiswerk:
voor de kinderen betekent dit meer tijd voor spelen, hobby’s, sport en huiswerk.

2.5 Kwaliteitsbewaking

Bij kwaliteitszorg gaan wij uit van de vraag waarom we iets doen. Vervolgens kijken
we naar hoe we onze kwaliteit vorm willen geven. De derde belangrijke pijler is wat we
doen. Doen we de juiste dingen om de kwaliteit van ons onderwijs te kunnen
ontwikkelen en waarborgen.
Om kwaliteit van ons onderwijs, onze organisatie en onze mensen te waarborgen,
maakt de Titus Brandsma gebruik van een aantal organisatievormen en middelen.
Hieronder volgt een korte beschrijving:
Jaarplan, actieplannen en Plan Do Check Act (PDCA) cyclus
Elk schooljaar wordt er met een jaarplan gewerkt. Het jaarplan komt als volgt tot
stand: elk teamlid is “kartrekker” van een beleidsvoornemen voortkomend uit de
schoolontwikkeling.
Hij of zij kan binnen deze taak het gehele jaar op steun rekenen van een maatje en de
locatiedirecteur.
In mei, voorafgaand aan het komende schooljaar, stelt deze collega een actieplan op.
In dit plan worden twee tot drie verbeterpunten uitgewerkt, de te verwachten
opbrengst wordt geformuleerd en vervolgens door middel van een PDCA cyclus het
verbetertraject voor het komende jaar in kaart gebracht. Gedurende het jaar initieert
en begeleidt de “kartrekker” de verbeterpunten binnen het team en waakt over de
voortgang. In april wordt het actieplan geëvalueerd. Naar aanleiding van de evaluatie
wordt in mei het actieplan voor het volgende schooljaar opgesteld. Om te waken over
de samenhang en haalbaarheid van alle actieplannen worden deze gepresenteerd in
mei. Met het hele team wordt kritisch gekeken naar het totaalbeeld en worden de
uiteindelijke beleidsvoornemens voor het nieuwe schooljaar vastgelegd.
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Werken Met Kwaliteitskaarten (WMK)
Met behulp van de WMK kaarten van Bosch kan de Titus Brandsma een 0-meting
uitvoeren op vak-inhoudelijke gebieden, pedagogische, didactische of leidinggevende
gebieden. Nadat de kaarten schoolspecifiek zijn gemaakt door het team, worden ze aan
het begin van het schooljaar afgenomen.
De keuze van de kaart is afhankelijk van de verander- of verbeteronderwerpen die het
betreffende schooljaar centraal staan.
Door middel van een vierpuntschaal wordt per criterium aangegeven waar alle
teamleden vinden dat wij als school staan. Op grond van de uitslag worden hier
concrete acties aan verbonden. Aan het einde van het schooljaar wordt dezelfde kaart
nogmaals door het hele team ingevuld en kan de voortgang worden gemeten.
IPB en zelfsturend vermogen leerkrachten
Aan de beleidsvoornemens binnen het jaarplan wordt de schoolontwikkeling gekoppeld.
Leerkrachten ontwikkelen zich in individuele trajecten en in teamverband. Bij de
individuele trajecten formuleren zij hun eigen leerdoelen door middel van een PAP.
Binnen de schoolontwikkeling en beleidsvoornemens heeft elke leerkracht zijn eigen
aandachtspunt geformuleerd. Daarnaast hebben zij persoonlijke leerdoelen waar onder
andere een scholingsvraag uit kan voortvloeien. De leidinggevende heeft minimaal 1
keer per jaar een gesprek over het ontwikkelplan van de leerkracht. Daarnaast zullen er
tussentijdse gesprekken over PAP’s en POP’s plaatsvinden. Deze gesprekken kunnen
zowel tussen leerkracht en locatiedirecteur als tussen leerkrachten onderling plaats
vinden. Binnen de Titus Brandsma wordt gewerkt met de principes van met en van
elkaar leren.

2.6 Het bestuur
De school staat onder het bestuur van de Stichting Primair Onderwijs Groesbeek.
De Stichting beheert acht scholen voor het basisonderwijs.
Het betreft de volgende scholen:
‘t Vossenhol
Adelbrecht-Windekind
Breedeweg
Op de Heuvel
Op De Horst
Titus Brandsma
De Sieppe
SBO Carolus

Van Ruysdaelweg 8
Cranenburgsestraat 112A
Schoolweg 23
Ericastraat 39
Plakseweg 3
Patrijsweg 2
Paulus Potterweg 79
Cranenburgsestraat 112A

6562
6561
6562
6561
6562
6571
6562
6561

XE Groesbeek
AR Groesbeek
GD Groesbeek
VX Groesbeek
LR Groesbeek
BV Berg en Dal
XK Groesbeek
AR Groesbeek

Het bestuur heeft een managementteam dat wordt gevormd door:
Henriët Rosman
Muriël van Bergen
Edgar van den Bosch
Adresgegevens:
Stichting Primair Onderwijs Groesbeek
MT (Muriël van Bergen, Henriët Rosman, Edgar van den Bosch)
Postbus 68
6560 AB Groesbeek
024 - 3662260
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2.7 Stromenland Platform 4
Alle basisscholen van de gemeenten Groesbeek, Heumen, Ubbergen en Millingen aan de
Rijn werken samen aan de doelstellingen van de Wet Passend Onderwijs. Samen
vormen de scholen van deze gemeenten Platform 4 van het samenwerkingsverband
Stromenland, dat in totaal zes platforms omvat. Voor meer informatie over
geheel Stromenland kunt u terecht op de website www.svpo2507.nl
Missie
Het gehele proces binnen Passend Onderwijs leidt tot een verbetering in de
zorgstructuur van het primair onderwijs. Een continuüm aan zorg moet worden
verwezenlijkt en is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de wet op het primair
onderwijs. Dat vraagt veel van allen die bij dit proces zijn betrokken. Binnen dat proces
boeken we successen en signaleren we knelpunten. Regelmatig genieten we van de
bereikte resultaten, maar soms lopen we ook tegen een teleurstelling aan. Vandaar dat
wij voor de komende jaren als missie hebben geformuleerd: Samen fluitend naar
school.
Deze lichte aanpassing van de Weer Samen Naar School-aanduiding geeft aan
dat plezier in het werken, spelen en leren op school voor leerlingen en leerkrachten
voorop moet blijven staan. Dat is in ons GHUM-verband de missie.
Plezier is een basisvoorwaarde voor ieder mens om tot ontwikkeling te komen.
Vertrouwen, competentiegevoel, relatie en autonomie zijn voor iedereen van belang.
Zonder deze basisvoorwaarden voor leerlingen en leerkrachten missen ontwikkelingen
een belangrijk deel van het fundament. Voor meer informatie kunt u terecht op de
website van het samenwerkingsverband www.ghum.nl.
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3. Ons team
Wij zijn een team in ontwikkeling. Wij leren van en met elkaar. Dit geldt ook voor onze
leerlingen. Wij leggen graag het eigenaarschap van het leren en dus het leerproces bij
de kinderen. We stimuleren ze in creatieve, sociale en communicatieve vaardigheden.

3.1 Samenstelling team

Het team van basisschool Titus Brandsma bestaat uit:

Esther Houterman, Amanda van Dreumel
Femke Peters, Nancy Konings, Anneke Mevius
Bram de Bruin Suzan van Rens
Tom van Wijchen
Ivana van den Berg
Theo Wijnhoven
Karen van Dop
Wencke van Eldijk
Stefan Nuy

leerkracht groep
1-2
leerkracht groep
3-4
leerkracht groep
5-6
leerkracht groep
7-8
onderwijsassistent
conciërge
leerlingenadministratie, secretariaat
afstemmingscoördinator
locatiedirecteur

3.2 Talenten binnen het team
Net zoals we voor onze leerlingen ruimte creëren voor de ontwikkeling van hun
talenten, doen we dit voor onze leerkrachten ook. Binnen ons team zijn er specialisten
ICT, cultuur, bedrijfshulpverlening, taal en sport. Daarnaast zijn er gedurende het
schooljaar veel activiteiten voor de kinderen waarbij collega’s hun interesse en kennis
kunnen inzetten. Ook volgen diverse collega’s opleidingen en studies om op de hoogte
te blijven van de laatste ontwikkelingen en om zichzelf te verrijken.

3.3 De begeleiding en inzet van stagiaires
We zijn een lerend team. We leren van elkaar én met elkaar. Daarom zijn wij een
opleidingsschool. Dit betekent dat u gedurende het hele jaar studenten bij ons op
school zult aantreffen. Dit kunnen studenten zijn van de PABO, ROC of ALO. Dit kunnen
dan eerste, tweede of derdejaars studenten zijn. De vierdejaars studenten van de PABO
worden tegenwoordig ingezet als LIO, een afkorting van Leerkracht in Opleiding.

Deze LIO’ s draaien gedurende enkele maanden zelfstandig een klas onder begeleiding
van de vaste groepsleerkracht. De ALO studenten geven gymlessen, de ROC studenten
zijn meestal studenten onderwijsassistent, die een leerkracht kunnen helpen in de klas
met allerlei zaken. Studenten worden in alles meegenomen en zijn volwaardig
teamlid.
Dit kunnen studenten zijn van de PABO, ROC of ALO. Dit kunnen dan eerste, tweede of
derdejaars studenten zijn. De vierdejaars studenten van de PABO worden tegenwoordig
ingezet als LIO, een afkorting van Leerkracht in Opleiding.
Deze LIO’ s draaien gedurende enkele maanden zelfstandig een klas onder begeleiding
van de vaste groepsleerkracht. De ALO studenten geven gymlessen, de ROC studenten
zijn meestal studenten onderwijsassistent, die een leerkracht kunnen helpen in de klas
met allerlei zaken.
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4. Ons onderwijs
Kinderen moeten de ruimte en mogelijkheden krijgen om hun talenten te ontdekken en
hun ontwikkelpunten te verbeteren. Door talent te benoemen geef je zelfvertrouwen en
daarmee een goede basis voor de toekomst. Elke leerling heeft talent!

4.1 Methodes / methodieken
Vakgebied:
Rekenen

Methode:
Kleuterplein
De wereld in getallen
Taal Taal in beeld
Spelling Spelling in beeld
Begrijpend lezen Nieuwsbegrip XL
Studerend lezen Blitz
Technisch lezen Veilig leren lezen
Estafette
Schrijven Schrijftaal
Verkeer Jeugd verkeerskrant
*Aardrijkskunde Argus Clou (bronmateriaal)
*Geschiedenis Argus Clou (bronmateriaal)
Natuur & techniek Argus Clou
SEO / burgerschap Ik/Jij/Wij
Grip op de groep
Engels Take it easy
Bewegingsonderwijs Bewegingslessen in gymzaal
Bewegen in Onderwijs & Sport
Muzieklessen Muziek in de basisschool
Beeldende vorming Moet je doen
*worden als thematisch onderwijs aangeboden.

Groepen:
1-2
3-8
4-8
4-8
4-8
7-8
3
4 t/m 8
3-4
4-8
5-8
5-8
4-8
1-2
3-8
7-8
1-2
3-8
4-8
1-8

4.2 ICT

ICT neemt binnen de ‘gewone’ wereld en dus ook binnen de onderwijswereld een
steeds grotere en voornamere plek in. De ontwikkelingen en toepassingen zijn
talrijk en voltrekken zich in razendsnel tempo. Op onze school sluiten we op
diverse gebieden aan bij deze snelle ontwikkelingen.
Op basisschool Titus Brandsma leren kinderen rekenen en taal, maar komen ook 21st
Centry Skills komen aan bod: communiceren, creatief denken, samenwerken en
probleemoplossend denken, zijn daar voorbeelden van.
ICT is bij uitstek een middel waarmee al deze doelen behaald kunnen worden.
Vandaar dat wij op een steeds grotere schaal ICT inzetten voor ons onderwijs:





in iedere groep is een digibord, waarmee interactief instructie wordt gegeven
(2017 nieuwe touchscreens);
computers worden gebruikt bij het maken van presentaties of als naslagwerk;
ICT wordt ingezet om 21st Century Skills te oefenen, bijvoorbeeld door
met kinderen te gaan programmeren. Groep 1 / 2 / 3 / 4;
de kinderen volgen lessen mediawijsheid, zodat ze in staat zijn om actief
deel te nemen aan de samenleving met nieuwe media.
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ICT onderwijs ondersteunende programma’s
Vakgebied(en):
Taal
Begrijpend lezen
Spelling
Werkwoorspelling
Grammatica
Verkeer
Woordenschat
Technisch lezen
WO vakken
Taal / Rekenen Kleuters
Rekenen

4.3

Oefensoftware/digibord software:

Groepen:

Mijnklas / Ambrasoft
Nieuwsbegrip XL
Ambrasoft / spelling in beeld
Ambrasoft / spelling in beeld
Ambrasoft
Oefensoftware vanuit methode
Nieuwsbegrip XL / Ambrasoft
Veilig leren lezen
Argus Clou
Kleuterplein
Wereld in getallen

1 t/m 8

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

Cijfers en resultaten

Onze ouders zijn over het algemeen hoger opgeleid. Wij hebben dus relatief weinig
leerlingen die extra weging hebben. U ziet dat we in 2018 ook weer ver boven het
landelijk gemiddelde hebben gescoord.

Schooljaar

Aantal leerlingen groep 8

2014
2015

Schoolscores TB

25

539,7

23

537,6

23

2016

20

2017
2018

10

Landelijke gemiddelde
534,4
534,8

536,2

534,8

538

535,2

540

535,6

PRO

VMBO B

VMBO
B/K

VMBO K

VMBO
K/T

VMBO T

VMBO T
/ HAVO

HAVO

HAVO/
VWO

VWO

2014

25

0

0

0

1

1

1

5

4

7

6

2015

23

0

0

3

1

1

3

3

8

2

2

2016

23

0

0

1

0

4

1

2

6

7

2

2017

20

0

0

0

0

1

4

2

4

3

6

2018

10

0

0

0

0

0

2

0

2

3

3

Schooljaar

Aantal

Toelating leerlingen per onderwijssoort:
Plaatsing in het Voortgezet Onderwijs
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5.

Zorg voor onze leerlingen

De zorg voor onze leerlingen begint op het moment dat kinderen bij ons
binnenkomen. We proberen goed in beeld te krijgen welke onderwijsbehoeften er
zijn bij onze nieuwe leerlingen.
Tijdens de basisschooltijd ontwikkelen kinderen zich op hun eigen wijze. We
zorgen dat ze zich veilig voelen bij ons en de ruimte krijgen op zoek te gaan naar
zichzelf. We volgen de kinderen in hun ontwikkeling en ondersteunen hen in hun
leerbehoeften.
Aan het einde van de basisschooltijd leveren we zelfstandige, nieuwsgierige
kinderen af, die weten wat hun kwaliteiten zijn en vol zelfvertrouwen de overstap
maken naar het voortgezet onderwijs.
Aan de school is een Afstemmings Coördinator (AC-er) verbonden. De AC-er
ondersteunt de leerkracht in het begeleiden van leerlingen met specifieke behoeften en
heeft de totale organisatie van de leerlingenzorg in handen.

5.1 De opvang van nieuwe leerlingen

Wij vinden het altijd leuk als we nieuwe leerlingen mogen verwelkomen op onze school.
Meestal betreft het kleuters die vier jaar geworden zijn, maar soms gaat het ook om
oudere kinderen die om andere redenen instromen bij ons op school.
Welke leeftijd de nieuwe leerling ook heeft, te allen tijde kijken we naar de
onderwijsbehoefte van het kind en of deze past bij de mogelijkheden van het onderwijs
dat wij te bieden hebben. Een goede kennismaking met het kind en zijn ouders is een
eerste stap. Dit geeft ouders en kind(eren) de gelegenheid om een kijkje te nemen op
onze school, sfeer te proeven en te zien hoe wij ons onderwijs vormgeven.
Een goede oriëntatie voordat een keuze gemaakt wordt voor een (nieuwe) school voor
uw kind vinden wij van groot belang. Tijdens de eerste kennismaking krijgt u een
rondleiding en is er de mogelijkheid met elkaar in gesprek te gaan. Van daaruit wordt
bepaald wat de volgende stap moet zijn. Als ouders ervoor kiezen hun kind in te
schrijven op onze school, krijgen zij binnen zes weken te horen of hun kind
daadwerkelijk geplaatst kan worden. De onderwijsbehoefte van het kind in relatie tot
ons aanbod speelt hierbij een belangrijke rol.
4 jaar…
Als uw kind 4 jaar wordt, breekt er een nieuwe fase aan in zijn/haar leven, maar ook in
uw leven. Want uw kind mag naar school! Wij adviseren ouders zich vroegtijdig te
oriënteren op de toekomstige basisschool van hun kind. Mocht de keuze vallen op de
Titus Brandsma vragen wij ouders contact op te nemen met de school voor een eerste
kennismaking.
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De dag nadat een kleuter vier jaar wordt, mag hij / zij voor het eerst naar school. Dit is
voor het kind een hele overgang. Wij geven ouders daarom de volgende adviezen:


kinderen die 4 jaar worden tussen begin november en de kerstvakantie,
kunnen beter beginnen op de eerste dag na de kerstvakantie.
Dit adviseren we, omdat het dan op school een zeer drukke periode betreft
en de nieuwe kinderen daardoor niet rustig kunnen wennen aan de
dagelijkse gang van zaken;



kinderen die 4 jaar worden in de laatste 6 weken voor de zomervakantie,
kunnen beter beginnen op de eerste dag van het nieuwe schooljaar. In deze
laatste 6 weken is het voor nieuwe kinderen te druk om te beginnen. Alle
kinderen die direct na de zomervakantie starten komen één middag voor de
zomervakantie wennen. Tijdens deze middag gaan alle kinderen van onze
school wennen in de groep van het jaar daarop. Zo maakt uw kind direct
kennis met alle kinderen en de leerkracht van het nieuwe schooljaar. Ook
deze middag wordt vastgesteld in de jaarplanning en staat vermeld op de
digitale kalender;



alle kinderen die op een ander moment in het schooljaar 4 jaar worden en
geplaatst zijn op onze school mogen maximaal vijf dagen komen wennen.
Dit gebeurt in overleg met de leerkracht bij wie het kind in de groep komt.
De leerkracht neemt ruim van tevoren contact op met de ouders.

Wij vinden het belangrijk dat uw kind rustig de tijd krijgt om te wennen op school.
Daarom adviseren wij de ouders hun kind de periode op de speelzaal of
kinderdagverblijf eerst af te laten sluiten,voordat ze gaan starten op de nieuwe school.
Alle ouders, ook diegenen van kleuters die in de loop van het schooljaar beginnen,
ontvangen in het begin van het schooljaar de jaarkalender en de klassenlijst.

5.2 Het volgen van de ontwikkeling van onze leerlingen

De ontwikkeling van elke leerling wordt vastgelegd in een dossier. Dit dossier wordt
zowel digitaal gevuld, maar ook de papieren verslagen worden bewaard in een
dossierkast. In het leerlingendossier zitten alle persoonlijke gegevens, notities en
observaties van de leerkrachten, onderzoeksgegevens en eventueel verslagen van
externe instanties. Het dossier bevat dus alle informatie om de ontwikkeling van het
kind zo nauwkeurig mogelijk te kunnen volgen. Het dossier kan door ouders worden
ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken.
De leerkracht volgt zijn leerlingen voortdurend. Deze gegevens worden bewaard in een
groepsmap in de eigen klas. Naast de observatiegegevens gebruiken wij verschillende
methodeonafhankelijke toetsen van het CITO-leerlingvolgsysteem om de ontwikkeling
van de leerlingen heel goed te volgen en te vergelijken met het landelijk gemiddelde.
Daarnaast blijven we instrumenten bekijken die een meerwaarde hebben met
betrekking tot het volgen van kinderen.
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5.3 Toetsen
Groep 1/2:






CITO Taal voor Kleuters.
CITO Rekenen voor kleuters.
Toetsen beginnende geletterdheid facultatief.
Daarnaast kunnen we gebruik maken van diverse toetsen
wanneer er nader gekeken moet worden naar de vaardigheden
van het kind.

Groep









CITO Spelling.
CITO Woordenschat.
CITO Begrijpend lezen.
CITO Rekenen-Wiskunde.
Studievaardigheden.
Werkwoordspelling.
AVI en DMT.

3 t/m 8

Groep 3 en 4 volgen het protocol dyslexie met signaleringsmomenten in herfst en winter.
Groep 8 maakt de Eindtoets van CITO in april.
Ook bij deze groepen bestaat de mogelijkheid om met diverse andere
toetsen te kijken naar de ontwikkeling van het kind.

Rapportage binnen het team
Twee keer per jaar bespreekt de groepsleerkracht de resultaten van de CITO-toetsen,
methode gebonden toetsen en andere bronnen met de afstemmingscoördinator.
De leerkracht bespreekt ook de voorlopig adviesgesprekken (groep 7) en
adviesgesprekken (groep 8) met de afstemmingscoördinator.
Alle groepsresultaten op de CITO–toetsen worden binnen een teambijeenkomst
bekeken. Daardoor houden we ons onderwijs goed in de gaten en kijken we wat
eventuele verbeterpunten zijn. In het digitale dossier van het kind worden
handelingsadviezen omgezet in een groeps- of individueel plan.
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5.4 Voortgezet Onderwijs
De overgang van de basisschool naar het voorgezet onderwijs is voor sommige
kinderen groot. We bereiden ze daar zo goed mogelijk op voor. We laten ze kennis
maken met agendagebruik, huiswerk, plannen en andere vaardigheden die noodzakelijk
zijn.
Daarnaast is het van belang om de kinderen op de juiste plek en met het juiste niveau
af te leveren. Uiteindelijk is de school voor voortgezet onderwijs verantwoordelijk voor
de plaatsing van de aangemelde leerling. Daarbij is het advies van de basisschool in
principe bindend, maar een middelbare school bepaalt uiteindelijk of een leerling
geplaatst wordt en op welk niveau de plaatsing geschiedt. Onze school is verplicht het
advies te heroverwegen, als een leerling de CITO veel beter maakt dan vooraf
ingeschat. Voordat we tot een uiteindelijk advies komen, volgen we een aantal stappen,
waarbij ouders en kind als serieuze partner gezien worden:











eind groep 7 ontvangen alle kinderen een voorlopig advies. Dit krijgen zij op
basis van de bevindingen van de leerkracht van groep 7 en de (CITO)toetsen die tot dan toe zijn gemaakt. Dit voorlopige advies geeft kinderen en
ouders een indicatie welk niveau ze hebben en op welke punten ze zich
eventueel nog kunnen verbeteren;
in december en januari hebben de leerkrachten van groep 8 gesprekken met
de leerlingen over het voortgezet onderwijs en hun wensen;
rond deze tijd vult de leerkracht van groep 8 ook de onderwijskundige
rapporten in die later opgestuurd worden naar de middelbare scholen;
het voortgezet onderwijs verzorgt in januari een onderwijsmarkt;
in januari volgt een adviesgesprek van 15 minuten met de ouders. Daarin
worden de schoolkeuze, het onderwijskundig rapport en het advies
besproken. Dit advies wordt zo goed mogelijk afgestemd op de leerlingen,
door te kijken naar:
o overzicht van het CITO-leerlingvolgsysteem van alle schooljaren,
o gesprekken met de AC-er en evt. de leerkracht van groep 7,
o toetsresultaten in groep 8,
o indruk van de leerkracht van groep 8 aan de hand van observaties,
algemene werkhouding, studiezin, interesses, lichamelijke
gesteldheid;
in februari kunnen ouders hun kind aanmelden op de middelbare school van
hun keuze. Aanmelden geschiedt met een aanmeldingsformulier dat de
leerkracht van groep 8 heeft ingevuld. Na deze periode stuurt de basisschool
het onderwijskundig rapport naar de school voor voortgezet onderwijs waar
de leerling is aangemeld. Ouders ontvangen van dit rapport een kopie;
in april wordt door de leerlingen de CITO Eindtoets basisonderwijs gemaakt.
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6. Zorglijn basisschool Titus Brandsma
Wij gaan uit van de kansen, mogelijkheden en onderwijsbehoeften van een kind. Er
wordt goed gekeken naar wat een kind nodig heeft en daar wordt passende
ondersteuning bij gezocht. Met de komst van de Wet passend onderwijs zorgen we er
samen voor dat ieder kind een plek krijgt die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden.

6.1 Onderwijsondersteuning binnen SPOG
Binnen de ondersteuning die de scholen van SPOG bieden, werken we met vijf niveaus:

Basisondersteuning

Ondersteuningsniveau 1: ondersteuning in de groep door de leerkracht

Het gaat hierbij om het basisaanbod voor alle leerlingen. De
leerkracht past het aanbod aan op de behoefte van de leerling
Ondersteuningsniveau 2: extra ondersteuning m.b.v. collegiale consultatie
door leerkrachten
Het gaat hierbij om extra ondersteuning binnen de groep, die wordt
afgestemd met directe collega’s binnen de scholen
Ondersteuningsniveau 3: extra ondersteuning binnen de stichting
Het gaat hierbij om extra ondersteuning binnen de groep,
afgestemd met specialisten binnen SPOG
Breedteondersteuning

Ondersteuningsniveau 4: extra ondersteuning, bovenschools aangevraagd
Het gaat hierbij om extra ondersteuning binnen of buiten de groep,
aangevraagd bij ONS en uitgevoerd door een intern of extern
specialist

Diepteondersteuning

Ondersteuningsniveau 5: verwijzing naar SBO of SO (TLV)

Het gaat hierbij om een concrete plaatsing van een leerling op een
school voor speciaal (basis) onderwijs
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Als de onderwijsbehoefte groter is dan wat binnen de basisondersteuning geboden kan
worden (te denken valt bijvoorbeeld aan meer-en hoogbegaafdheid, gedrag- en
leerproblematiek), kan er een beroep worden gedaan op het bovenschools
ondersteuningsnetwerk van SPOG (ONS).
De Coördinator Verbindend Leren (CVL) vormt samen met vier intern specialisten
(afstemmings- coördinatoren) het ONS. Het ONS heeft als voornaamste taken:




het aanvragen, bespreken en toekennen van consultatie, ondersteuning en
onderzoek (boven de basisondersteuning);
het volgen, evalueren en monitoren van begeleidingstrajecten;
het voorbereiden van toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) voor SBO (speciaal
basisonderwijs) en SO (speciaal onderwijs).

De begeleidingstrajecten die kunnen worden uitgezet staan onder andere beschreven in
de ondersteuningsagenda van ondersteuningsplatform GHUM (zie
Ondersteuningsagenda platform GHUM, gemeenten Groesbeek, Heumen, Ubbergen en
Millingen, versie 19-12-14).
De volgende arrangementen kunnen worden ingezet:
 preventief arrangement
Licht
 aanvullend arrangement
Licht
 extra arrangement
Midden
 speciaal arrangement
Zwaar
 combi arrangement
Zwaar
Naast bovengenoemde onderwijsondersteuning onderhoudt het ONS contacten met een
breed netwerk aan (onderwijs) voorzieningen. Specialisten en ondersteuners kunnen
aanschuiven bij het ONS overleg. Mocht ONS meer specialisme nodig hebben rondom
informatievoorziening en/of besluitvorming, dan zal deze op regelmatige basis
uitgenodigd worden om mee te vergaderen. Voor TLV’s SBO en SO geeft het ONS een
preadvies aan de commissie van toelaatbaarheid (CVT) van ondersteuningsplatform
GHUM. De CVT besluit uiteindelijk tot het al dan niet afgeven van de TLV.
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6.2 Onderwijsondersteuning kenmerkend voor Titus Brandsma
Extra ondersteuning gaat uiteraard naar de leerling die moeite heeft met het volgen van
het programma. Elke leerling heeft talenten, die talenten liggen niet per definitie op
taal-, lees-, of rekengebied. Wij willen op school de talenten van het kind zien en
gebruiken om tot een goede ontwikkeling te komen. Om het kind goed te kunnen
volgen en arrangementen op maat aan te kunnen bieden volgen we alle kinderen met
de 1- zorgroute. Alle leerlingen worden beschreven in groepsoverzichten waarin we
specifieke bevorderende en belemmerende factoren van ieder kind beschrijven. Ook de
onderwijsbehoefte per vakgebied is daarin terug te vinden. Daarna schrijven we onze
groepsplannen en maken de arrangementen in orde waarbij we kinderen met zoveel
mogelijk gelijke onderwijsbehoefte clusteren in instructiegroepen.
Soms past de onderwijsbehoefte van een kind niet in de bestaande instructiegroepen.
Het kind volgt dan een eigen leerlijn. Voor leerlingen die een eigen leerlijn volgen
schrijven we een Ontwikkelperspectief (OPP). In dit document beschrijven we de
ondersteuningsbehoefte van de leerling en geven we door middel van uitvoerige
analyse aan welke doelen deze leerling zal nastreven. We geven een verwachte
uitstroom aan. Bij die doelen past een aanbod van stof. Die leerstof verdelen we over
de onderwijsmaanden en beschrijven dat wat we doen in een plan van aanpak. Twee
maal per jaar wordt het plan met leerling en ouders geëvalueerd en indien nodig
aangescherpt.
Ook zien we op school leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben omdat het
programma ze niet voldoende uitdaging zou kunnen bieden. Ze hebben meer nodig.
Allereerst kijken we naar de leerling en zijn of haar behoeften. Heeft de leerling
verrijking of verdieping nodig? Wat sluit het beste aan?
We zoeken en streven als team altijd naar de beste ondersteuning voor ieder kind.
Soms lopen we daarbij tegen onze grenzen in ondersteuning aan. We hebben in het
ondersteuningsprofiel beschreven wat de mogelijkheden zijn. Daarbij merken we op dat
elk kind uniek is en we het kind te allen tijde goed moeten volgen om steeds vast te
kunnen stellen dat we de juiste dingen bieden. Het kan zo zijn dat we binnen ons
onderwijs niet het beste aanbod kunnen geven aan het kind. Dan zal samen met ouders
en een netwerk van deskundigen gekeken worden naar de juiste kansen en
mogelijkheden.

6.3 Platforms / hulp aan leerlingen en hun ouders
Wanneer een leerling problemen ervaart op cognitief of sociaal-emotioneel gebied kan
de school, via de afstemmingscoördinator, externe hulp aanvragen bij de volgende
platforms:




het Sociaal Team, onder regie van maatschappelijk werk; hier kunnen ouders
ook terecht. Het sociaal team is vanuit de gemeente ook betrokken bij
verwijzingen naar externe hulpverleners als bijvoorbeeld psychologie en
orthopedagogiek;
het ONS, OndersteuningsNetwerk SPOG. Dit netwerk kan ouders doorverwijzen
naar andere instanties zoals Jeugdbescherming, Entrea, GGD, Pro Persona ,
diverse expertisecentra.

De aanvraag gaat altijd in samenwerking en samenspraak met de ouders.
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6.4 Protocol leesproblemen en dyslexie
In Nederland is ongeveer 4% van de basisschoolpopulatie dyslectisch. Het komt voor bij
alle niveaus van intelligentie, in alle vormen van onderwijs en is onafhankelijk van
sociaal–economische achtergrond en status.
Hierbij geven wij aan hoe wij als scholen in Stichting Primair Onderwijs Groesbeek
omgaan met (vermoede) dyslexie.
Sinds 2009 zijn de diagnose en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie
opgenomen in de basisverzekering voor kinderen die na 1 januari 2000 geboren zijn.
Enkelvoudige dyslexie betekent dat naast de dyslexie geen sprake is van een of
meerdere, andere (leer)stoornissen. Ernstige dyslexie betekent dat er een achterstand
moet zijn op drie achtereenvolgende meetmomenten, ondanks het feit dat er
gedurende 6 maanden intensieve extra begeleiding is geweest. In januari en juni
worden de toetsen afgenomen.
Aan vergoeding vanuit de zorgverzekering van een dyslexieonderzoek zijn voorwaarden
verbonden. Er wordt stapsgewijs bekeken wat de problemen zijn met lezen en spellen
voordat er sprake kan zijn van ernstige enkelvoudige dyslexie. Alleen dan wordt de
behandeling vergoed.
Als school volgen we dezelfde stappen als beschreven in het Steunpunt Dyslexie, dat als
basis geldt voor de regeling van de zorgverzekering. Hierbij vindt bepaling van dyslexie
plaats aan de hand van de volgende criteria:
1. Het vaardigheidsniveau van lezen op woordniveau en/of spelling ligt beduidend
onder het niveau dat van een kind gevraagd wordt. In de praktijk betekent dit dat
een leerling op tenminste 3 opeenvolgende meetmomenten een E gescoord moet
hebben op de technisch leestoets ( DMT). Een andere mogelijkheid is dat een
leerling 2 keer een E en 1 keer een D voor technisch lezen met daarbij 3 keer een E
voor de CITO-spellingtoets scoort.
2. Het probleem in het aanleren en toepassen van het lezen en/of spellen op
woordniveau blijft bestaan, ook wanneer er adequate remediërende instructie en
oefening gegeven wordt. In de praktijk betekent dit dat er sprake moet zijn van
geen of nauwelijks verbetering na 6 maanden intensieve extra begeleiding.
3. Daarnaast moet de leerling een voldoende algemeen niveau hebben en moet er een
aantoonbaar groot verschil bestaan tussen enerzijds rekenen en begrijpend lezen en
anderzijds technisch lezen.
Indien aan deze voorwaarden niet wordt voldaan is er geen sprake van ernstige
enkelvoudige dyslexie, maar moet de leesproblematiek benaderd worden als leeszwak.
Op basis van deze conclusie wordt door de leerkracht gekeken welke instructiebehoefte
ontstaat.
Als een leerling bewezen dyslexie heeft, bepaalt de school in overleg met de
behandelende instantie de inhoud van de te geven ondersteuning. Als een leerling
voldoet aan de bovenstaande criteria dan wordt het kind door de ouders, in
samenspraak met school, aangemeld voor onderzoek.
Wij vinden het heel belangrijk dat onze extra zorg voor leerlingen met dyslexie goed
wordt overgedragen naar de middelbare school. In onze overdracht naar het VO zullen
wij daarom aangeven wat wij aan begeleiding hebben gedaan.
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Leerlingen met dyslexie krijgen bij ons op school alle mogelijkheden die binnen het
reguliere basisonderwijs mogelijk zijn, zoals:





veel extra instructie op het gebied van leesvaardigheid. Individueel, maar ook in
groepjes;
toetsen kunnen worden voorgelezen of in vergrote vorm aangeboden worden, er
wordt hen ook meer tijd geboden;
de eindtoets in groep 8 kan ook in luisterversie worden aangeboden;
elk kind met dyslexie kan vanuit school hulpmiddelen krijgen, bijvoorbeeld een
leesliniaal of alle werkboeken in A3 formaat.

Wat betreft vergoeding voor onderzoek en /of behandeling door uw
ziektekostenverzekeraar kunt u het beste kijken in de voorwaarden van uw eigen polis.
Een algemeen beeld kunt u vinden op www.steunpuntdyslexie.nl.

6.5 Schoolmaatschappelijk werk
Vanuit het STERKER Maatschappelijk werk is er de mogelijkheid om op school met een
schoolmaatschappelijk werker te praten. Het gesprek kan, op verzoek, ook plaats
vinden bij het STERKER zelf. Ouders, kinderen en leerkrachten kunnen hulp vragen als
ze problemen hebben met de begeleiding en opvoeding van de leerling. Onze SMW-er is
Ans van der Staay. Zij zal ook regelmatig aansluiten bij vergaderingen binnen het team.
Aanmelding verloopt via de afstemmingscoördinator. Stephanie is betrokken bij school
vanuit Sociaal Team 4.

6.6 Verwijsindex
Wanneer we ons zorgen maken om een kind kunnen wij als school melden in de
Verwijsindex. Deze index is in het leven geroepen om de zorg rondom kinderen te
stroomlijnen. Met het melden in de index willen we voorkomen dat meerdere
zorginstanties op de hoogte zijn van mogelijke zorg en elkaar niet kunnen vinden. Door
het samenwerken van verschillende instanties kunnen we de kwaliteit van zorg in het
belang van het kind verhogen.
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6.7

Hoe bewaken wij het pedagogisch groepsklimaat?
Groepsoverdracht van vorig
schooljaar.

Vooraf

1e
schoolweek
6e
schoolweek

(leerkracht vorige groep draagt
gegevens over).
Introductie
programma

Kennis maken met elkaar
Activiteiten gericht op
veilig voelen in de groep.

"de positieve
groep"

Afspraken in de eigen
groep maken

Reflectie op
introductieprogramma

Meting: wat is bereikt
en wat heeft nog
aandacht nodig?
Groepsbespreking SEO
Sociogram

Analyse

Leerlinglijst “welbevinden”
Profiellijst

Conclusie
Doelstelling positieve groep
bereikt

Onderhouden van een positief
pedagogisch klimaat in de
groep

Doelstelling positieve
groep nog niet bereikt

Leerkracht neemt de klas
als groep onder de loep

Coöperatief Leren
Programma Ik, Jij, Wij, Grip op
de groep

Groepsbespreking met zorgteam

Een doos vol gevoelens (gr 1/2)

Groepshandelingsplan

School Video Interactie
Begeleiding

Profiellijst eventueel invullen
voor individuele leerlingen

Sociaal-Emotionele
ontwikkelingen in de groep op
agenda elke teamvergadering.

individueel handelingsplan

Reflectie op interventies

Reflectie op interventies
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6.8

Ons Pestprotocol

We hanteren een pestprotocol met als doel het pesten op school waar mogelijk te
voorkomen en zonodig te bestrijden. Leerlingen, leerkrachten, ouders, opvoeders, MR,
OR en directie zijn op de hoogte van dit pestprotocol. Zij beloven zich te houden aan de
daarin gemaakte afspraken. Hieronder leest u in hoofdlijnen meer over de definitie die
wij hanteren en over onze aanpak in het geval zich pesten voordoet

Definitie
Er zijn veel definities van pesten. Wij hebben de volgende definitie gekozen:
“Pesten is een systematische, psychologische, fysieke of seksuele handeling van
geweld, waarbij het slachtoffer niet in staat is zich hiertegen te verdedigen en leidt, of
kan leiden tot geestelijke en/of lichamelijke beschadiging”.
Hierbij onderscheiden we de intentie van de pester en de beleving van de gepeste. Dus
zodra er sprake is van een daad die de intentie heeft te beschadigen zal de school
hierop direct reageren. Maar ook als de gepeste het ervaart als kwetsend zal de school
actie ondernemen.
Op een basisschool gaat het in de meeste gevallen om pesten door een leerling, een
personeelslid, een ouder of een aantal leden van hiervoor genoemde groepen ten
opzichte van een of meer personen, die niet in staat is/zijn zichzelf te verdedigen.

Het Nationaal Onderwijsprotocol tegen pesten
Wij hebben dit protocol gekozen als uitgangspunt omdat het de waarden vertegenwoordigt
die wij als school voorstaan in onze missie en visie.
Dit pestprotocol is in concept voorgelegd aan bevoegd gezag, directie, personeel,
medezeggenschapsraad en ouderraad. Zij hebben hun mening gegeven en gedane
aanbevelingen zijn waar mogelijk meegenomen in het definitieve pestprotocol. Alle
genoemde geledingen hebben dit protocol ondertekend.
Elke (nieuwe) ouder wordt op de hoogte gesteld van dit protocol. Het protocol wordt op
een duidelijk zichtbare plaats in de school opgehangen. Het beleid dat voortvloeit uit
het pestprotocol is in het schoolplan en op de website opgenomen.

De aanpak van pesten
Wij vinden het onze taak alle betrokken partijen bewust te maken van het
pestprobleem. Daarnaast hebben wij als school de inspanningsverplichting maatregelen
te nemen die het pesten tegengaan en/of te stoppen. Wij hebben een aantal
preventieve maatregelen genomen om pesten niet te laten plaatsvinden maar ook een
aanpak ontwikkeld wanneer pesten zich toch voordoet.
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De vijfsporenaanpak
Indien er sprake is van pesten, zet de school een plan van directe aanpak in werking.
Wij nemen krachtig stelling tegen pestgedrag. Het pestprotocol treedt in werking en er
wordt direct een pestdossier aangemaakt. Dit dossier wordt bijgehouden voor zowel de
gepeste leerling als de pester. Dit doen we om het proces goed te kunnen blijven
volgen.
De vijfsporenaanpak (zie voor een uitgebreide versie www.bs-titusbrandsma.nl) die we
daarbij hanteren, gaat uit van de specifieke rol, verantwoordelijkheden en inzet van de
verschillende betrokkenen; dit zijn de leerkracht, de pester, het gepeste kind, de
zwijgende middengroep en de ouders. Met deze aanpak streven we naar het positief
mobiliseren van de verschillende groepen.

Bij het bestrijden van pesten gaan we uit van de volgende aanpak.
1. Het kind dat gepest wordt steunen. In eerste instantie zal dit door de leerkracht
gebeuren. Ouders worden geïnformeerd.
2. Het kind dat zelf pest steunen. In eerste instantie zal dit door de leerkracht
gebeuren. Ouders worden geïnformeerd.
3. De middengroep betrekken bij de oplossingen van het pestprobleem. In eerste
instantie zal dit door de leerkracht gebeuren. Ouders worden geïnformeerd.
4. De school zal indien nodig, steun vragen bij een hulpinstantie bij het aanpakken van
het pesten.
5. De ouders steunen. Dit zal in eerste instantie door de leerkracht gebeuren en/of
directie en/of intern begeleider.
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7. Ouders
Onze kinderen worden gezien. We hebben zicht op het kind in zijn totaliteit, met al zijn
talenten en ontwikkelpunten. Het kind zien betekent ook zicht hebben op de omgeving
waarin het kind opgroeit.
De ouders zijn daarbij een belangrijke partner voor ons.
Zij kennen het kind als geen ander, maken deel uit van die omgeving en weten wat het kind
nodig heeft om zich daarin te ontplooien. Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie hebben
een positief effect op leren.

7.1 Communicatie
Een goede en heldere communicatie tussen school en ouders is essentieel voor het welzijn
van het kind. Vandaar dat wij deze communicatie zeer serieus nemen. Met ons team
hebben we een communicatieprotocol ontwikkeld waarmee we die communicatie vorm
geven. Een aantal speerpunten uit dat protocol:


informeren:

10- minutengesprek
We informeren ouders over de vorderingen en het welzijn van hun kinderen. In november,
februari en juni vinden er 10-minutengesprekken plaats met de ouders. In een van de
laatste weken kan er op verzoek van ouders of van de leerkracht nog een laatste gesprek
plaats vinden.
Kennismakingsgesprek/startgesprek
In de eerste twee weken van een nieuw schooljaar wordt er tijd ingepland voor
kennismakingsgesprekken / startgesprekken, waarbij het kind centraal staat. Ouders, maar
ook leerkrachten kunnen hier het initiatief in nemen.
Klassen e-mail
Via de klassen e-mail worden ouders maandelijks op de hoogte gebracht over het reilen en
zeilen in de groep. Ouders ontvangen praktische informatie, uitleg over het onderwijs en
impressie foto’s van onderwijsactiviteiten.
Dagelijkse contacten
Het onderhouden van de dagelijkse contacten met de ouders gebeurt ook via de mail.
Van ouders verwachten we dat ze de school op de hoogte stellen van praktische informatie
die voor het functioneren van een kind in de klas van belang is. Mocht dit niet via de mail
mogelijk zijn, dan stellen wij het op prijs als de ouder de leerkracht aanspreekt ná
schooltijd, omdat de tijd direct voorafgaand aan de lessen vaak niet gunstig is.
Nieuwsbrief
Elk jaar worden er op vooraf gestelde data algemene nieuwsbrieven verstuurd. Deze data
zijn ook opgenomen in de schoolkalender. In de nieuwsbrief worden ouders op de hoogte
gesteld van de nieuwste ontwikkelingen en ontvangen zij praktische informatie m.b.t. de
dagelijkse gang van zaken. Uiteraard worden er indien nodig ook niet geplande
nieuwsbrieven verstuurd.
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participeren:

Samenwerking ouder / leerkracht
We nodigen ouders uit om samen met ons te kijken naar de (onderwijs)behoeften van
een kind. Dit doen we tijdens de 10-minutengesprekken, maar ook in de tussentijd is het
natuurlijk altijd mogelijk om een gesprek te hebben met de groepsleerkracht. Omgekeerd
zal de groepsleerkracht ook u aanspreken, als daar aanleiding voor is. Daarnaast worden
er op en buiten school veel activiteiten voor de kinderen georganiseerd. Hiervoor is de
inzet van ouders onontbeerlijk.

7.2 Rapportage
Het kind staat centraal in ons onderwijs. Dat betekent dat het rapport in eerste instantie
ook gericht is aan het kind. Door de rapporten hopen we kinderen inzicht te geven in de
kwaliteiten en de verbeterpunten van henzelf. Ook de manier waarop we hieraan gaan
werken, komen aan bod. Uiteraard spelen hierin de ouders ook een essentiële rol. De
rapporten moeten dus ook gezien worden als een vorm van het informeren van de
ouders. Onze rapportage is als volgt vormgegeven:
 In november: kennismakingsgesprekken n.a.v. kennismakingsformulier.
In groep 2 zijn dit tevens rapportgesprekken n.a.v. het 1e KIJK!rapport.
In groep 8 zijn dit tevens de voorlopig adviesgesprekken.
 Eind januari: groep 8 de definitieve adviesgesprekken, aan de hand van de
cijferlijsten/LOVS.
 Eind februari: 10 minuten (rapport)gesprekken voor ouders van alle groepen.
 Eind juni: 10 minuten (rapport)gesprekken voor de ouders van groep 1 t/m 7.
 Leerlingen in groep 1 krijgen 1 rapport, alle andere groepen krijgen 2 rapporten.
 Groep “0”, leerlingen die later in het jaar instromen, krijgen in de loop van het
jaar een intakegesprek of een klein geschreven verslag.
groep 1
nov
nov

groep 2

groep 3 t/m 7

groep 8

Kennismakings
gesprek

Kennismaking,
tevens voorlopig
advies gesprek

KIJK! rapport 1
Kennismakings
gesprek

Kennismakings/rapportgesprek

jan

definitief
adviesgesprek

feb

KIJK! rapport 1

feb

10 min gesprek

juni
juni

10 min gesprek

rapport 1

rapport 1

10 min gesprek
incl Cito van jan

10 min gesprek

10 min gesprek

KIJK! rapport 2

rapport 2

rapport 2

10 min gesprek

10 min gesprek

geen gesprek

Bij het eerste gesprek ligt de nadruk op welbevinden. Bij het tweede - en derde
gesprek gaat het vooral over de zichtbare ontwikkeling op de diverse vakgebieden.
Hierbij wordt er niet alleen gekeken naar de toetsresultaten, maar ook naar alle
andere vaardigheden die van belang zijn om tot leren te kunnen komen, of waar de
leerling echt talent voor heeft.
Tijdens deze gesprekken worden de toetsuitslagen vanuit het leerlingvolgsysteem
gezamenlijk bekeken en besproken.
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7.3 Medezeggenschapsraad
De Titus Brandsma heeft een medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit
ouders en leerkrachten.
De medezeggenschapsraad:






is bevoegd tot bespreking van alle schoolaangelegenheden;
kan voorstellen doen aan het bestuur;
kan standpunten kenbaar maken aan het bestuur;
brengt ten aanzien van bepaalde zaken advies uit;
verleent ten aanzien van andere zaken instemming.

De zaken waarvoor advies of instemming door de MR verleend dient te
worden zijn opgenomen in het medezeggenschapsreglement.
De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. De MR kan wel
besluiten om achter gesloten deuren te vergaderen. Dit is het geval als er over
individuen wordt gesproken of als het karakter van een onderwerp aanleiding vormt de
zaak vertrouwelijk te behandelen.
De agenda’s van de vergaderingen van de MR staan op de website. De goedgekeurde
notulen kunt u daar ook vinden.
De zittingsduur van een MR-lid is drie jaar. Hij of zij kan zich na drie jaar herkiesbaar
stellen. Ook andere ouders kunnen zich dan aanmelden.
De samenstelling van de MR 2018-2019:
Tom van Wijchen
Suzan van Rens
Mirja Hondebrink
Monique van Balkum

leerkracht gr. 7/8
leerkracht gr. 5/6
moeder van Lisa Bosboom gr. 3/4
moeder van Dieze vd Burgt gr. 3/4

voorzitter
MR-lid
MR-lid
MR-lid

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Daarnaast bestaat er ook de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De
GMR is een gesprekspartner van het bestuur en behandelt uitsluitend aangelegenheden
die van gemeenschappelijk belang zijn voor de acht scholen van het bestuur.

7.4 Oudervereniging
De vereniging stelt zich ten doel de samenwerking tussen de ouders, het schoolbestuur
en het personeel met betrekking tot onderwijs en vorming van de leerlingen binnen de
school en in verband met de school te bevorderen.
De vereniging tracht haar doel te bereiken door bij de ouders kennis en inzicht op het
gebied van onderwijs en mede daardoor hun betrokkenheid bij de school te bevorderen,
zulks in het bijzonder door het geven van (schriftelijke) informatie, het instellen van
werkgroepen (commissies) en het organiseren van activiteiten die de goede gang van
het onderwijs en welzijn van de leerlingen bevorderen.
Het lidmaatschap staat open voor ouders van kinderen van de school. Zo snel mogelijk
nadat een leerling op de school is ingeschreven, ontvangen de ouders c.q. verzorgers
een welkomstbrief en inschrijfformulier van de Oudervereniging. Eenmaal per
schooljaar zal een Algemene Ledenvergadering worden uitgeroepen.
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Jaarlijks wordt de hoogte van de contributie, na goedkeuring van de MR, voor het
komende schooljaar voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering. Ouders die een
kind hebben dat na 31 januari instroomt, betalen de helft van de contributie.
Ouders van leerlingen in groep 8 betalen nog een extra bedrag van € 25,- i.v.m. kamp.
Van de contributie worden o.a. de cadeaus betaald die de kinderen met Sinterklaas
krijgen alsmede de traktaties bij verschillende schoolvieringen, zoals kerst, carnaval en
eindvieringen. Het innen van de contributie zal geschieden middels een automatische
incasso.
De statuten van de Oudervereniging zijn opvraagbaar bij het dagelijks bestuur van de
Oudervereniging. Het huishoudelijk reglement kunt u terugvinden op de website van de
school.
Partnerschapscommissie
Naast de MR en OR hebben wij een commissie waarin ouders, leerkrachten en directie
samen praten over formeel partnerschap, pedagogisch partnerschap, informeel
partnerschap en maatschappelijk partnerschap.
De commissie formuleert concrete doelen die passen binnen het schoolplan en die vrij
snel realiseerbaar zijn.

7.5 Klachtenregeling Stichting Primair Onderwijs Groesbeek
Basisschool Titus Brandsma is een school die nadrukkelijk streeft naar een goede
onderlinge samenwerking en een goede verhouding met de ouders. Samen met alle
betrokkenen proberen we voor het kind een (kwalitatief) goede en prettige schooltijd te
verzorgen. Maar waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Om problemen en/of
klachten zorgvuldig te bespreken heeft de Stichting een klachtenregeling opgesteld. Op
iedere school van onze Stichting ligt deze ter inzage. Kopiëren van deze regeling of een
gedeelte daarvan is toegestaan. De problemen of klachten kunnen zich op drie niveaus
afspelen, namelijk:
1
op schoolniveau
Wanneer er een probleem speelt, gaat men vanzelfsprekend zo spoedig mogelijk naar
de betrokken leerkracht en bespreekt samen dat probleem. Meestal worden deze
problemen in goed overleg opgelost. Men kan dan eigenlijk nog niet van een echte
klacht spreken. Wanneer men er met de betrokken leerkracht niet uitkomt of wanneer
men het probleem om gegronde redenen niet met de leerkracht wil bespreken, kan men
terecht bij de directie van de school. Bij een specifiek probleem kan men zich wenden
tot de contactpersoon van de school. Deze kan u van advies dienen en is op de hoogte
van welke stappen u verder kunt nemen.
Voor onze school is dit Femke Peters. Bijna alle problemen worden op school
behandeld en opgelost. Wanneer dit niet lukt, kan men zich tot het College van Bestuur
wenden.
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2
op bestuursniveau
Als men er op schoolniveau niet uitkomt, heeft men de mogelijkheid een klacht in te
dienen bij het College van Bestuur. Men dient de klacht dan in te dienen met het
klachtenformulier van de Stichting. Dit formulier is op school verkrijgbaar. De
klachtencommissie, bestaande uit een lid van het College van Bestuur en een niet bij de
klacht betrokken directeur, behandelt de klacht. Nadat beide partijen gehoord zijn en de
dossiers bestudeerd zijn, doet de klachtencommissie schriftelijk uitspraak. Het
klachtenformulier kan men sturen naar:
Stichting Primair Onderwijs Groesbeek
Postbus 68,
6560 AB Groesbeek
Voor specifieke klachten, bv. op seksueel gebied, kan men zich ook richten tot de
vertrouwenspersoon van de Stichting te weten:
Stephanie Vermeulen,
sam.vermeulen@kpcmail.nl
(06) 23 39 16 15

3
op extern niveau
Een laatste mogelijkheid om een klacht te laten toetsen biedt de landelijke
klachtencommissie. Men kan er de klacht indienen wanneer men er met de school, de
vertrouwenspersoon of het College van Bestuur niet uitkomt en men de klacht echter
van een zodanig belang acht, dat men er een uitspraak over wil. De stichting heeft zich
aangesloten bij de landelijke klachtencommissie GCBO (geschillencommissie
bijzonder onderwijs). Het adres is:
het ambtelijk secretariaat,
Postbus 82324,
2508 EH Den Haag
070-3861697
info@klachtencommissie.org
www.gcbo.nl
Wilt u verdere informatie over de klachtenregeling dan kunt u deze op school krijgen.
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8 Praktische informatie
8.1 Bereikbaarheid
De school is onder schooltijden telefonisch bereikbaar via nummer 024-6841711.
Leerkrachten zijn alleen buiten lestijd bereikbaar, ook telefonisch. Wilt u een leerkracht
spreken, dan vinden wij het heel prettig als u een afspraak maakt. Voor de les kunt u
alleen korte mededelingen doen. Verder kunt u contact met de school opnemen door te
mailen naar:
directie@bs-titusbrandsma.nl of info@bs-titusbrandsma.nl

8.2 Ziek melden
Het kan zijn dat uw zoon of dochter wegens ziekte niet naar school kan. Dat moet u
voor 8.30 uur melden. Als een leerling om 8.45 uur niet op school is, zonder dat we een
ziekmelding hebben ontvangen, dan zullen wij ouders bellen met de vraag waar de
betreffende leerling is.

8.3 Ziek zijn, gezondheid & veiligheid

Hoofdluis
In samenwerking met de GGD hebben wij jaren geleden het luizenproject opgestart. Na
elke vakantie worden alle leerlingen gecontroleerd op hoofdluis door zogenaamde
“kamouders”. Op school is Inge Bastiaanse de ouder die dit aanstuurt en coördineert.
Als er hoofdluis wordt geconstateerd, neemt de leerkracht contact op met de
betreffende ouders. Na twee weken volgt dan weer een controle van de hele groep. Ook
de leerlingen die ziek waren op de dag van de controle worden dan gecontroleerd. Het
spreekt vanzelf dat hier zorgvuldig mee wordt omgegaan.

GGD-team Jeugdgezondheidszorg
Beste ouder of verzorger,
Graag stellen we het GGD-team Jeugdgezondheidszorg aan u voor.
Jeugdverpleegkundige
Jeugdarts
Doktersassistent
Logopedist

Anneke v Hes
Judith Roelofs
Mirjam Verweij
Miriam Horsch

avanhes@ggdgelderlandzuid.nl
jroelofs@ggdgelderlandzuid.nl
mverweij@ggdgelderlandzuid.nl
mhorsch@ggdgelderlandzuid.nl

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool
De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Gelderland-Zuid volgt de
ontwikkeling en gezondheid van leerlingen tijdens de schoolperiode. Jeugdartsen,
jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten en logopedisten doen dit samen met school
en ouders. JGZ beantwoordt vragen van leerkrachten en ouders op het gebied van
ontwikkeling, gezondheid en opvoeding.
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Gezondheidsonderzoek voor kinderen van 5/6 jaar en 10/11 jaar
Alle kinderen van 5/6 jaar en 10/11 jaar krijgen een oproep voor een
gezondheidsonderzoek.
De doktersassistente houdt een praatje in de klas om de kinderen op het onderzoek
voor te bereiden. Daarna haalt zij de kinderen een voor een uit de klas. Zij start met
een algemeen gesprekje, meet en weegt het kind en onderzoekt of het kind goed ziet
en hoort. Bij 10/11-jarigen is er alleen een gehooronderzoek als daar een reden voor is.
Is er sprake van overgewicht? Dan wordt ook de bloeddruk gemeten. Het meten en
wegen gebeurt met kleding aan.
Ouders zijn niet aanwezig bij dit onderzoek. Is hier behoefte aan? Bel of mail ons op het
moment dat de uitnodiging is ontvangen.
Soms blijkt uit het onderzoek door de doktersassistente dat het kind extra aandacht
nodig heeft. Dan volgt een uitnodiging voor het spreekuur van de jeugdarts of
jeugdverpleegkundige.
Liever geen onderzoek? Liever geen standaardonderzoeken door JGZ? Geef dit dan
aan ons door.
Spraak- en taalonderzoek voor kinderen van 5 jaar
De logopedist komt 2x per jaar op school. Dan roept zij alle 5-jarigen om de beurt uit
de klas voor een onderzoek. Zij let tijdens het gesprekje met het kind op de spraak- en
taalontwikkeling. Na het onderzoek informeert de logopedist ouders over de resultaten.
Is eerder onderzoek door de logopedist nodig? Neem dan contact met ons op.
Inentingen voor kinderen van 9 en 12 jaar
In het jaar dat een kind 9 wordt, krijgt het een oproep voor twee prikken (DTP en
BMR).
Op 12-jarige leeftijd ontvangen meisjes een uitnodiging voor een prik tegen
baarmoederhalskanker (HPV). Nog niet alle vaccinaties gehad? Maak dan een afspraak
om deze in te halen.
Iedereen kan een afspraak maken
Is er een vraag over opvoeding, groei en/of ontwikkeling? Is er behoefte aan advies,
een afspraak of meer informatie? Neem dan contact met ons op. De afdeling JGZ is
bereikbaar op
maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur: (088) 144 71 11 of via
jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl.
Samenwerking
Soms kan het nodig zijn dat JGZ de situatie van het kind met deskundigen of school wil
bespreken. Dit gebeurt natuurlijk alleen in overleg met de ouders. Samen bekijken we
wat de juiste hulp is.





Meer informatie?
Op www.ggdgelderlandzuid.nl staat onder ‘Jeugd & Opvoeden’ meer informatie over
de JGZ. Ook is hier betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en de
gezondheid van kinderen te vinden.
Op www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl staat hoe de GGD scholen helpt om
aandacht te besteden aan de gezondheid van leerlingen. De GGD ondersteunt
bijvoorbeeld bij thema’s als gezond eten, bewegen, social media gebruik, roken,
alcohol en vriendschappen/relaties.
32

Bedrijfshulpverlening (BHV)
De school is verantwoordelijk voor de veiligheid van iedereen die zich in het gebouw
bevindt.
Op onze school is een drietal gecertificeerde BHV-ers die extra zorg dragen voor de
veiligheid. Zij worden door middel van trainingen op de hoogte gehouden van
ontwikkelingen en houden theoretische en praktische vaardigheden op peil. Verder is er
op school een door de brandweer goedgekeurd veiligheids- en ontruimingsplan
aanwezig.
De samenstelling van de BHV groep: Theo Wijnhoven en Suzan van Rens, 1 BHV plek is
op dit moment nog vacant.

Verzekering
Het bestuur heeft een collectieve schoolongevallenverzekering afgesloten voor alle
leerlingen en leerkrachten. Deze verzekering is uitsluitend van kracht tijdens
schooluren, alsmede bij het naar en van school gaan en bij evenementen in
schoolverband.

8.4 Voor - en naschoolseopvang
Voor de buitenschoolse opvang hebben de scholen in en om Groesbeek een
samenwerkingsovereenkomst gesloten met het kindercentrum Domino.
Op de Titus Btandsma heeft de Buitenschoolse opvang de beschikking over ruimtes in
en bij de school. De kinderen hoeven niet vervoerd te worden naar andere locaties.
Kindercentrum Domino verzorgt:







Voorschoolse opvang
Naschoolse opvang
Tussenschoolse opvang
Kinderdagverblijven
Peuterspeelzalen
Gastouderbureau

Contact gegevens kindercentrum Domino
Postadres: Postbus 68, 6560AB Groesbeek
Bezoekadres: Bredeweg 68, 6562DG Groesbeek
Emailadres: info@kindercentrum-domino.nl
U kunt alle relevante informatie vinden op de website: www.kindercentrum-domino.nl

8.5 Verzuimbeleid Stichting Primair Onderwijs Groesbeek




Wanneer een leerling ziek is, moet dit direct bij de school gemeld worden. Indien
de leerling langere tijd niet naar school kan komen, gaan we samen met de
ouders/verzorgers bekijken of we het onderwijs, rekening houdend met de
ziekte, kunnen voortzetten. Hierbij kunnen we gebruik maken van de
deskundigheid van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen.
Het is onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij ziek is, te zorgen
voor goed onderwijs. Daarnaast vinden wij het zeker zo belangrijk dat de
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leerling in deze situatie contact blijft houden met de klasgenoten en de
leerkracht.
Het continueren van het onderwijs aangepast aan de problematiek is belangrijk,
omdat de zieke leerling dan bezig blijft met de toekomst. Leerachterstanden
worden dan zoveel mogelijk voorkomen.

Verlof onder lestijd
Verlof buiten de vastgestelde vrije dagen of vakantieweken om moet minimaal 8 weken
van tevoren aangevraagd worden via een formulier dat u kunt krijgen bij de directeur.
Deze aanvragen worden getoetst aan de wettelijke regelingen (leerplichtwet), waarna u
van ons een schriftelijke reactie krijgt.

Vakantieverlof kan alleen worden verleend indien:





het in verband met de specifieke aard van het beroep van één van de ouders
niet mogelijk is om binnen een van de schoolvakanties op vakantie te gaan,
het verlof mimimaal twee maanden van tevoren wordt aangevraagd en
een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen
een van de officiële vakanties mogelijk is, en
een verklaring van de accountant wordt overlegd waaruit blijkt dat het, gezien
de specifieke aard van het beroep van één van de ouders, financieel niet
mogelijk is binnen een van de schoolvakanties op vakantie te gaan.

Onder de bovengenoemde voorwaarden mag vakantieverlof:




eenmaal per schooljaar worden verleend
niet langer duren dan 10 schooldagen
niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Dit alles betekent dat we geen extra verlof mogen geven voor eerder op vakantie gaan,
goedkoper of buiten het seizoen op vakantie gaan, of een lang weekend weg.
Verlof wegens bijzondere omstandigheden kan verleend worden bij:










een verhuizing van het gezin (ten hoogste 1 dag)
het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e
graad (ten hoogste 2 dagen)
ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (altijd in
overleg met de directeur)
overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad (ten hoogste 4 dagen),
bloed- en aanverwanten in de 2e graad (ten hoogste 2 dagen), bloed- of
aanverwanten in de 3e of 4e graad (1 dag)
viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of
60-jarig (huwelijks)jubileum van ouders of grootouders (ten hoogste 1 dag)
voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, een en ander voor zover dat
niet buiten de lesuren kan geschieden;
bij bevalling van de moeder, voogdes;
bij calamiteiten, zoals brand (altijd in overleg met de directeur).

De volgende situaties zijn geen 'gewichtige omstandigheden':



familiebezoek in het buitenland
vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding
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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

Streng toezicht op de leerplicht
Wij verzoeken u dringend met het bovenstaande rekening te houden en niet onnodig en
ongevraagd verlof op te nemen. De schoolleiding is verplicht de leerplichtambtenaar
mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Ook te laat komen geldt als
ongeoorloofd verzuim.
De inspectie en de leerplichtambtenaar houden hierop tegenwoordig streng toezicht.
Zowel ouders als school riskeren een boete bij het niet nakomen van de leerplichtwet.
Voor het vakantierooster verwijzen wij u naar de schoolkalender.

Regels schorsing en verwijdering
Omtrent deze twee aspecten is er een protocol gemaakt op stichtingsniveau, deze
informatie ligt op school ter inzage.

8.6 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Vanaf mei 2018 is er een nieuwe wet op de privacy. Wat betekent deze wet voor u en
voor ons?
Bij de inschrijving van uw kind geeft u ons, het personeel van school, al toestemming
om persoonlijke gegevens van u en uw kind te gebruiken en om foto’s van uw kind op
de website of in de app van school te plaatsen. Het gebruiken van uw persoonlijke
gegevens mag alleen in dienst van school. Wanneer uw kind de school verlaat zijn wij
verplicht deze gegevens nog 2 jaar te bewaren, nadat uw kind van school is gegaan.
• De basisschool moet de gegevens over verzuim en in- en uitschrijving (5 jaar na
vertrek) bewaren.
• De gegevens over een leerling die naar een school voor speciaal onderwijs is
doorverwezen (3 jaar na vertrek).
• De adresgegevens van (oud-)leerlingen mag de school bewaren voor het organiseren
van reünies.

Wat betekent de nieuwe wet voor ons:
• Wij hebben op papier gezet welke gegevens wij van u en uw kind bewaren en
waarom.
• Wij mogen geen (onnodige) gegevens van u of uw kind bewaren zonder toestemming.
• In sommige gevallen zijn wij verplicht deze gegevens te delen; denkt u aan
medewerkers in het voortgezet onderwijs (vo) of het speciaal basisonderwijs (sbo):
wanneer uw kind de basisschool verlaat of de inspectie van het Onderwijs
• Wij zijn verantwoordelijk voor de bescherming van uw gegevens, op papier en
digitaal.
• Wij zijn verplicht datalekken te melden.
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Wat betekent de nieuwe wet voor u:
• U geeft bij inschrijving toestemming aan ons om uw gegevens te gebruiken.
• U geeft ook toestemming om deze gegevens te delen met organisaties die met school
verbonden zijn. Denkt u hierbij aan Stichting Jeugd en gezin, het zwembad voor
schoolzwemmen, de (school)bibliotheek, inschrijven voor eindtoets Cito,
verkeersexamen.
• U moet nog steeds apart toestemming geven om de gegevens van u of uw kind te
delen met deskundigen wanneer het gaat om aanmelding voor het
Samenwerkingsverband, de gezinsspecialist, logopedie, fysiotherapie.
• U moet nog steeds apart toestemming geven aan school om de gegevens van uw kind
op te vragen bij behandelende artsen, psychologen, behandelende instanties.
• U heeft nog steeds inzagerecht. Dit betekent dat u altijd, na het maken van een
afspraak, het recht heeft om de gegevens die wij bewaren in te zien. Dit gebeurt elk
jaar in groep 8 voordat het leerlingdossier doorgegeven wordt aan het voortgezet
onderwijs.

Vragen over de AVG?
Wilt u meer weten over de AVG of heeft u vragen over de AVG, dan kunt u een mail
sturen naar avg@spog.nl. U krijgt van ons zo spoedig mogelijk een reactie.

De Externe Functionaris Gegevensbescherming
De externe functionaris gegevensbescherming (EFG) ziet toe op de naleving van de
privacywetgeving, adviseert de directie van de school en werkt samen met de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP).
Daarnaast functioneert de EFG als aanspreekpunt en sparringpartner voor ouders,
medewerkers, directie en bestuur. Calamiteiten (waaronder een data-lek) kunt u
melden bij de EFG.
Onze Externe Functionaris Gegevensbescherming is
Dhr. Ronald van Rooijen
e-mail: ronald.van.rooijen@dyade.nl
tel.: 06-51097257
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8.7 Verdere namen en adressen
Stichting Primair Onderwijs Groesbeek

Bezoekadres bestuurscentrum:

Dagelijks bestuur:

Breedeweg 68,

Muriel van Bergen, Edgar van den Bosch

6562 DG Groesbeek.

Postbus 68

info@spog.nl

6560 AB Groesbeek

www.spog.nl

 024 – 366 22 60
Schoolbestuur:

GGD Regio Nijmegen:

Voorzitter: dhr. G. van Ewijk

Afdeling Jeugdgezondheidszorg

De Ploeg 21

Postbus 1120

6561 PH Groesbeek

6501 BC Nijmegen

 024 - 397 22 54

 (024) 329 71 11
(ma t/m vrij van 08.30 tot 14.00 u)
gzbedrijfsbureau@ggd-nijmegen.nl

Schoolbegeleiding:

Inspectie:

Marant Educatieve diensten,

Klazien Witt
Toezicht PO Zuid
088-6696326
06-27743542
www.onderwijsinspectie.nl

Aamsestraat 84 a
6662 NK Elst
 0481– 43 93 00
www.marant.nl
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9 Ons ABC en afkortingen
9.1 Ons ABC
Allergie
Indien uw kind ergens allergisch voor
is (bijvoorbeeld bepaalde
voedingsstoffen) zijn wij daarvan
graag op de hoogte. Geeft u dit door
aan de leerkracht en klassen ouder,
zodat er met traktaties op school
rekening mee kan worden gehouden.
Er is een allergielijst op school.
Bedrijfshulpverlening (BHV)
De school is verantwoordelijk voor
de veiligheid van iedereen die zich in
het gebouw bevindt. Op onze school
zijn drie gecertificeerde BHV-ers die
extra zorg dragen voor de veiligheid.
Bouwoverleg
Een overlegvorm tussen de
leerkrachten van de groepen 1/2/3/4
en de groepen 5/6/7/8
Coöperatief Leren
Didactische werkvorm waarbij
‘samenwerken’ het uitgangspunt
voor leren is.
Creatieve middag
Met behulp van ouders werken de
kinderen aan creatieve werkstukken
van uiteenlopende aard. Dit varieert
van het bakken van koekjes tot zelf
getimmerde boten.
EHBO-koffer
Meteen links na de linker-entreedeur
hangt een blauwe EHBO-koffer die
alleen in noodgevallen geopend mag
worden. Deze koffer is verzegeld
zodat we ervan verzekerd zijn dat
alle belangrijke zaken erin zitten.
Voor kleine ongelukjes is er een
EHBO-kist in de keuken te vinden.
Eten en drinken
Tijdens de ochtendpauze en overblijf
kunnen de leerlingen iets eten en
drinken in de klas. We adviseren u
uw kind gezond eten en drinken mee
te geven in duurzame verpakkingen,
zoals bekers en trommeltjes, die
hergebruikt worden. Verpakkingen
worden door de leerlingen mee naar
huis genomen.

Excursies
Wanneer een excursie gepland wordt
sluit deze aan bij de thema’s die in de
groepen worden behandeld. De
excursies dragen bij aan
verlevendiging en aanschouwelijkheid
van het onderwijs.
Fietsen
Op de speelplaats wordt niet gefietst
of gereden op bijvoorbeeld skeelers en
skelters. De fietsen worden in de
fietsenstalling geplaatst.
Gevonden voorwerpen
Bij de entree staat een kist met
gevonden voorwerpen. Na iedere
vakantie wordt de kist geleegd en de
inhoud naar een goed doel gebracht.
Groepslijsten
Op de informatieavond krijgt u een
groepslijst met namen en adressen
van de kinderen uit de groep mee.
Gym
De leerlingen gymen in
gemeenschapshuis Kerstendal.
Gymtassen
Iedere nieuwe leerling krijgt een
stoffen gymtas waarin de
gymspullen bewaard worden.
Gymrooster
Groep 1-2:
Groep 3-4:
Groep 5-6:
Groep 7-8:

di
di
di
di

en
en
en
en

do
do
do
do

Halviering
Voorstelling door leerlingen voor
ouders, belangstellenden en de andere
kinderen en leerkrachten van de
school. De leerlingen presenteren
waar ze in die periode in de klas mee
bezig zijn.
Honden
U mag uw hond, mits deze aangelijnd
is en geen gevaar oplevert,
meenemen op het schoolplein.
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Huiswerk
Het huiswerk heeft als doel de
zelfstandige leerhouding van
de leerlingen (in het verlengde van het
zelfstandig werken op school) verder
te ontwikkelen. In de bovenbouw
wordt leerstof van topografie mee naar
huis gegeven als voorbereiding op de
toets. Daarnaast kan het zijn dat een
leerling, in overleg met de leerkracht,
of de IB-er oefenstof meekrijgt om
bepaalde leerstof extra in te oefenen.
Vanaf groep 5 wordt regelmatig
huiswerk meegegeven voor begrijpend
lezen, spelling, rekenen en
studievaardigheden. Deze belangrijke
onderdelen worden hiermee nog eens
extra getraind.
Inloop
Het schoolplein is ’s morgens vanaf
8.15 uur toegankelijk. Er mag
gespeeld worden op de speelplaats en
er mag gevoetbald worden op het
voetbalveld van de school. Vanaf 8.20
kunnen de kinderen naar binnen. De
ouders van groep 1 t/m 3 mogen
met de kinderen meelopen. Na de
tweede zoemer starten de lessen (8.30
uur).
Informatie aan gescheiden ouders
Beide ouders hebben recht op
informatie over hun kind. Ook een
ouder die niet het ouderlijk gezag
heeft, heeft hier recht op. Doorgaans
wordt de informatie aan één van de
ouders (de contactouder) gegeven.
Indien de andere ouder apart ook
geïnformeerd wil worden geeft hij/zij
dit aan bij de de leerkracht, zodat
hij/zij ook geïnformeerd wordt.
Invallers
Bij ziekte van een vaste leerkracht kan
onze school een beroep doen op onze
invallerspool.
Inzage in de schoolvorderingen
Er zijn 3 inloopavonden per jaar. U
kunt dan samen met uw kind het werk
van uw kind inzien.
Jeugdtijdschriften
Aan het begin van ieder schooljaar
kunt u uw kind abonneren op
verschillende tijdschriften. Op de
klasseninformatieavond worden de
folders meegegeven.

Jaarkalender
In het begin van het schooljaar
krijgt u een jaarkalender met hierin
alle activiteiten, vakanties,
schooltijden, roosters,
wetenswaardigheden en
studiedagen.
Kwaliteitsonderzoek
Om het jaar wordt er een
kwaliteitsonderzoek gedaan onder
ouders, leerlingen en leerkrachten.
Het laatste onderzoek is gehouden in
2016/2017. De conclusies worden
meegenomen in ons meerjarenbeleid
Luizencontrole
Na iedere vakantie worden kinderen
en leerkrachten door ouders
gecontroleerd op hoofdluis. Zie ook
blz. 31.
Mobieltjes en andere apparatuur
Uw kind mag alleen een mobieltje
meenemen naar school als er
speciale omstandigheden zijn. Dit
gebeurt in overleg met de
leerkracht. Het mobieltje wordt
tijdens de lesuren in bewaring
gegeven bij de leerkracht. iPod, MP3
spelers etc. zijn niet toegestaan op
school.
Musical
De afsluiting van het laatste jaar van
groep 8 wordt gevierd met een
musicaloptreden.
Naschoolse opvang
Binnen SPOG hebben wij gekozen
voor samenwerking met
Kindercentrum Domino. Wij hebben
een BSO en een Peuterspeelzaal
inpandig.
Overblijven
Wordt gedaan samen met de
leerkracht.
Schoolreisje
Het ene jaar organiseren we een
schoolreisje, het andere jaar is er
een leuke activiteit in een andere
vorm.
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Schooltijden
Maandag t/m vrijdag van 8.30 uur t/m
14.00 uur.
Smoelenbord
U vindt het smoelenbord in de hal van
de school.
Sponsoring
Een extraatje voor de school is altijd
welkom, er staan nog allerlei wensen
op ons lijstje zoals b.v. een mooie
natuurkast waar allerlei
natuurmaterialen in opgeborgen en
tentoongesteld kunnen worden. Voor
de sponsoring van de scholen is het
beleid van de Stichting Primair
Onderwijs Groesbeek vastgelegd in het
document “Beleid sponsoring”.
Het beleid is gebaseerd op het
convenant sponsoring, dat is
afgesloten door het rijk,
besturenorganisaties,
onderwijsbonden, ouderorganisaties,
werkgevers-organisaties, educatieve
uitgeverij-en, consumentenbond en
leerlingenorganisatie.
De scholen en hun eventuele
sponsoren leggen hun afspraken vast
in een sponsorovereenkomst. Hierin
staan alle rechten en plichten duidelijk
omschreven. Het “Beleid sponsoring”
ligt ter inzage op school.
Teken
Onze school ligt in een bosrijke
omgeving. Wij raden u aan alert te zijn
op tekenbeten.

Tutorlezen
Leerlingen uit hogere groepen
lezen samen met kinderen van
groep 2/3/4 een boek of een
prentenboek. In sommige groepen
gebeurt dit tutorlezen met
leesmaatjes uit de eigen groep. De
tutor is geïnstrueerd om
aanwijzingen te geven aan het
leeskind. Ook voorlezen of een
taalspel spelen kan één van de
activiteiten zijn. Dit is leerzaam
voor beide partijen.
Verjaardag leerkrachten
Elke leerkracht viert zijn/haar
verjaardag op eigen wijze.
Verkeersdiploma
Elk jaar doen de kinderen van
groep 7 mee aan het landelijk
theoretische verkeersexamen.
Verlofformulier
Zie “verzuimbeleid”, pagina 33.
Dit geldt voor leerlingen van groep
1 t/m 8.
U kunt een verlofformulier bij de
directie verkrijgen (of downloaden
op de site). De directie zal de
aanvraag in behandeling nemen en
beoordelen.
Voetballen
Op het voetbalveld kan zowel voor
school als in het speelkwartier
gevoetbald worden met een zelf
meegebrachte bal of met een bal
van school.

Trakteren
De jarige wordt in de groep in het
zonnetje gezet en mag trakteren. We
verzoeken u uw kind een gezonde
traktatie mee te geven.
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9.2

Afkortingen

AD

Algemeen directeur

Cluster
CD
d Cluster directeur

SBO

Speciaal Basis Onderwijs

SO

Speciaal Onderwijs

LD

Locatie directeur

AC

Afstemmings Coördinator

ONS

Ondersteunings Netwerk SPOG

OPP

Ontwikkelingsperspectief

TLV

Toelaatbaarheidsverklaring

CVT

Commissie Van Toelaatbaarheid

CVL

Coördinator Verbindend Leren

ALO

Lerarenopleiding Algemeen
Lichamelijke Opvoeding

OOP

Onderwijsondersteunend personeel

AMK

Algemeen Meldpunt
Kindermishandeling

OP

Onderwijzend personeel

AVI

Analyse van
Individualiseringsvormen.

OR

Oudervereniging

BO

Basisonderwijs

PAB

Preventieve ambulante begeleiding

BAPO

Bevordering Arbeidsparticipatie
Primair Onderwijs

PABO

Pedagogische Academie
Basisonderwijs

CITO

Centraal Instituut Toets
Ontwikkeling

PAH

Preventieve ambulante hulpverlening

CPS

Christelijk Pedagogisch
Studiecentrum

PCL

Permanente Commissie
Leerlingenzorg

DMT

Drie minuten test

PKO

Periodiek kwaliteitsonderzoek

GHUM

samenwerkingsverband
Groesbeek, Heumen, Millingen,
Ubbergen

REC

Regionaal Expertise Centrum

AC-er

AfstemmingsCoördinator

ROC

Regionaal Opleidings Centrum

ICT

Informatie en communicatie
technologie

RT

Remedial teacher

IPB

Integraal personeelsbeleid

SEO

Sociaal Emotionele Ontwikkeling

KPC

Katholiek Pedagogisch Cetrum

SBaO

Speciaal Basisonderwijs

LGF

Leerling gebonden financiering

SMT

Schoolmanagement team

LVS

Leerlingvolgsysteem

SPOG

Stichting Primair Onderwijs
Groesbeek

LWOO

Leerwegondersteunend onderwijs

WAL

Werkgroep Afstemming
Leerlingenzorg

LD

Locatiedirecteur

CD

Clusterdirecteur

MR

Medezeggenschapsraad

MT

Managementteam van directeuren
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