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Voorwoord 
 

Voor u ligt de schoolgids 2017/2018 van BS de Lindegaerd. De 
schoolgids laat zien wat u als ouder van ons mag verwachten en 
waar wij ons als team voor willen inzetten.  
 
Wij willen u graag inzicht geven in de achtergronden van waaruit 
wij werken:  
 wat is onze missie, onze identiteit, wat zijn onze doelen,  
 wat leert uw kind in onze school,  
 hoe willen wij dat zo goed mogelijk vormgeven, enzovoort.  

Wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van onze 
manier van werken op school.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Samen met u willen wij in deze belangrijke periode een goede 
basis leggen voor de verdere ontwikkeling van uw kind.  
 
De verwijzingen naar de uitgebreidere informatie rondom een 
bepaald onderwerp kunt u via de website van onze school 
vinden, of rechtstreeks via www.innovo.nl. 
 
Natuurlijk kunt u alle, in de schoolgids benoemde onderwerpen, 
rechtstreeks met uw school bespreken.  
 
Namens al mijn collega’s wens ik u veel leesplezier toe.   
  
Christa Somers-Schneiders, 
directeur  
 
 

 
 

http://www.innovo.nl/
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ONZE STICHTING 
 
 
INNOVO is de koepelorganisatie van ruim 50 scholen voor primair onderwijs in 
Zuid- en Midden-Limburg. Bijna 10.000 leerlingen bezoeken onze scholen. 
INNOVO heeft 700 leerkrachten in dienst en ruim 200 medewerkers met 
ondersteunende taken. INNOVO bouwt voort op een onderwijstraditie van 100 
jaar goed basisonderwijs in Heerlen en wijde omgeving.   
Het bevoegd gezag van de stichting wordt gevormd door het College van Bestuur: 
dhr. Bert Nelissen, voorzitter en mw. Joan van Zomeren, lid. Het College van 
Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, die een controlerende 
taak heeft ten aanzien van de vastgestelde doelen. Het College van Bestuur houdt 
kantoor aan de Ruys de Beerenbroucklaan 29A te Heerlen. Hier is ook het 
servicebureau gevestigd dat ondersteuning biedt aan de scholen en het college. 
Op het servicebureau zijn deskundigen werkzaam in de disciplines financiën, 
huisvesting, ICT, administratie, personele, juridische en onderwijskundige zaken. 
 
Postadres  
Postbus 2602,  
6401 DC Heerlen  
 
Bezoekadres  
Ruys de Beerenbroucklaan 29a  
6417 CC Heerlen 
  

045 5447144  
@ mail@innovo.nl  
 

 www.innovo.nl 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.innovo.nl/
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Wie zijn wij? 
 
Op de basisschool breng je een stuk van je leven door. Minimaal 7520 uren, 
verdeeld over 8 jaren. U vertrouwt uw kinderen toe aan de zorg van de meesters 
en juffen. Het kiezen van een basisschool gebeurt dan ook met zorg. 
Scholen verschillen, in werkwijzen, in sfeer, in resultaten. Dat maakt kiezen 
moeilijk. De schoolgids moet helpen bij het bewust kiezen van een basisschool. 
Een reden om voor onze school te kiezen kan zijn dat 
Basisschool De Lindegaerd voor de vierde keer op rij erkend is  
als een excellente school! 
Het gehele rapport is te downloaden bij  
http://excellentescholen.nl/primair-onderwijs/scholen/923/ 
Het zal waarschijnlijk minder goed te begrijpen zijn voor die ouders die niet in het 
onderwijs werkzaam zijn. Daarom in deze gids de eindconclusie in andere 
bewoordingen: 
   
- De school haalt zeer goede resultaten, breed opgevat. Dat betekent dat er 

buiten de opbrengsten op de basisvakken ook goede resultaten zijn op het 
gebied van de veiligheid, sociale omgang, wereldoriëntatie enz.; 

- de leraren zien snel wanneer kinderen de leerstof niet begrijpen en nemen 
direct actie. Zo kunnen meer kinderen bij de groep blijven aanhaken;  

- ook de kinderen die meer kunnen presteren krijgen het aanbod dat ze 
nodig hebben; 

- de leraren zijn in staat om kinderen die extra aandacht nodig hebben, dat 
in de klas kunnen bieden; 

- de school volgt de prestaties in de verschillende vakken van de groepen 
actief en neemt actie bij terugkerende minder goede resultaten;  

- de school geeft ontwikkelingsgericht onderwijs. Dit wordt toegelicht 
verder in deze gids; 

-  de school heeft een duidelijk visie op onderwijs en ontwikkelt zich 
gebaseerd op deze visie door. 

We zijn trots op deze mooie erkenning.  

 

Algemene doelen 
Met onze visie als uitgangspunt, als drijfveer voor ons handelen realiseren wij de 
volgende algemene doelen in onze programmalijnen: 
 

Programmalijn Algemeen doel 
Kwaliteitszorg Wij hebben inzicht in de onderwijsbehoeften van onze 

leerlingenpopulatie, onze opbrengsten en onze 
onderwijswerkprocessen, en verbinden daaraan 
aantoonbaar consequenties voor de inrichting van ons 
onderwijs. 

Eigentijds leren Wij dragen zorg voor een leer- en werkomgeving in en om 
school waarin leerlingen, leerkrachten en educatieve 
partners zich veilig en prettig voelen. 
De leerkracht stemt de instructie en verwerking af op de 
verschillen tussen de leerlingen. 
 
Het onderwijsleerproces is zodanig ingericht dat de 
leerlingen bewust met en van elkaar leren. 
 
De leertijd is afgestemd op de onderwijsbehoeften van 
leerlingen ter bevordering van het bereiken van de 
streefdoelen. 
 
De leerling leert zelf verantwoordelijkheid te dragen voor 
zijn/haar eigen leerproces. 
 
 

Brede 
ontwikkeling 

Het leerstofaanbod is afgestemd op de onderwijsbehoeften 
van onze leerlingen ter bevordering van het bereiken van de 
streefdoelen en de doorgaande lijn. Wij passen ICT in ons 
aanbod en de organisatie van ons onderwijs. 
 

http://excellentescholen.nl/primair-onderwijs/scholen/923/
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Passend onderwijs Wij volgen systematisch de ontwikkeling van de leerlingen. 
Wij zorgen voor een passend aanbod om de geformuleerde 
streefdoelen te bereiken.  
Ons lesmodel is hierop ingericht. Wij geven les aan meerdere 
niveaus in de klas.  
Leerlingen met een individuele leerlijn op één of meerdere 
vakgebieden hebben een individueel 
ontwikkelingsperspectief. 
 
Wij evalueren en rapporteren systematisch de voortgang in 
de ontwikkeling van leerlingen zowel tussentijds als aan het 
eind van de schoolperiode op landelijk genormeerde 
toetsen. 
 
Wij dragen zorg voor een kwalitatieve en administratieve 
in/uitschrijving van leerlingen met als doel de doorgaande 
ontwikkelingslijn zo optimaal mogelijk te kunnen 
waarborgen. 
 

Samenhangende 
arrangementen 

Wij onderhouden functionele contacten met educatieve 
partners om een rijk aanbod te waarborgen op onderwijs, 
zorg en educatie. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

De identiteit van onze school 
Onze school is een katholieke school.  
Bij het aannemen van leerlingen gaan wij ervan uit dat ieders keuze wat betreft 
zijn/ haar geloofsovertuiging, gerespecteerd  wordt. Dat betekent, dat ook 
andersdenkende leerlingen bij ons op school zitten. Samenleven met respect voor 
elkaars opvattingen vindt de school een groot goed. In de praktijk betekent dit, 
dat soms met ouders overleg plaats vindt of en op welke wijze hun kind 
deelneemt aan die activiteiten, die een specifiek religieus karakter hebben. Wij 
vragen van alle ouders, die hun kind(eren) aanmelden, de uitgangspunten en 
doelstellingen van de school te respecteren. 
 

Daar staan we voor… 
De Lindegaerd is een van de acht basisscholen in de gemeente Meerssen. Al die 
scholen verschillen in meerdere of mindere mate van elkaar. Scholen verschillen in 
werkwijze, sfeer en resultaten. Op drie manieren werkt onze school aan verdere 
kwaliteitsverbetering: goed geschoold personeel, gebruik van moderne methodes 
en intensief volgen van de resultaten van onze leerlingen. 
 
Basisschool De Lindegaerd is een school waar: 
-  aandacht is voor de veiligheid van kinderen. Kinderen die zich veilig voelen 

kunnen zich ontwikkelen. 
-  de ontwikkeling van kinderen actief gevolgd wordt. 
- leerkrachten met ouders in gesprek gaan als problemen, van welke aard 

ook, gesignaleerd worden. 
-  nagedacht wordt over welke aanpak voor dit kind kan werken.  
-  hulp van buiten de school gezocht wordt als daar behoefte aan is. 
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Onze schooltijden  
 
Vanaf 08.20 uur en om 12.50 uur is er toezicht door leerkrachten op de 
speelplaats voor de kinderen die er dan al zijn. 
Om 08.25 uur en om 12.55 uur gaat dan de eerste bel. Op dat signaal verzamelen 
de leerlingen zich per groep op een afgesproken plaats en gaan samen met de 
leerkracht naar binnen. 
’s Ochtends kunnen de leerlingen van groep 1 en 2 tot in het lokaal worden 
begeleid. De kleuters met hun ouders kunnen binnenkomen om 8.20 uur. De 
eerste bel om 08.25 uur is dan het teken om afscheid te gaan nemen, zodat de 
lessen om precies half negen kunnen starten.  

 
           
Groep 1 en 1/ 2:  

maandag, dinsdag en donderdag:   

08.30 – 12.00 uur, 13.00 – 15.00 uur 

woensdag: (op vrijdag geen school!) 

08.30 – 12.30 uur 

 

Groep 3 t/m 8: 

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 

08.30 – 12.00 uur, 13.00 – 15.00 uur 

woensdag: 

08.30 – 12.30 uur 

 
 

 
 
Vrije dagen en vakanties 
 
herfst (16 oktober t/m 20 oktober 2017) 

kerst (25 december 2017 t/m 5 januari 2018) 

carnaval (12 februari t/m 16 februari 2018) 

meivakantie (23 april t/m 4 mei 2018) 

zomervakantie (9 juli t/m 17 augustus 2018) 

Middag voor kerstvakantie (vrijdagmiddag 22-12-2017) 

Pasen (2 april 2018) 

Hemelvaartsdag en dag na Hemelvaart (10 + 11mei 2018 

Pinkstermaandag (21 mei 2018)  

Middag voor zomervakantie (vrijdagmiddag 06-07-2018) 

Innovo studiedag (11 oktober 2017) 

Studiedagen (2 dagen, zie jaarkalender) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Afwezig zijn: 
Is uw kind ziek, of is er een andere reden waarom uw kind 
niet naar school kan komen, laat dat dan even weten, liefst 
voor schooltijd. Tel. 043 – 364 29 15 

 

Groepsindeling 
 
In schooljaar 2017/2018 werken wij met de volgende groepen: 
 
Groep 1-2,  
Groep 3-4,  
Groep 5-6,  
Groep 7-8. 
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Wat leert uw kind allemaal op 
De Lindegaerd?  
 
Op BS de Lindegaerd staat het basisvak “Lezen” met stip hoog op de agenda. 
Kinderen vergroten hun kennis snel als zij kunnen lezen. En later als volwassenen 
kunnen zij zich ontwikkelen tot kritische burgers als zij begrijpen wat een tekst 
inhoudt. 
Technisch lezen is belangrijk …. kunnen begrijpen wat je leest is ons hoogste 
doel. 
 
Lezen is belangrijk. Toch is er voor de Lindegaerd iets dat wij nog belangrijker 
vinden en dat is een veilige school voor elk kind zijn. Veiligheid is de basis van alle 
leren. Regels, consequent zijn en voorspelbaarheid zorgen voor rust in de school. 
Een methodische aanpak met PAD en KiVa ondersteunt ons daarbij. 
Bij de intake op school wordt ouders het belang van voorlezen uitgelegd. 
Voorlezen vergroot de woordenschat. Spelenderwijs leren kinderen, dat je van 
links naar rechts leest. Een aantal letters wordt al snel herkend. En een kind leert 
al jong dat lezen leuk is! Iedere week mogen de kleuters een boek uit de 
goedgevulde kleuterbibliotheek kiezen en mee naar huis nemen. 
 
De kleuters leren bij ons spelenderwijs rond een gezamenlijk thema, dat we door 
de hele school in zes weken centraal in het onderwijs stellen. Interactief 
voorlezen, spelen in de door de kleuters gemaakte speelhoek en voorbeeldspel 
van de kleuterjuffen stimuleren de actieve woordenschat. 
In groep 3 geeft de nieuwste uitgave van Veilig Leren Lezen een versnelling in het 
leren lezen. De kinderen ontvangen een diploma als ze kunnen lezen. Een 
feestelijke uitreiking in het bijzijn van de ouders, met bloemen en een speech van 
de directeur. Als je kunt lezen, gaat er een wereld voor je open! Snel leren lezen is 
motiverend. Je kunt als kind kiezen wat je wilt lezen. En als het technisch niveau 
snel stijgt, leer je moeilijke woorden die alleen in boeken voorkomen. Het stelt je 

in staat om teksten die moeilijker zijn te lezen. Een grote woordenschat is het 
vliegwiel tot verdere ontwikkeling. 
 
Na de ochtendpauze is het een kwartier lang heel stil in de school. Iedereen leest 
uit een boek uit de goedgevulde gevarieerde bibliotheek. Omdat het iedere dag 
terugkomt blijft het boek boeien. Heerlijk….rust in het hoofd. Een begin om er 
weer stevig tegen aan te gaan…..de tweede ronde na de pauze. 
 
Voor ieder kind het maximale bereiken bij begrijpend lezen is ons uiteindelijke 
doel. De school verhoogt het niveau van begrijpend lezen door: 
-een beperkt aantal leesstrategieën aan te bieden, consequent dezelfde, door de 
hele school heen. 
-het aanbieden van ontwikkelingsgericht onderwijs. Deze zin heeft toelichting 
nodig. Een tekst is alleen te begrijpen als die aansluit bij het beginniveau van 
kennis op dat betreffende gebied. Als een lezer in de krant onder ogen krijgt, waar 
hij weinig van af weet, is hij snel de draad kwijt en stopt. Hij begrijpt het niet. 
Daarom laat de Lindegaerd kinderen kennismaken met “de wereld”. Wij geven 
ontwikkelingsgericht onderwijs rondom vijf thema’s per jaar. Bijna alle vakken, 
inclusief techniek, de Canon van de geschiedenis en cultuureducatie komen aan 
bod rond een centraal gesteld thema, bijvoorbeeld: thema planten.  
 
Rekenen en gym blijven zelfstandige vakken. Na de introductie formuleren de 
leerlingen wat ze willen leren. In de middaguren zijn de leerlingen zelfstandig of in 
groepjes hiermee bezig. Moeilijke woorden worden genoteerd en uitgelegd. Al 
deze zaken zorgen ervoor dat kinderen veel leren. Onze (hoog)begaafde kinderen 
leren zaken binnen het thema die aansluit bij hun kennis. En dat zorgt ervoor dat 
kinderen teksten op een moeilijker niveau kunnen begrijpen. 
 
In de morgenuren wordt de instructie en de eerste inoefening door de leraren 
aangeboden. De methode Alles-in-1 ondersteunt ons bij ons ontwikkelingsgericht 
onderwijs. 
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Ook het ontwikkelen van hedendaagse 21-eeuwse vaardigheden: creativiteit, 
kritisch denken, vaardigheden om een probleem op te lossen, communiceren, 
samenwerken, digitale geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden en 
zelfregulering kan in dit type onderwijs gemakkelijk een plaats vinden. 
 
Al deze zaken samen motiveren kinderen tot lezen en leren. Onze kinderen, 
inclusief de dyslectici verlaten groep 8 met het hoogste niveau van technisch 
lezen. En ook met begrijpend lezen behalen zij een hoog niveau. 
 
Onze slogan is:  
 
 

Lees,  
beleef  
en groei! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benutting van verplichte onderwijstijd 
 

Per schooljaar is uw kind verplicht om een minimum  
aantal uren onderwijs te volgen. Dit aantal uren is  
bij de wet geregeld en wordt door de inspectie getoetst.  
Voor de groepen 1 t/m 4 samen is het minimum aantal  
uren onderwijs 3.520 en voor de groepen 5 t/m 8  
bedraagt dit 3.760.  
Dit schooljaar hebben de leerlingen van groep 1 t/m 4  
3564 uren les en de leerlingen van groep 5 t/m 8 3974  
lesuren. Er is een marge ingebouwd om bij onvoorziene  
omstandigheden niet onder de minimale lestijd te komen. 
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Overzicht urenverdeling op groepsniveau per week 
 
Voor de urenverdeling over de leer- en vormingsgebieden hanteren wij richtlijnen. 
Deze normen kunnen meer of minder worden naar aanleiding van: de behaalde 
resultaten, de kenmerken van de groep en/of de leerstofkenmerken. 
 

 Groep 1 2 

Soc. Em. Ontwikkeling 1.00 1.00 

Bewegingsonderwijs 5.00 500 

Expressie  1.45 1.45 

Voorbereidend schrijven 0.30 0.30 

Werken met ontwikkelingsmateriaal 8.15 8.15 

Kringactiviteit 3.00 3.00 

  

Groep 3 4 5 

Soc. Em. Ontwikkeling 0.30 0.30 0.30 

Bewegingsonderwijs 1.30 1.30 1.30 

Expressie 1.30 1.30 1.30 

Lezen 5.15 5.15 5.15 

Nederlandse taal 3.00 3.30 3.30 

Rekenen/Wiskunde 5.00 5.00 5.00 

Schrijven 2.30 1.30 1.00 

Thematisch werken 3.00 5.00 5.30 

Verkeer 0.30 0.30 0.30 

Extra onderwijstijd 1.00 1.00 1.00 

 

Groep 6 7 8 

Soc. Em. Ontwikkeling 0.30 0.30 0.30 

Bewegingsonderwijs 1.30 1.30 1.30 

Expressie 1.30 1.30 1.30 

Lezen 4.15 3.30 3.30 

Nederlandse taal 3.30 3.30 3.30 

Rekenen/Wiskunde 5.00 5.00 5.00 

Schrijven 0.45 0.30 0.30 

Thematisch werken 6.15 6.45 6.45 

Verkeer 0.30 0.30 0.30 

Engels  0.30 0.30 

Extra onderwijstijd 1.00 1.00 1.00 

 
 

Wat leert uw kind nog meer op De 
Lindegaerd? 
 
 Actief burgerschap en sociale integratie 
Het Ministerie OCW formuleert actief burgerschap als: de bereidheid en het 
vermogen om deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve 
bijdrage aan te leveren. 
In de toelichting op de WPO over de verplichting voor scholen om bij te dragen 
aan de integratie van leerlingen in de Nederlandse samenleving, wordt onder 
sociale integratie verstaan: een deelname van burgers (ongeacht hun etnische of 
culturele achtergrond) aan de samenleving, in de vorm van sociale participatie, 
deelname aan de maatschappij en haar instituties  en bekendheid met en 
betrokkenheid bij uitingen van de Nederlandse cultuur. 
 
Actief  burgerschap en sociale integratie vinden we belangrijk. Alleen al door onze 
leerlingen staat de school midden in de samenleving. Deze is steeds meer gericht 
op individualisering. Daarmee neemt de sociale binding af. Plichten en rechten die 
horen bij burgerschap zijn hierdoor op de achtergrond geraakt. Wij hebben de 
overtuiging dat meer menselijke solidariteit, goede manieren, sociale controle, 
kortom burgerschapsgedrag, bijdraagt aan de sociale cohesie.  
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In de kerndoelen voor het basisonderwijs is met betrekking tot burgerschap 
aangegeven: 
- De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting 
en de rol van de burger. 
- De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde 
waarden en normen. Dat leren we ze met behulp van het PAD en KiVa 
programma. 
- De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de 
Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen en ze leren 
respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen.  
- De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid 
van henzelf en van anderen.  
- De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht als 
verkeersdeelnemer. 
- De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu. 
 
Actief burgerschap is een deel van de pedagogische opdracht van de school. Dit 
betekent dat wij niet volstaan met het aanbieden van traditionele kennis uit de 
schoolvakken, maar ook door het burgerschap actief te integreren en op deze 
manier de leerlingen zelf te laten ervaren wat dit begrip werkelijk betekent.  
 
Sociaal-emotionele ontwikkeling 
Wij vinden het van groot belang dat een kind zich 
thuis voelt op school. Een mens kan zich alleen 
ontwikkelen als hij zich veilig voelt. Veiligheid is zelfs 
onze schoolmissie. Wij gebruiken in dit verband het  
PAD leerplan van het Seminarium voor 
Orthopedagogiek; een preventief programma 

waarmee scholen in het basis- en speciaal onderwijs op 
systematische manier kunnen werken aan de sociaal-
emotionele vorming van hun leerlingen. Wij volgen onze 
kinderen actief en schenken dagelijks aandacht aan hoe ze in 
hun vel steken. Ons doel is dat kinderen leren om goed met 

anderen en zichzelf om te gaan. In onze schoolkalender en de schoolkrant kunt u 
meer lezen hoe de PAD lessen eruit zien.  
KiVa, vanaf groep 3, heeft een aantrekkelijk en gevarieerd programma om te 
werken aan positieve groepsvorming. Het preventieve gedeelte bestaat uit onder 
meer tien thema’s met diverse lessen, een computerspel voor leerlingen, training 
voor leerkrachten en sociaal-emotionele monitoring. Als pesten of andere 
groepsproblemen zich toch voordoen, is er een curatieve aanpak 
(groepsgesprekken, steungroepaanpak en/of herstelaanpak) met een duidelijk 
stappenplan om het op te lossen.  
Zie verder: https://www.kivaschool.nl 
 
Onze intern begeleider, tevens gedragsspecialist, Jordy Vinken is de coördinator 
op dit gebied. Om zicht te krijgen of onze kinderen zich o.a. thuis voelen op onze 
school gebruiken wij Viseon. Viseon geeft zicht op de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van de leerlingen. Het bestaat uit twee digitale vragenlijsten: één 
voor de leerkracht en één voor de leerlingen. In de onderbouw vult alleen de 
leerkracht de lijst in.  
De resultaten van Viseon en de KiVa vragenlijst, waarin wij onze kinderen 
bevragen op hun welzijn, worden besproken op de teamvergadering, waarna 
mogelijk acties kunnen worden genomen ter verbetering. 
 
Internetprotocol en/of social media 
Binnen onze stichting Innovo is een werkgroep 'Social Media" actief. Zij hebben de 
opdracht om een protocol op te stellen ten aanzien van gebruik en inzet "Social 
media". Hierbij worden 'harde en zachte' regels beschreven. Harde regels gelden 
voor iedereen binnen Innovo, de zachte regels kun je beschouwen als het 
huishoudelijk reglement van iedere individuele school (tegemoet komend aan de 
verschillen binnen de scholen/stichting). 
Tot die tijd houden we ons aan de afspraken zoals ze in de schoolgids beschreven 
en in de klassen besproken zijn. 
  
 
 

https://www.kivaschool.nl/kiva-programma1
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Godsdienstige vorming 
Onze school is een van de scholen van Innovo; stichting voor katholiek onderwijs. 
In een aantal klassen openen we de dag met een gebed.  
We verlenen medewerking aan vieringen in de Parochiekerk. Kinderen van alle 
gezindten zijn echter welkom.  
 
Hoe ziet ons onderwijs eruit in de groepen 1 en 2? 
De aanpak in groep 1 en 2 verschilt van die in andere groepen. 
De schooldag begint meestal met een kringactiviteit: een kringgesprek,  
boekbespreking, taal- of rekenactiviteit.  
In de werksituatie zijn de kinderen bezig met ontwikkelingsmaterialen en/of 
expressiematerialen, in een gebonden of vrije vorm. 
Er wordt ook gebruik gemaakt van de speelhoeken: luisterhoek, boekenhoek 
computerhoek, poppenhoek of bouwhoek. 
 

Spel is de motor van het leren! 
 
De materialen waarmee we werken, kunnen we verdelen in constructiemateriaal, 
zintuiglijk materiaal en expressiemateriaal. In de lessen vloeien verschillende leer- 
en vormingsgebieden in elkaar over, voorbeeld: de kinderen spelen in de 
poppenhoek. Wij weten dat ze dan bezig zijn met de taalontwikkeling en in de 
bouwhoek nodigen de constructies uit tot rekenen en verhoudingen zoeken. 
 
In groep 1 leren de kinderen omgaan met het schoolse gebeuren. Er is veel 
aandacht voor structuur, gewoontevorming, regelmaat, zelfstandigheid en sociale 
contacten. We werken aan een goede werk- en luisterhouding. Tevens besteden 
we aandacht aan taakaanvaarding en taakvolharding. 
 
Omdat oudste kleuters vanuit hun natuurlijke ontwikkeling belangstelling krijgen 
voor letters en cijfers, komen voorbereidende taal- en rekenactiviteiten meer 
specifiek aan bod dan in groep 1 het geval is.  
 

Zowel groep 1 als 2 werkt met de methode Schatkist. Die biedt een schat aan 
ideeën en speelse elementen die perfect passen bij het kleuteronderwijs.  
Schatkist besteedt  bovendien aandacht aan alle tussendoelen op het gebied van 
mondelinge taal, woordenschat, beginnende geletterdheid, beginnende 
gecijferdheid en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Schatkist 
combineert taal, lezen, rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling in één uitgave 
biedt nieuwe invalshoeken voor vertrouwde thema’s 
laat alle tussendoelen aan bod komen 
Is geschikt voor alle ontwikkelingsniveaus van kinderen 
 
 
Pom Pom  
 
van 
 
Schatkist 
 
Wat leren de kinderen in de groepen 3 tot en met 8? 
We werken met moderne methodes. Ze voldoen aan de kerndoelen die door het 
Ministerie van Onderwijs zijn vastgesteld. 
Hieronder volgt een bespreking per vakgebied. 
 

 
 
Lezen: Lees, beleef en groei! 
In groep 3 leren de kinderen lezen met behulp van de nieuwste versie van de 
methode Veilig leren Lezen (2014). Groep 4  t/m 8 gebruikt Nieuwsbegrip. In 
groep 6, 7 en 8 wordt extra aandacht besteed aan het kunnen gebruiken van 
informatie in advertenties, folders en formulieren, registers, tabellen en 
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naslagwerken. Het hanteren van gidsen, woordenboek en encyclopedie wordt 
grondig aangepakt. (Methode Informatieverwerking) 
We leren de kinderen niet alleen technisch- en 
begrijpend lezen, we brengen ze ook liefde voor lezen 
bij. Daarom lezen we veel voor. We hebben ook een 
schoolbibliotheek en promoten zo ook het lezen thuis. 
Op school lezen alle kinderen van groep 3 tot en met 8 
na de pauze een kwartiertje stil in hun boek. Zó is lezen 
gewoon leuk!    
 
Wij hopen dat ieder kind van de Lindegaerd zal zeggen:   
Boeken ……. daar kun je niet genoeg van krijgen! 
 
De Bibliotheek  
De leescoördinator Tiny Schouten is actief om de schoolbibliotheek up to date te 
houden.  
De kinderen kunnen kiezen uit heel veel mooie, leuke, spannende, nieuwe 
boeken; verhalende en informatieve boeken. 
Er zijn ook veel boeken speciaal voor dyslectische kinderen. 
 
Zowel de kleuters als de zelf-lezende kinderen lenen uit onze bibliotheek om thuis 
te kunnen lezen en voorgelezen te worden. 
 

Lezen is niet alleen leuk. Kinderen die veel 
lezen, kunnen niet alleen béter lezen, maar 

kennen ook meer woorden die alleen in 
boeken staan. En ook dat is belangrijk: 

kinderen met een grote leeswoordenschat 
kunnen ook allerlei teksten beter begrijpen. 
Daar zal uw kind nu en in de toekomst veel 

profijt van hebben. 
Ons motto is dan ook: 

“Lees, beleef en groei!”. 

Wilt u uw kind ook thuis stimuleren om in zijn/haar boek te lezen? Wilt u een 
beetje helpen dat het boek weer op school wordt ingeleverd? 
 
De biebpasjes van de bibliotheek van Meerssen worden ingezet bij de projecten. 
 
Rekenen en Wiskunde 
Onze school gebruikt de vernieuwde methode 
“Pluspunt” in alle groepen. De kinderen leren met 
deze methode rekenvraagstukken uit het dagelijkse 
leven op te lossen. Rode draad in de methode is het 
leren zien en hanteren van oplossingsstrategieën. De 
methode is geschikt voor zowel de zwakkere als de 
snellere en hoogbegaafde leerlingen.  
 
Alles-in-1 
Alles-in-1 is een thematische leerweg voor groep 5 tot en met 8. Leerlingen leren 
via projecten in plaats van vakmethoden; alle kerndoelen behalve rekenen en 
bewegingsonderwijs zijn in deze projecten verwerkt. De kerndoelen zijn verdeeld 
over twintig projecten, over aardrijkskundige onderwerpen, geschiedenis, 
techniek, cultuur en natuur. De Alles-in-1 projecten nemen zes weken in beslag. Er 
kan op 6 verschillende niveaus gewerkt worden, van niveau A (voor kinderen die 
zwakker zijn in technisch lezen) tot niveau F (voor begaafde kinderen). Ook de 
creatieve vakken worden in het kader van de projecten ingevuld. 
Groep 5 t/m 8 werkt ook met Alles Apart. De leerstof van de genoemde vakken is 
hierin in een doorgaande leerlijn beschreven. 

 

http://www.livingstoneschoolgouda.nl/Portals/9/Afbeeldingen/Nieuwe afbeelding (4).png
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De basisvakken: lezen, rekenen en taal staan ’s morgens in de roosters gepland; 
een goede instructie en inoefening is namelijk heel belangrijk! In de middaguren 
werken we aan, de door de hele school geplande thema’s. Voor de groepen 1 en 2 
maken we gebruik van erbij passende modules van Schatkist. De inhoud van de 
leerstof verschilt per groep. Voor de kleinsten ligt het aanbod passend binnen hun 
nog kleine leefwereld.  
De leerkrachten van de hogere groepen bepalen samen met de kinderen de 
inhoud van de thema’s. De leerdoelen staan echter wel vast. 
 
Techniek  

We bieden techniek aan binnen het kader van de 
thema’s. We gebruiken daarvoor o.a. ook de 
proefjes en materialen uit de Techniektorens. 
 
In de groepen 3 en 4 houden kinderen een 
spreekbeurt of boekbespreking. In de hogere 
groepen bouwen we dit uit naar een samenvatting, 
verslag, werkstuk, een mindmap leren maken en 
een presentatie houden over het betreffende 
thema. De kinderen leren zo hoe ze het leren 
kunnen optimaliseren. 

Schrijven 

Voor schrijven gebruiken we de methode "Pennenstreken". We streven ernaar dat 
de kinderen een persoonlijk handschrift ontwikkelen, dat voor iedereen duidelijk 
leesbaar is.  
 
Engels 
Groep 7 en 8 werkt met de nieuwe methode “Groove me”. Groove.me is een 
digibordmethode Engels voor het basisonderwijs. De eerste complete lesmethode 
waarbij muziek de basis is van alle lessen. De muziek die gebruikt wordt is ‘echte’ 
muziek: bekende popsongs en eigentijdse hits in hun oorspronkelijke uitvoering.  

In de lessen wordt het thema van het liedje gebruikt om leerlingen Engels te leren, 
daarbij komen alle vaardigheden aan bod. De lessen beperken zich niet tot alleen 
tot de woorden uit het liedje, maar worden uitgebreid met woorden passend bij 
het thema. Daarnaast maken deze klassen gebruik van het lesaanbod Engelse taal 
in de methode “Alles-in-1” en “Alles apart”.  
 
Bewegingsonderwijs 
Twee keer per week staat gymmen op het rooster. Daarvoor gaan we naar de 
gymzaal en bij mooi weer spelen we een spel op de speelplaats.  
 

Gymschoenen, een (korte) broek en een T-shirt vormen de 
basisuitrusting voor de leerlingen van groep 3 tot en met 8. 

 
Omdat we het heel belangrijk vinden dat onze leerlingen deelnemen aan de lessen 
bewegingsonderwijs, geldt het vergeten van de gymspullen in de onder- en 
middenbouw niet als een excuus om niet mee te doen. In de bovenbouw blijven 
de kinderen dan op school en krijgen een werkopdracht. 
 
Wanneer uw zoon of dochter onverhoopt niet mee mag doen aan een les, dan 
vernemen we dat graag telefonisch of schriftelijk van u. 
 
Hoewel de gymzaal is uitgerust met douches, maken we daar geen gebruik van. De 
tijd die daarmee gemoeid is, moet dan weer van de lessen af. We vinden bewegen 
in dit geval het belangrijkste. 
 
Huiswerk 
De kinderen van de groepen 3 tot en met 6 krijgen regelmatig voor de vakken 
lezen, rekenen, taal en andere onderwerpen opdrachten, die ze thuis moeten 
uitvoeren. Vanaf groep 3 wordt met een agenda gewerkt om te leren plannen. In 
groep 5/6 moeten ze dit al zelfstandiger doen. De leerkracht plaatst het 
huiswerkoverzicht op de kalender in ISY. 
Voor de groepen 7 en 8 wordt dagelijks huiswerk meegegeven, zodat de kinderen 
als ze naar het voortgezet onderwijs gaan, er enigszins aan gewend zijn. In groep 
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7/8 moeten de kinderen hanteren de kinderen zelf de agenda en zijn er ook zelf 
verantwoordelijk voor. Dit tevens ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs. 
De medewerking van de ouders bij het huiswerk in de vorm van controle, hulp en 
aanmoediging stellen wij zeer op prijs. Dit bevordert zeker de resultaten van uw 
kind! 
 
Computers 
We zien de computer als een onmisbaar hulpmiddel voor het vergaren van 
informatie en verdieping van de leerstof uit de lessen. Daarom staan er in iedere 
klas twee of meer computers. In de groepen 1 / 2 werken de kleuters (met de hulp 
van een ouder) met de volgende softwareprogramma’s: Bas gaat digitaal, en 
Pluspunt. In de groepen 3 en 4 werken de kinderen met het pakket horend bij 
Veilig Leren Lezen (groep 3) en Pluspunt. We zijn voor de hele school geabonneerd 
op het Kennisnet van KlasseTV.   
De activ-borden dragen bij tot interactieve lessen. In schooljaar 2016/2017 zijn wij 
tevens met tablets gaan werken. We hebben samen de mogelijkheden bij het 
thematisch werken met ICT onderzocht. Denk hierbij aan het maken van 
presentaties, maar ook het oplossen van kennis-onderzoeksvraagstukken. 
Ook besloten we te experimenteren met Snappet. Snappet wil de kwaliteit van het 
basisonderwijs verbeteren door een tablet met benodigd lesmateriaal beschikbaar 
te stellen voor ieder kind. Deze tablet dient als interactieve (slimme) vervanging 
voor de huidige (werk-)boeken en sluit aan op de meest gebruikte lesmethoden. 
In 2017/2018 gaan wij verder met deze ontwikkeling. 
 
Schooltelevisie 
Regelmatig wordt er in de groepen 1 tot en met 5 gekeken naar uitzendingen van 
Schooltelevisie. Programma’s als “Huisje, boompje, beestje”, “Koekeloere” en 
“Nieuws uit de natuur” worden bekeken. 
 
Naast deze schooltelevisie, adviseren we de leerlingen vanaf groep 6 om 
regelmatig naar het jeugdjournaal te kijken. Deze wordt ook regelmatig op school 
bekeken. 

 

 
 

Verkeer en Verkeersexamen 
Vanaf groep 4 wordt de Verkeerskrant ingezet. 
Ook worden in groep 7 en 8 de bladen “Op voeten en fietsen” 
van Veilig Verkeer Nederland gebruikt.  
In groep 7/8 doen de leerlingen schriftelijk verkeersexamen. Als 
dat met goed gevolg is afgelegd, volgt de praktische toetsing.  
Dit gebeurt 1x per twee jaar, zodat zowel groep 7 als 8 
gelijktijdig  hieraan kan werken. 
 
 
 

Schoolkamp en musical 
Groep 7-8 gaan het ene jaar gezamenlijk op kamp, het andere jaar is de musical. 
Op deze wijze kunnen zij als groep het jaar afsluiten en hebben ze toch de 
voordelen die traditioneel bij het afsluiten van de basisschooljaren horen. 
 
Cultuureducatie 
Via cultuureducatie maken kinderen kennis met kunst en cultuur en kunnen zij 
hun kunstzinnige talenten ontwikkelen. Cultuureducatie omvat alle kunstvormen: 
zowel traditionele richtingen als cultureel erfgoed, muziek, dans, theater, 
beeldende kunst, architectuur, film, fotografie, literatuur, als ook vormen van de 
creatieve nieuwe media, vallen hieronder.  

De school organiseert in de meeste modules een culturele activiteit met het doel 
het thema te verbreden. Het doel is om de kinderen met alle vormen van cultuur 
kennis te laten maken.  

 

 

http://bp1.blogger.com/_ivBTOy90gyw/RmO5Uj8iVvI/AAAAAAAAAA8/XwD_LnL8pJk/s400/1113.gif


Enkele praktische zaken 
 
Schoolbenodigdheden 
Uw kind krijgt in school veel materialen, die het in de klas nodig heeft, 
zoals boeken en schriften. Afhankelijk van de groep, waarin uw zoon of 
dochter zit, zijn echter ook nog spullen nodig, waar de ouders zelf voor 
moeten zorgen. In het onderstaande overzicht kunt u precies aflezen wat 
uw kind zelf mee naar school moet nemen. 
 
Groep 1 en 2: 

23-rings klapper 

Gymschoenen met klittenband in een tas 

 
Groep 3 t/m 8 

 Potloden 

 Gum 

 Etui 

 Slijper met bakje 

 Liniaal van 30 cm 

 Schaar 

 Goede kleurpotloden 

 Viltstiften 

 Kladblok 

 Plakstiften 

 23-ringsklapper met tabbladen 

 Klapperblaadjes 

 Huiswerkmap 

 
 

Vanaf groep 4: 

Agenda 

 

Vanaf groep 5: 
Memorystick 
 

Voor groep 4/5: 

Woordenboek Van Dale 

Geïllustreerd Juniorwoordenboek Nederlands 

ISBN 97890-6648-8670 Wolters Noordhoff 

 

Voor groep 6/7/8: 
Basiswoordenboek Nederlands 

ISBN 10 90 66480661 Wolters Noordhoff 

 

Vanaf groep 3 krijgen de kinderen van school  

een vulpen van Lamy. Gaat deze kapot of raakt 

de pen kwijt, dan kan er via school een nieuwe 

worden gekocht. De kosten voor een nieuwe 

vulpen zijn € 10,00.  
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Schoolreisjes 
Een keer per jaar gaan we met de kinderen van groep 1, 2 en 3 t/m 8 op 
schoolreisje. Het schoolreisje heeft niet nadrukkelijk een educatief 
karakter. Het gaat er vooral om gezamenlijk een dag gezellig op stap te 
zijn. Het is ook beslist niet de bedoeling naar verafgelegen, duurdere 
pretparken te gaan, zoals de Efteling, Bobbejaanland enz. Gezien de 
kosten en het veiligheidsaspect kiezen wij voor iets kleinere locaties. We 
reizen per touringcar, auto of trein.  
De kosten van het schoolreisje zijn opgenomen in de vrijwillige 
ouderbijdrage voor de oudervereniging. 
 
Schoolfotograaf 
Jaarlijks komt de schoolfotograaf naar De Lindegaerd. Hij maakt portret- 
en groepsfoto’s. Ook broertjes en zusjes gaan samen op de foto. 

 
De resultaten van ons 
onderwijs 
 
Ieder jaar maken de leerlingen van groep 8 de bekende CITO-eindtoets. 
Deze meet de kennis op de belangrijkste leergebieden: taal, rekenen, 
informatievoorziening en wereldverkenning. De resultaten van deze 
uitgebreide test worden weergegeven in een getal tussen 500 en 550. Het 
landelijk gemiddelde ligt meestal rond de 535. Het spreekt vanzelf dat 
ouders, net als wijzelf, geïnteresseerd zijn in de resultaten van de 
leerlingen. In bijgaande tabel hebben we de prestaties van onze school 
afgezet tegen de landelijke gemiddeldes.  
 

 
Voor de afname in 2018 gelden de volgende afnamedata: 
 

 De papieren Centrale Eindtoets wordt afgenomen op: 
dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 april  

 De digitale adaptieve Centrale Eindtoets kan flexibel worden 
afgenomen van: 
maandag 16 tot en met donderdag 26 april 

 Leerlingen die tijdens de reguliere afnamedagen ziek waren, maken 
de digitale adaptieve Centrale Eindtoets van 23 april tot en met 25 
mei 

Klik op onderstaande link voor informatie over de centrale eindtoets.  
https://www.centraleeindtoetspo.nl/leerlingen-en-ouders/over-de-
toets/afnamemoment 
 
Bij de resultaten worden de kinderen van onze school vergeleken met het 
Nederlands gemiddelde.   
Vooraf echter het volgende: cijfers zeggen uiteraard niet alles!  
Van de andere kant: we mogen er van uitgaan, dat de kwaliteit van  
ons onderwijs goed is als we jaarlijks - of in elk geval zeer regelmatig - 
hoger scoren dan het landelijk gemiddelde van de CITO-eindtoets. 
Bij de correctie LG (Leerlinggewicht) wordt een schatting gegeven van de 
gemiddelden van uw school indien deze qua schoolgrootte en percentage 
gewichtenleerlingen niet zou afwijken van de gemiddelde school. Het 
percentage gewichtenleerlingen is een gegeven van DUO op basis van de 
leerlingen in groep 3 tot en met 8. Het percentage gewichtenleerlingen op 
een school wordt gebruikt als correctiefactor voor de sociaal-culturele 
achtergrond van de leerlingen.  
 
 
 

https://www.centraleeindtoetspo.nl/leerlingen-en-ouders/over-de-toets/afnamemoment
https://www.centraleeindtoetspo.nl/leerlingen-en-ouders/over-de-toets/afnamemoment
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Eindtoets Onze 
score 

Landelijk 
gemiddelde  

Gem. van de 
schoolgroep  

Correctie 
LG 

2017 540,3 535,1 535,2 537,9 

2016 537,7 534,5 534,6 536,9 

2015 540,2 534,8 535,4 537,4 

2014 537,8 534,4 535,7 537,7 

2013 540,6 537,4 535,4 537,4 

2012 541,4 537,5 535,5 537,5 

 
 
Waar gingen onze schoolverlaters van 2016/2017 naar toe? 
 
VSO                                     0            leerlingen 
VMBO-Basis                      0            leerlingen 
VMBO-Kader                     0            leerlingen 
VMBO-Kader/TL               1            leerling 
VMBO-TL                           1            leerling  
TL-HAVO                            1            leerling            
HAVO                                 1            leerling          
HAVO/VWO                      2            leerlingen            
VWO                                   5            leerlingen 
  
 
Voor verdere resultaten, beschrijvingen en acties verwijzen wij naar het 
schooljaarverslag in het schooljaarplan. Deze kunt u vinden op onze 
website. Ook kunt u deze op school opvragen. 
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Contacten school – ouders 
 
School en ouders achten een goed wederzijds contact uiterst belangrijk 
en wel om de volgende redenen: 
• de leerkrachten kunnen daardoor de kinderen beter begrijpen en 
opvangen, waardoor ook eventuele moeilijkheden beter en gemakkelijker 
kunnen worden opgelost. 
• de ouders voelen zich meer betrokken bij wat er op school gebeurt en 
hebben daardoor meer begrip voor de schoolproblematiek. 
Wij willen u over alle belangrijke schoolzaken informeren, maar natuurlijk 
vooral ook over het functioneren van úw kind. Wij van onze kant stellen 
het op prijs, als u ons op de hoogte houdt van alle belangrijke 
gebeurtenissen thuis, althans voor zover het van belang is voor de school. 
Een goede samenwerking tussen school en ouders bevordert het 
welbevinden van uw kind. Ook doen we als school een beroep op ouders 
om aan allerlei activiteiten deel te nemen en te helpen bij de organisatie. 
Aan het begin van elk schooljaar kunnen alle ouders intekenen om mee te 
helpen op verschillende terreinen. In de loop van het schooljaar vragen 
wij ook regelmatig uw medewerking bij incidentele activiteiten. 
 
Contacten op bestuurlijk niveau 
Hier zijn de ouders ook nauw bij De Lindegaerd betrokken en wel: 
 
A in de Medezeggenschapsraad: deze bestaat uit vier leden: twee 
vertegenwoordigers namens het team en twee ouders, die periodiek 
gekozen worden. 
B in de Oudervereniging: dit is het ontmoetingsplatform voor alle ouders. 
 
A - De Medezeggenschapsraad 
Medezeggenschap in het onderwijs is wettelijk geregeld in de Wet 
Medezeggenschap Onderwijs (WMO). Hierin is bepaald dat elke school 
dient te beschikken over een medezeggenschapsraad waarin ouders en 

leerkrachten in gelijke aantallen vertegenwoordigd zijn. De bevoegdheden 
(instemmings- of adviesrecht) procedures en taken zijn vastgelegd in het 
medezeggenschapsreglement dat door het bestuur na overleg met de MR 
is vastgesteld. Elke school beschikt over een MR; deze heeft vergelijkbare 
rechten als de GMR maar dan enkel ten aanzien van zaken die de eigen 
school betreffen.  
 
Ook aan onze school is een medezeggenschapsraad verbonden.  
Zij bestaat uit 2 ouders en 2 personeelsleden. Binnen de MR heeft de 
directie een adviserende functie. 
De MR bespreekt zaken die onze school aangaan, zoals begroting, 
schooltijden, schoolplan, vaststellen vrijwillige ouderbijdrage enz. 
 
De leden van de MR hebben zitting voor een periode van 4 jaar. Na deze 
periode treedt hij/zij af. Een aftredend lid van de MR kan zich opnieuw 
verkiesbaar stellen. Alle ouders van leerlingen kunnen zich dan kandidaat 
stellen voor de nieuwe zittingsperiode, echter per ouderpaar kan er maar 
een ouder in de MR zitting nemen. 
 
Wanneer daartoe aanleiding is worden er verkiezingen uitgeschreven.  
Er wordt van MR leden verwacht dat zij de visie van de school 
onderschrijven en respecteren. De namen van onze MR leden staan in de 
schoolkalender. U kunt hen benaderen als u een vraag of opmerking aan 
de orde wilt stellen. 
 
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 
Behoren er twee of meer scholen tot een bevoegd gezag, dan zal het 
voorkomen, dat er besluiten genomen worden die voor al die scholen 
gelden. Een bestuur dient dan een Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad in te richten. INNOVO heeft dus ook een 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).  
De GMR van INNOVO heeft in totaal 12 zetels, gelijk verdeeld tussen de 
oudergeleding en de personeelsgeleding. De leden van de GMR worden 
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door de MR’en gekozen uit de kandidaten, die zich verkiesbaar stellen. 
Deze kandidaten kunnen uit het hele personeelsbestand van INNOVO 
komen. Zij hoeven geen lid te zijn van een MR van een school. 
 
De medezeggenschapsraden hebben een onafhankelijke positie in de 
organisatie. Het bevoegd gezag (voor de MR’en de directeur en voor de 
GMR het CvB) komt op uitnodiging van de raad om de raad te informeren 
over het te voeren beleid. Besluiten doet de raad zonder bevoegd gezag 
en zonder dat het bevoegd gezag invloed op het besluit uitoefent! 
Wil je als medezeggenschap daadwerkelijk “mee kunnen zeggen” is de 
relatie tussen “bevoegd gezag” en medezeggenschap van immens belang. 
Samen iets bereiken, samen staan voor de organisatie, de mensen die erin 
werken en de leerlingen, die er leren kan alleen op basis van een goede 
verhouding met een luisterend, geïnteresseerd, maar kritisch oor voor 
elkaars opvattingen en uitgangspunten en met respect voor de rol die 
eenieder in het geheel inneemt. 
 
B - De Oudervereniging 
Onze school heeft een oudervereniging die in samenwerking met het 
team activiteiten organiseert. Denkt u bijvoorbeeld maar aan het 
Welkomstfeest, Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, de schoolreis, sportdag 
e.d. Wij vinden het belangrijk, dat de kinderen niet alleen een leerzame 
maar ook een leuke tijd op school hebben, waaraan ze later met plezier 
kunnen terugdenken. 
 
De oudervereniging heeft een natuurlijk verloop. Leden van de 
oudervereniging van wie de kinderen de basisschool verlaten, treden 
automatisch af. 
Wilt u zich opgeven voor eventuele vacante plaatsen in het bestuur, doet 
u dit dan aan het begin van het schooljaar. U wordt dan in elk geval 
betrokken bij activiteiten, waarbij ouderhulp gewenst is.  
De oudervereniging vraagt de ouders een vrijwillige 
ouder/activiteitenbijdrage van € 20 per jaar, per kind. Als u deze 

bijdrage niet kunt of wilt betalen wilt u dan zo vriendelijk zijn contact op 
te nemen met de directeur. We verwachten dat dit bedrag in schooljaar 
2017/2018 wordt aangepast. 
U kunt het bedrag overmaken op Rabobank rekeningnummer 
13.26.22.831 ten name van Oudervereniging BS  "De Lindegaerd".  
Ook kunt u ervoor kiezen om contant te betalen aan de 
penningmeester.    
 
Iedere school mag een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra 
activiteiten en andere, niet tot het onderwijs behorende zaken.  
De vrijwillige ouderbijdrage is aan wettelijke regels gebonden: 
• scholen moeten duidelijk maken dat het om een vrijwillige bijdrage 
gaat; 
• informatie over de vrijwillige ouderbijdrage moet in de schoolgids 
worden opgenomen; 
• scholen mogen geen nieuwe leerlingen weigeren omdat hun ouders de 
vrijwillige ouderbijdrage niet willen betalen; 
• de ouders in de medezeggenschapsraad moeten instemmen met de 
hoogte en de bestemming van het ingezamelde geld. 
Bovenstaande informatie is gebaseerd op artikel 40, lid 1 van de Wet op 
het primair onderwijs, artikel 27, lid 2 van de Wet op het voortgezet 
onderwijs, artikel 13 onder c. en 14, lid 2, onder c. van de Wet 
medezeggenschap op scholen. 
Ga naar https://www.innovo.nl/vrijwillige-ouderbijdrage.html 
 
Maar ook andere ouders zijn actief bij veel activiteiten onder en na 
schooltijd. Een paar voorbeelden:  hulp bij de computer, hulp bij 
sportactiviteiten, hulp bij creatieve activiteiten, het begeleiden van 
groepjes kinderen bij een excursie, hulp bij het brigadieren.  
 
Eenmaal per maand verschijnt “De Lindeflits”. Hierin is te lezen wat er de 
komende tijd op het programma staat, maar ook wat geweest is in de 
vorm van verslagen.  

http://www.nko.nl/node/19
https://www.innovo.nl/vrijwillige-ouderbijdrage.html
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Onderwijs op maat 
 

Kinderen ontwikkelen zich van nature. Ze zijn nieuwsgierig en willen 
steeds iets nieuws leren. In school stimuleren wij de kinderen en dagen ze 
uit om steeds iets nieuws te ontdekken. Als de ontwikkeling wat minder 
vlot verloopt, bieden we hulp. Onze school is klassikaal georganiseerd. De 
kinderen van eenzelfde leeftijd zitten meestal in dezelfde groep.  
Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met goede en minder goede 
leerlingen. Wie moeite heeft met een bepaald onderdeel krijgt extra hulp 
en extra oefenstof. Wie goed kan leren, krijgt extra uitdagende 
opdrachten. De extra hulp gebeurt overwegend in de klas door de 
groepsleerkracht tijdens het zelfstandig werken. In sommige gevallen 
wordt er ook extra hulp geboden buiten de klas door een of meerdere van 
onze teamleden. Ouders worden hierover vooraf mondeling en/of 
schriftelijk geïnformeerd.  
 
De vakken lezen, taal en rekenen vormen de kern van ons onderwijs. Het 
zijn de basisvaardigheden, want zij leggen de grondslag voor elke andere 
ontwikkeling. Daarom ook legt onze school de nadruk op deze vakken. In 
de groepen 1 en 2 wordt de ontwikkeling van de leerlingen gevolgd en 
bijgehouden via toetsen en het Kleuterzorgsysteem. De hier gebruikte 
toetsen zijn ‘Taal voor Kleuters’ en ‘Rekenen voor kleuters’. Tijdens de 
oudergesprekken krijgen de ouders hierover nadere informatie.  
Vanaf groep 3 toetsen wij de vorderingen op het gebied van lezen, taal en 
rekenen enkele keren per jaar met landelijk genormeerde toetsen van het 
CITO (Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling). We kunnen zo de 
ontwikkeling van elk kind vergelijken met het landelijk gemiddelde. De 
leerkrachten bespreken de resultaten van de toetsen. Zo wordt ons 
Leerling Volg Systeem opgebouwd, waarmee we de ontwikkeling van elke 
leerling in kaart kunnen brengen. Uiteraard ontstaat zó ook een beeld van  
 

 
 
 
 
het totale onderwijs aan onze school. Ook dat totaalbeeld wordt bekeken 
en besproken, zodat we ons onderwijs steeds kunnen aanpassen en 
verbeteren.  
Soms geven de prestaties en/of het gedrag in of buiten de klas aanleiding 
om extra maatregelen te nemen. Dat gebeurt vaker dan de meeste 
mensen denken. Jaarlijks hebben in elke groep enkele kinderen 
gedurende kortere of langere tijd extra aandacht nodig. Die aandacht 
wordt dan gegeven aan individuele leerlingen, maar, waar mogelijk of 
noodzakelijk, ook aan groepjes. Ook willen wij heel bewust aandacht 
schenken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van elk kind.  
 
Onze basisschool staat in principe open voor alle kinderen. Als bij 
voorbaat vast staat, dat een school extra moeite moet doen om een kind 
mee te laten draaien in het basisonderwijs, dan geldt de Wet op Passend 
Onderwijs. Dit is bijvoorbeeld het geval bij kinderen met een motorische 
handicap, slechthorendheid of het syndroom van Down.  
 In enkele situaties komen we tot de conclusie, dat alle extra inzet 
onvoldoende effect sorteert. In overleg met de ouders nemen we dan 
soms de beslissing hun kind een klas een jaar over te laten doen. Wel of 
niet zittenblijven is dus geen kwestie van de behaalde punten alleen. 
Bovengenoemd besluit kan ook genomen worden op grond van de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Een leerling van groep twee 
kan om deze reden nog een jaar in die groep blijven, ondanks dat er 
voldoende capaciteiten aanwezig zijn, maar hij of zij sociaal-emotioneel 
gezien nog niet rijp is voor groep drie. In de bovenbouw komt 
zittenblijven bijna niet meer voor. Hier is het wel mogelijk, dat wij met het 
kind en de ouders afspreken, dat er voor een of meerdere vakken een 
aangepast programma wordt gevolgd. In uiterste gevallen kan de school 
besluiten een bindend advies af te geven voor doublure.  
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Passend Onderwijs 
Passend primair onderwijs in Zuid Limburg 
 
Schoolbesturen voor primair onderwijs hebben de opdracht om voor alle 
leerlingen passend onderwijs te organiseren. De schoolbesturen werken 
samen om invulling te geven aan deze zorgplicht. 
 
Elk kind heeft recht op passend onderwijs, ongeacht niveau van leren en 
ontwikkeling. Schoolbesturen en scholen geven vorm aan passend 
onderwijs in het ondersteuningscontinuüm: hoogwaardige 
basisondersteuning en extra ondersteuning. Uitvoering vindt plaats in 
afstemming met ketenpartners, zoveel mogelijk regulier en thuisnabij in 
één integraal plan binnen de beschikbare middelen. Hiertoe werken 
schoolbesturen samen in het samenwerkingsverband. Het 
samenwerkingsverband is faciliterend bij het vormgeven van deze 
collectieve verantwoordelijkheid. 
 
In Zuid Limburg zijn drie samenwerkingsverbanden primair onderwijs: 
Regio Westelijke Mijnstreek:  Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein. 
Regio Maastricht-Heuvelland:  Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, 

Maastricht, Meerssen, Vaals en 
Valkenburg aan de Geul 

Regio Heerlen eo:  Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, 
Nuth, Onderbanken, Simpelveld en 
Voerendaal. 

 
Deze drie samenwerkingsverbanden in Zuid Limburg werken nauw samen 
op zowel beleidsmatig als uitvoeringsvlak. Informatie over de 
samenwerkingsverbanden kunt u terugvinden op de website: 
www.passendonderwijszuid.nl  

 
Dekkend aanbod 
Het samenwerkingsverband organiseert een dekkend aanbod, waarin alle 
leerlingen een passende plek vinden. Voor alle leerlingen met een 
ondersteuningsbehoefte wordt zo passend mogelijk onderwijs 
gerealiseerd. Daartoe werken de scholen in het samenwerkingsverband 
samen. Op Zuid Limburgs-niveau ontstaat een ondersteuningscontinuüm 
van reguliere tot zware ondersteuning binnen de 
samenwerkingsverbanden passend onderwijs.  
 
Ondersteuningscontinuüm 
Het ondersteuningscontinuüm bestaat uit 5 niveaus: 

 Ondersteuningsniveau 1:  Onderwijs in de groep 

 Ondersteuningsniveau 2:  Ondersteuning in de groep 

 Ondersteuningsniveau 3:  Ondersteuning op school met 
interne deskundigen 

 Ondersteuningsniveau 4:  Ondersteuning op school met 
externe specialisten 

 Ondersteuningsniveau 5: Extra ondersteuning speciaal 
(basis)onderwijs 

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

http://www.passendonderwijszuid.nl/
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Aanmelding, zorgplicht en toelaatbaarheid tot speciaal (basis) onderwijs 
Er is een wettelijk onderscheid tussen aanmelding enerzijds en toelating, 
plaatsing en inschrijving anderzijds. 
Aanmelding is enkel een verzoek tot toelating en plaatsing. Inschrijving 
volgt na een positief besluit tot toelating en plaatsing. 
Ouders melden hun kind schriftelijk, minimaal 10 weken voorafgaand aan 
de gewenste plaatsing, aan bij de school van voorkeur en geven bij de 
aanmelding aan bij welke school of scholen eveneens om toelating is 
verzocht. Aanmelding is mogelijk vanaf de dag waarop het kind de leeftijd 
van 3 jaar bereikt. De verantwoordelijkheid voor tijdig plaatsen begint dus 
op het moment dat de leerling schriftelijk wordt aangemeld bij een school 
in het samenwerkingsverband. Aanmelding betekent dus niet 
automatisch plaatsen. Ouders stellen de school op de hoogte als zij 
vermoeden dat hun kind ondersteuning nodig heeft. Bij de eerste 
aanmelding in het primair onderwijs is die informatie, eventueel 
aangevuld met informatie van een voorschoolse voorziening, de 
belangrijkste basis voor de school van voorkeur om vast te stellen wat 
(welke ondersteuning) het kind nodig heeft. Als ouders daarom 
verzoeken, moet het SWV onafhankelijk extern deskundigenadvies 
inzetten ter beoordeling van een verzoek om ondersteuning. 
 
Er is geen sprake van een voorgeschreven of uniform aanmeld- en 
inschrijfformulier vanuit het samenwerkingsverband. Besturen en scholen 
hanteren eigen formulieren en deze staan altijd op de website van de 
school. Scholen verstrekken algemene informatie over de school aan 
ouders. Aan een verzoek tot aanmelding geeft een school gehoor, waarbij 
de afspraak geldt dat niet mondeling wordt doorverwezen.  
 
De school beslist, binnen zes weken na aanmelding, of de leerling kan 
worden toegelaten. Deze periode kan eenmaal met maximaal vier weken 
worden verlengd. Als een school de leerling niet kan plaatsen, zoekt de 
school (of het schoolbestuur) een passende onderwijsplek op een andere 

school. Dat kan een reguliere school zijn of een school voor speciaal 
(basis)onderwijs. Belangrijk daarbij is dat een goede balans wordt 
gevonden tussen de wensen van ouders en de mogelijkheden van 
scholen. Als extra ondersteuning in het speciaal (basis)onderwijs nodig is, 
dan wordt een toelaatbaarheidstraject gestart. Het 
samenwerkingsverband bepaalt of een leerling toelaatbaar is tot het 
speciaal (basis)onderwijs. Ook stelt het samenwerkingsverband het beleid 
en de procedure vast met betrekking tot de plaatsing van leerlingen voor 
wie de periode waarop de toelaatbaarheidsverklaring betrekking heeft, is 
verstreken.  
 
Als een leerling wijzigt van school dragen de betrokken scholen, in overleg 
met de ouders, gezamenlijk zorg voor een goede overgang en een warme 
overdracht volgens de afspraken binnen het samenwerkingsverband. 
 
Meer informatie in het algemeen en over de toelaatbaarheid tot speciaal 
(basis)onderwijs in het bijzonder, kunt u terug vinden op de website 
www.passendonderwijszuid.nl   
 
Contactinformatie 
 
Samenwerkingsverband Maastricht-Heuvelland 
Adres:  Nieuw Eyckholt 290E 

6419 DJ Heerlen 
Directeur: Doreen Kersemakers 
Telefoon: 085 - 488 12 80 
E-mail:  info-po@swvzl.nl 
 
 
Schoolondersteuningsprofiel 
BS De Lindegaerd is een smalle zorgschool. In onze kleine basisschool zijn 
veel combinatieklassen. De leraar moet instructie aan twee groepen 
kinderen geven en daarbinnen kunnen differentiëren. Dat vergt veel tijd. 

http://www.passendonderwijszuid.nl/
mailto:info-po@swvzl.nl
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Als er meer zorgleerlingen op school komen dan wij normalerwijs in onze 
dorpsschool binnen krijgen, moet er concrete ondersteuning komen in de 
vorm van expertise en mankracht vanuit het Samenwerkingsverband  
en/of ondersteuning van ouders. Het welzijn van en onderwijs aan de 
individuele  leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte mag niet ten 
koste gaan van de rest van de leerlingen. 
 
Wat biedt de school als basisondersteuning? 
- Wij hechten aan een veilig onderwijsklimaat zoals al besproken is. Orde, 
rust, voorspelbaarheid en aandacht voor de sociaal-emotionele 
ontwikkeling zorgen ervoor dat gedragsproblemen binnen de huidige 
populatie weinig voorkomen en hanteerbaar blijven. 
-BS de Lindegaerd is in staat om kinderen in de basisvakken: lezen, 
rekenen en taal een passend aanbod te doen.  
-Weinig kinderen behalen een onvoldoende D/E score (Cito). Er wordt een 
degelijke instructie op divers niveau gegeven, waarbij de kinderen actief 
betrokken zijn. Na een geleide inoefening, eventueel gevolgd door extra 
instructie in een kleine groep, verwerken de kinderen zelfstandig de 
leerstof.  De leraar of de kinderen zelf kijken het werk na. Feedback volgt. 
De leraren noteren welke kinderen de volgende keer, als een soortgelijk 
vraagstuk aan de orde wordt gesteld, speciale aandacht nodig hebben. Zo 
kunnen we spreken van "groepsplannen" voor een groep kinderen die 
qua samenstelling kan wijzigen.  
- Wij werken met het dyslexieprotocol. Kinderen worden tijdig herkend 
als ze dreigen uit te vallen bij het lezen. Extra oefenen in de klas, buiten 
de klas met een maatje en thuis, zorgen ervoor dat de meeste kinderen 
snel leren lezen. Er zijn weinig kinderen die onderzocht moeten worden 
op dyslexie en vrijwel alle kinderen  kunnen bij het verlaten van de 
basisschool goed technisch lezen. 
- We zijn alert op hoogbegaafdheid bij de intake en de leerkrachten in 
groep 1/ 2, 3/ 4 geven deze kinderen al aangepast werk. We zijn erop uit 
om onderpresteren te voorkomen. Door de inzet van de nieuwe 
rekenmethode Pluspunt en Alles-in 1/ Alles Apart kunnen wij in hun 

dagelijkse reken- en taal en wereld oriëntatie-opdrachten het werk op 
hun niveau aanbieden. De (hoog)begaafden worden extra begeleid door 
Simone Bours, onze remedial teacher.  
Deze kinderen krijgen van Juf Simone extra moeilijke opdrachten uit 
Acadin, die ze in een groepje maken. De opdrachten passen binnen het 
thema waar alle kinderen van de klas aan werken. 
De leraren hebben kinderen uitgezocht op grond van de volgende criteria:
  
-Zij halen op de Cito-toets Begrijpend Lezen en Rekenen meerdere jaren 
een hoge A score.  
-Het werktempo moet voldoende hoog zijn. Het gewone werk mag er niet 
onder lijden. 
-De leerkracht maakt een inschatting betreffende hun creatieve 
denkvermogen. De kinderen moeten nl oplossingen zoeken voor moeilijke 
problemen. 
-Ook de hoogbegaafden, die als zodanig door een gespecialiseerde GZ-
psycholoog zijn gediagnosticeerd, komen in aanmerking. 
De geselecteerde kinderen achten wij in staat om extra werk te verzetten. 
Zij maken weinig fouten in hun werk na een korte instructie en hebben 
weinig oefening nodig. Als ze onvoldoende uitgedaagd worden kunnen zij 
zich gaan vervelen of gaan onderpresteren. 
 
Bij leerlingen, die zich de leerstof heel gemakkelijk eigen maken, zoeken 
we naar leerstof en opdrachten van een bovengemiddelde 
moeilijkheidsgraad 
-De zorgstructuur is in orde. Jordy Vinken is onze IB-er  
Zijn taken zijn: 
- leerling- en groepsbesprekingen voorzitten 
- met de leerkracht de leerlingen bespreken 
- leerkrachten begeleiden 
- intervisiebijeenkomst  voor het gehele team leiden 
- ondersteuning bij het opstellen van handelingsplannen 
- bewaken van de gemaakte afspraken 
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- groepen bezoeken 
- overleg voeren met ouders 
- inschakelen externe deskundigen 
- evaluatie met directie 
U kunt het dossier van uw kind na afspraak inzien op school. 
 
Wat kan de school als extra ondersteuning voor leerlingen met 
specifieke onderwijsbehoeften bieden?  
Helaas kan onze school niet veel betekenen voor kinderen die veel tijd en 
aandacht nodig hebben. Soms schiet ook onze deskundigheid tekort. Ik 
verwijs verder naar de onderstaande tabellen.  

Kinderen die specialistisch 
hulp nodig hebben op de 
volgende gebieden: 

Cognitief Sociaal-
emotioneel en 
gedrag 

Deskundigheid team Ja Nee 

Aandacht en tijd team Nee Nee 

Specifieke materialen en 
voorzieningen 

Nee Nee 

Gebouw Nee Nee 

Samenwerking Ja Ja 

 

 Fysiek en 
medisch 

Omgevings-
context 

Deskundigheid team Nee Nee 

Aandacht en tijd team Nee Nee 

Specifieke materialen en 
voorzieningen 

Nee Nee 

Gebouw Ja N.v.t. 

Samenwerking Ja Ja 

 

Onze schoolondersteuningsprofiel is te 
downloaden via www.bslindegaerd.nl 
 

Ontwikkelingsperspectief 
Op 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs van start gegaan. Het OPP 
(ontwikkelingsperspectief) wordt geplaatst binnen het kader van Passend 
Onderwijs, dat erop gericht is om het leerrendement van alle leerlingen 
zo hoog mogelijk te laten zijn, rekening houdend met de individuele 
mogelijkheden van ieder kind. In het OPP beschrijft de school de doelen 
die een leerling kan halen. Het biedt handvaten waarmee de leerkracht 
het onderwijs kan afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerling. 
En het laat zien naar welke vervolgonderwijs de school, samen met de 
leerling en ouders, toewerkt.  
 
Wet- en regelgeving 
In het kader van passend onderwijs is een aantal wijzigingen in de Wet op 
het primair onderwijs opgenomen die betrekking hebben op het werken 
met een OPP. Op basis daarvan is het opstellen van OPP verplicht voor 
alle leerlingen die extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband 
krijgen. Voor ondersteuning die binnen de basisondersteuning van de 
school valt, is het opstellen van een OPP niet verplicht. 
 
Uitgebreide informatie over het Ontwikkelingsperspectief kunt u via de 
website van onze school vinden of via www.innovo.nl Ga naar 
www.innovo.nl  en klik op SCHOLEN of OUDERS in de menubalk: 
aanvulling schoolgids. 

 
VerwijsIndex,  Regionale Aanpak Kindermishandeling 
(RAK), Centrum Jeugd en Gezin (CJG), Zorgadviesteam 
(ZAT)  

http://www.innovo.nl/
http://www.innovo.nl/
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Verwijsindex 
De Verwijsindex valt binnen de Jeugdwet en is daarom wettelijk bepaald 
door de overheid. De overheid heeft deze bepaling ingesteld naar 
aanleiding van voorvallen met kinderen en jongeren waarbij professionals 
van verschillende organisaties niet van elkaar wisten dat ze in hetzelfde 
gezin werkzaam waren. Met de verwijsindex wilt de overheid meerdere 
professionals die zich om het kind of jongere ontfermen, snel tot elkaar 
brengen. De Verwijsindex is onderdeel van het gemeentelijk jeugdbeleid.  
 
Hoe werkt de Verwijsindex? 
Een hulpverlener besteedt extra zorg aan uw zoon of dochter. Deze 
hulpverlener kan uw kind dan signaleren in de Verwijsindex. Is uw kind 
jonger dan 16 jaar, dan bespreekt de hulpverlener dit met u. Als uw kind 
ouder is dan 16 jaar dan bespreekt de hulpverlener het met uw kind zelf. 
Alleen algemene gegevens, zoals het Burgerservicenummer, naam, adres 
en geboortedatum worden in de Verwijsindex opgenomen. De reden van 
signalering wordt niet vermeld. 
 
Als er twee of meer signaleringen gemaakt zijn over uw kind in de 
Verwijsindex door verschillende organisaties, ontstaat er een zogenaamde 
match. De Verwijsindex zorgt ervoor dat de hulpverleners met elkaar in 
contact komen om de hulp op elkaar af te stemmen. Deze afstemming 
tussen organisaties betekent een betere en efficiëntere hulp voor uw 
kind. Samen met u en uw kind wordt bekeken welke hulp en 
ondersteuning voor uw kind het beste is. 
 
Als de school uw kind wilt registreren in de Verwijsindex wordt u vooraf 
geïnformeerd. Samen met u en uw kind wordt dan bekeken welke hulp en 
ondersteuning voor uw kind het beste is. 
Wat zijn uw rechten? 

 Over de registratie in de Verwijsindex wordt u vooraf geïnformeerd. 

 De persoonsgegevens kunnen alleen ingezien worden door de school 
en de betrokken hulpverleners. 

 U kunt vragen welke persoonsgegevens zijn opgenomen en vragen 
om correctie van de persoonsgegevens. 

 U kunt bezwaar aantekenen tegen opname van de persoonsgegevens 
van uw kind. 
 

Regionale Aanpak Kindermishandeling (RAK) 
Volgend uit de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 
Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk 
slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan zijn wij 
wettelijk verplicht om te handelen conform de vastgelegde Meldcode 
huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze code is te vinden op de 
website van het bestuur of van de school. Voor meer informatie verwijzen 
wij u naar: de website van het schoolbestuur en naar de website van de 
school. 
Per 1 januari 2015 is de naamgeving van de huidige AMHK’s (Advies- en 
Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling) veranderd. De nieuwe 
naam is ‘Veilig Thuis’ met als ondertitel ‘advies- en meldpunt huiselijk 
geweld en kindermishandeling’.  
Gemeenten zijn niet verplicht om hun AMHK ‘VeiligThuis’ te noemen het 
is een aanbeveling van VNG *( Vereniging Nederlandse gemeenten en de 
staatssecretaris voor een optimale herkenbaarheid van het AMHK. 
Bijbehorende documenten voor het team en voor ouders zijn: 

 Handleiding Meldcode P.O. 

 Meldcode P.O. 
Scholen vertalen bovenstaande documenten naar hun eigen situatie. Op 
elke school is er een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Deze worden regelmatig geschoold.  

Centrum Jeugd en Gezin (CJG) / Wijkteam / Sociaal Buurtteam / 
Toegang tot de jeugdzorg (N.B. Heeft in elke gemeente een andere naam) 
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Opvoeden en opgroeien is niet altijd even makkelijk. Soms is informatie of 
ondersteuning welkom of nodig. Het vinden van die informatie of hulp is 
soms moeilijk. Er zijn veel organisaties voor jeugdzorg en 
gezondheidszorg. 
Om u te helpen bij het vinden van de juiste informatie of ondersteuning is 
er in iedere gemeente één centraal punt voor alle vragen rondom 
opvoeden en opgroeien opgericht. Elke gemeente hanteert een andere 
naam voor het centrale punt: 
Centrum Jeugd en Gezin (CJG), Wijkteam, Sociaal Buurtteam of Toegang 
tot de jeugdzorg. 
Ouders, kinderen en professionals kunnen in hun eigen gemeente terecht 
voor informatie en advies op dit gebied. Wilt u weten waar u in úw 
gemeente terecht kunt? Kijkt u dan op de website van uw gemeente. 
Voor de gemeenten van Parkstad geldt dat informatie te vinden is op: 
www.jeugdengezinparkstad-limburg.nl 
Wie kan bij ons terecht? 
Het Centrum Jeugd en Gezin is er voor: (aanstaande) ouders en verzorgers 
van kinderen, jeugd en jongeren in de leeftijd van 0 tot 100 jaar, 
professionals die met kinderen, jeugdigen en hun ouders werken en 
vrijwilligers die met kinderen/jeugdigen werken (sport en vrije tijd). 
 
Zorgadviesteam (ZAT) 
De school neemt deel in het zorgadviesteam, ook wel ZAT genoemd. 
Het ZAT is een team van professionals (multidisciplinair overleg: o.a. 
intern begeleider, jeugdarts, schoolmaatschappelijk werker) die zorgen 
over de ontwikkeling van een kind met elkaar bespreken met als doel de 
hulp en ondersteuning te bieden die nodig is. De ondersteuning wordt zo 
vroeg en zo snel mogelijk geboden. De hulp moet goed aansluiten bij de 
behoefte van de ouders en wordt afgestemd met andere hulpverleners. 
De deelnemers aan het ZAT helpen elkaar om te komen tot de best 
passende aanpak en die ook daadwerkelijk in gang te zetten. 
Als de school de ontwikkeling van een leerling wil bespreken in het ZAT, 
worden de ouders vooraf geïnformeerd en wordt met de ouders 

nagegaan hoe zij denken over de ontwikkeling van hun kind en welke 
extra ondersteuning daarbij zou kunnen helpen. De uitkomsten van de 
bespreking in het ZAT worden weer besproken met de ouders. 
 
Voor meer informatie ga naar https://www.innovo.nl/verwijsindex-
regionale-aanpak-kindermishandeling-rak.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jeugdengezinparkstad-limburg.nl/
https://www.innovo.nl/verwijsindex-regionale-aanpak-kindermishandeling-rak.html
https://www.innovo.nl/verwijsindex-regionale-aanpak-kindermishandeling-rak.html
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Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er 
duidelijkheid is over de manier waarop de communicatie en consultatie 
over de vorderingen van de leerling verloopt.  
De school volgt hierin de wettelijke regels met betrekking tot de 
informatieplicht jegens gescheiden ouders. De school onthoudt zich van 
betrokkenheid bij conflicten tussen de ex-partners en doet geen 
uitspraken. Zij richt zich primair op haar pedagogisch-didactische 
verantwoordelijkheid jegens de leerling. 
De school gaat ervan uit dat de ouder die belast is met het gezag, de 
andere ouder die niet met het gezag belast is, op de hoogte te stellen van 
gewichtige aangelegenheden met betrekking tot het kind. 
De uitnodiging voor een ouderavond betreft een gezamenlijk gesprek 
voor beide ouders. In bijzondere situaties kan van de gezamenlijkheid 
worden afgeweken. 
 
Voor meer informatie ga naar 
https://www.innovo.nl/informatievoorzieningen-gescheiden-ouders.html 
 
 

GGD 
 
 
 
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg volgt de 
lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van alle kinderen van 4 
tot 18 jaar. Wij nodigen uw kind regelmatig uit voor een 
gezondheidsonderzoek of een inenting. Ook met vragen over opgroeien 
en opvoeden of zorgen om uw kind kunt u altijd bij ons terecht. Het team 
JGZ  werkt nauw samen school en met andere organisaties in het Centrum 
voor Jeugd en Gezin (CJG). 
 
Gezondheidsonderzoek 

Uw kind wordt uitgenodigd voor een onderzoek rond de leeftijd van 5 en 
10 jaar. Tijdens het onderzoek kijken we bijvoorbeeld naar groei, 
motoriek, spraak en sociaal-emotionele ontwikkeling. Door uw kind goed 
te volgen probeert de GGD eventuele problemen op tijd op te sporen en 
te helpen voorkomen. Als blijkt dat uw kind extra hulp of zorg nodig heeft, 
kijken we samen wat daarvoor nodig is. We werken hierin nauw samen 
met andere organisaties binnen het CJG. 
De onderzoeken vinden plaats in het CJG, op school of bij de GGD Zuid 
Limburg. 
 
Uw informatie is erg belangrijk 
U als ouder/verzorger kent uw kind vaak het beste. Om te weten of er 
dingen zijn waar we extra op moeten letten, vragen we u om van tevoren 
een vragenlijst in te vullen. Hierin komen allerlei gezondheidsaspecten 
aan bod.  
Uiteraard gaan we zorgvuldig om met alle persoonsgegevens van u en uw 
kind. 
 
Inentingen 
In het kalenderjaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt het de laatste twee 
inentingen tegen DTP (difterie, tetanus, polio) en BMR (bof, mazelen, 
rodehond). Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 jaar worden bovendien de 
HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker.  
U ontvangt een oproep voor de gratis prikken. Deelname is niet verplicht. 
   
Vragen of zorgen? 
Heeft u vragen over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind. Is er 
sprake van leerproblemen of andere problemen. Maakt u zich zorgen? 
Neem dan contact op met het Team JGZ. Wij helpen u graag!  
Contact 
Team JGZ Heuvelland 
Jeugdarts Annemarie v.d. Eijnde 

https://www.innovo.nl/informatievoorzieningen-gescheiden-ouders.html
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Jeugdverpleegkundige Mariel van Hoof 
Doktersassistente Marjo Hendriks 
E: infoJGZ.heuvelland@ggdzl.nl 
T: 043-8506693 dagelijks bereikbaar van 8.30 tot 12.30 uur 
www.ggdzl.nl/burgers/jeugd-en-gezondheid/jeugdgezondheidszorg  
 

Goed om te weten 
 
Beleid van de Stichting INNOVO met betrekking tot toelating en 
inschrijving, schorsing en verwijdering van leerlingen. 
 
De Wet primair onderwijs (Wpo) en Wet op de expertisecentra (WEC) 
vermelden dat de beslissing over toelating van leerlingen berust bij het 
bevoegd gezag. In de praktijk ligt deze beslissingsbevoegdheid bij de 
directie van onze school.  
 
De aannamecriteria van onze school zien er als volgt uit: 

- alhoewel onze school een katholieke school is, worden in principe 
leerlingen van elke geloofsovertuiging tot onze school toegelaten, 
mits de katholieke grondslag van onze school gerespecteerd 
wordt; 

- onze school staat in beginsel open voor alle kinderen, ook voor 
kinderen met een beperking. Indien er beslist moet worden over 
de toelating, houden we er uiteraard rekening mee of we de 
juiste ondersteuning en specifieke begeleiding kunnen bieden die 
voor de ontwikkeling van het kind noodzakelijk is. Indien er 
besloten wordt tot toelating zal er op basis van een plan van 
aanpak, dat met de ouders is samengesteld, gehandeld worden. 
De evaluatie en de voortgangsprocedure worden van jaar tot jaar 
bekeken. 
 

Informatie over de ondersteuning die onze school kan bieden, is 
opgenomen in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) dat op de website 
van onze school te vinden is.  
 
Voor uitgebreide informatie, incl. de wettekst (passage met betrekking tot 
aanmelding en toelating), verwijzen wij u naar de site van INNOVO.  
Hier treft u ook het INNOVO-aanmeldingsformulier nieuwe leerlingen aan. 
 
Voor meer informatie ga naar https://www.innovo.nl/regels-voor-
toelating.html 
 
Aannamebeleid en het aannemen van nieuwe leerlingen 
Eén keer per jaar - in de maand maart - houden we op onze school een 
‘aanmeldingsochtend’. Op deze ochtend kunt u kennismaken met onze 
school, wordt er informatie verschaft en kunt u uw kind inschrijven voor 
het nieuwe schooljaar. De leerling komt voor het eerst naar school op de 
eerste maandag na de dag dat hij of zij vier jaar geworden is. Eén week 
voor de toelatingsdatum krijgt u thuis nog een kaart toegestuurd met de 
betreffende datum. In de maanden tussen de leeftijd van drie jaar - tien 
maanden en vier jaar kan uw zoon of dochter vijf dagdelen de nieuwe 
groep bezoeken om alvast te kunnen wennen. Afspraken hierover kunnen 
via de directeur gemaakt worden. 
 
Wettelijke regelingen 
Nieuwe leerlingen mogen alleen worden ingeschreven na overlegging van 
een bewijs van uitschrijving van de vorige school (dit is meestal het geval 
bij een verhuizing) of een schriftelijke verklaring van de ouders, dat hun 
kind niet eerder op een andere school was ingeschreven. Dit laatste is van 
toepassing bij vierjarigen die voor het eerst naar de basisschool gaan. 
Door ondertekening van het inschrijfformulier voldoen de ouders aan de 
verplichting te verklaren dat hun kind niet eerder op een andere school 
was ingeschreven. De school stuurt een bericht van inschrijving naar de 
leerplichtambtenaar van de gemeente Maastricht. 

http://www.ggdzl.nl/burgers/jeugd-en-gezondheid/jeugdgezondheidszorg
https://www.innovo.nl/regels-voor-toelating.html
https://www.innovo.nl/regels-voor-toelating.html
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Pedagogische maatregel en verwijdering 
Schorsing 
Vanaf 1 augustus 2014 is artikel 40c opgenomen in de WPO. Hierin staat 
beschreven dat het bevoegd gezag, ten opzichte van het verleden, 
bevoegd is om een leerling te schorsen.  
Daarbij zijn scholen verplicht om schorsingen van langer dan een dag bij 
de Inspectie van het Onderwijs te melden. Ook is opgenomen dat 
leerlingen voor ten hoogste één week geschorst kunnen worden. 
 
Schorsing melden via het Internetschooldossier (ISD)  
Scholen of bevoegde gezagen dienen de schorsing te melden via een 
formulier dat in het internet schooldossier (ISD) is opgenomen.  
De inspectie gaat er van uit dat een schorsing zo kort mogelijk duurt en 
dat scholen zich rekenschap geven van de gevolgen voor het kind. Van 
scholen mag verwacht worden dat zij in geval van schorsing zorgvuldig te 
werk gaan en vaste procedures volgen. De rechter toetst zo nodig of deze 
gevolgd zijn.  
 
Hierbij vermelden wij dat een schorsing een ingrijpende maatregel is en 
alleen in uitzonderlijke gevallen gebruikt zal worden. In artikel 40c van de 
WPO zijn de volgende punten opgenomen: 
1. Het bevoegd gezag kan met opgave van redenen een leerling voor een 

periode van ten hoogste één week schorsen. 
2. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders 

bekendgemaakt. 
3. Het bevoegd gezag stelt de inspectie van een schorsing voor een 

periode langer dan één dag schriftelijk en met opgave van redenen in 
kennis. 

Ouders kunnen bij het schoolbestuur en/of bestuursrechter schriftelijk 
bezwaar maken tegen de schorsing. Indien het een bijzondere school 
betreft kunnen de ouders de stap maken naar de civiele rechter.  
 

Een ernstig incident kan leiden tot een pedagogische maatregel (het 
nemen van een passende maatregel in samenspraak met de ouders) Een 
ernstig incident kan leiden tot een pedagogische maatregel (het nemen 
van een passende maatregel in samenspraak met de ouders) met 
onmiddellijke ingang. Dit betreft een uitzonderlijke pedagogische 
maatregel van beperkte tijdsduur. De ouders worden in dit geval meteen 
op de hoogte gesteld. Zowel in het (telefoon)gesprek als ook in de brief 
aan de ouders wordt aangegeven voor welke beperkte periode de 
maatregel geldt. Voordat de pedagogische maatregel wordt beëindigd, 
maken school en ouders goede afspraken om herhaling van het ernstig 
incident te voorkomen. Correspondentie en verslag met afspraken 
worden bewaard in het leerlingdossier. 
Een basisschool mag een kind in bepaalde gevallen verwijderen. Dit houdt 
in dat een kind geen toegang meer heeft tot de school waar het is 
ingeschreven.   
 
Ook met de Wet Passend Onderwijs mag een school een leerling 
verwijderen. Echter, in het kader van de zorgplicht geldt ook hier dat de 
school verantwoordelijk is voor het zorgen voor een nieuwe plek. 
 
Voor meer informatie ga naar https://www.innovo.nl/schorsing-en-
verwijdering.html 
 
 
 

Rookverbod 
Op school geldt een algemeen rookverbod, dat betekent: 
- dat er nergens in het schoolgebouw gerookt mag worden; 

- dat roken op het schoolplein, tijdens de lesuren en in het zicht 
van de kinderen, ook niet toegestaan is. 

 
Dit geldt dus ook voor ouders die op school helpen. 

 

https://www.innovo.nl/schorsing-en-verwijdering.html
https://www.innovo.nl/schorsing-en-verwijdering.html
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Veiligheid 
 
Voor het basisonderwijs, en speciaal (voortgezet) onderwijs geldt dat de 
school een veiligheidsplan moet hebben. In dit plan staat wat de school 
doet aan fysieke veiligheid (inrichting van het schoolgebouw) en sociale 
veiligheid (omgaan met bijvoorbeeld agressie en geweld). Hieronder kan 
ook een pestprotocol vallen.  
In een veiligheidsplan staat beschreven wat een school onderneemt om 
o.a. pesten en andere ongewenste incidenten te voorkomen. Ook staat 
erin hoe scholen dit controleren.  
In een pestprotocol staat wat de school onder pesten verstaat. En hoe zij 
pesten probeert te voorkomen en hiertegen optreedt.  
 
Alle kinderen hebben recht op een onbezorgde schooltijd. Deze tijd staat 
in het teken van ontwikkelen, ontdekken en leren. Leerlingen moeten 
veilig zijn, zodat ze in staat zijn om te leren en zich te ontwikkelen. Een 
veilige omgeving voor scholieren en onderwijspersoneel houdt in dat er 
een prettige sfeer op school is.  En het voorkomen van incidenten zoals 
ongepast gedrag, intimidatie, diefstal, agressie en geweld. Dat kan door 
op tijd te signaleren en hier gericht tegen op te treden. Dit geldt ook voor 
het bestrijden van pestgedrag. Een school is veilig als de psychische, 
sociale en fysieke veiligheid van leerlingen niet door handelingen van 
andere mensen wordt aangetast. 
 
Wij willen een sociaal veilige school zijn, waar leerlingen, personeel en 
ouders zich thuis voelen. Daarom willen wij geen pestgedrag, agressie, 
geweld, discriminatie of seksuele intimidatie op onze school. Om een 
veilig klimaat te waarborgen hebben we twee contactpersonen en is er 
een klachtenregeling. Er is een actueel veiligheidsplan welke jaarlijks 
wordt geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. 

 

Acties op school die bijdragen aan het verhogen van de sociale veiligheid 
kunnen zijn: 

- Lesmethode PAD en KiVa 
- leerlingen actief betrekken bij het maken van school- en 

gedragsregels; 
- training ‘Omgaan met agressief gedrag’ voor personeel; 
- vertrouwensleerkrachten aanstellen voor het oplossen van 

pesten en roddelen; 
- goede contacten van de kinderen, het personeel en de ouders 

met de wijkagent; 
- lesmateriaal voor sociaal-emotionele vaardigheden; 
- het volgen van de ontwikkeling die onder andere het 

Ministerie van Economische Zaken en de Stichting Kennisnet 
nemen op het gebied van veilig internet en minderjarigen. 

- ‘lik-op-stuk’ beleid voeren: aangifte doen van 
mishandeling/bedreiging/vernieling; 

- bij geweld en agressief gedrag de ouders informeren over het 
gedrag van hun kind en betrekken bij te treffen 
sanctiemaatregelen; 

- begeleiding organiseren via bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg, 
schoolmaatschappelijk werk, Halt. 

 
Wij volgen de ontwikkelingen vanuit de overheid, o.a. het plan van 
aanpak tegen pesten. 
Meer informatie (o.a. publicaties overheid en Inspectie) treft u op onze 
website aan of via www.innovo.nl.  
Ga naar www.innovo.nl  en klik op SCHOLEN of OUDERS in de menubalk: 
aanvulling schoolgids. 
 
Wat doet de school in geval van ongelukken? 
Als zich in de school of op de speelplaats een ongeluk voordoet, dan zal 
de school meteen de ouders waarschuwen. Indien deze niet bereikbaar 
zijn, gaat - zo nodig - iemand van school met de leerling naar de huisarts 

http://www.innovo.nl/
http://www.innovo.nl/
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en, indien de huisarts dit raadzaam acht (bijvoorbeeld bij verdacht op 
arm/beenbreuk), naar de E.H.B.O.-afdeling van het ziekenhuis. De school 
blijft intussen proberen met de ouders contact te krijgen. 
 
Schoolverzekeringen 
INNOVO heeft voor alle scholen en de daaraan verbonden leerkrachten, 
vrijwilligers en leerlingen de volgende collectieve verzekeringen 
afgesloten: Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, Bestuurders 
Aansprakelijkheidsverzekering, Ongevallenverzekering, Reisverzekering en 
Werkgeversaansprakelijkheid motorvoertuigen. Voor deze verzekering 

geldt een leeftijdsgrens van 75 jaar. 

 
Uitgebreide informatie over de schoolverzekering kunt u via de website 
van onze school vinden of via www.innovo.nl Ga naar 
www.innovo.nl  en klik op SCHOLEN of OUDERS in de menubalk. 
 
Brengen en halen van de kinderen met de auto 
Om de verkeersveiligheid te vergroten doen wij een dringend beroep op u 
om uw kind(eren) niet met de auto te vervoeren maar te kiezen voor een 
ander vervoermiddel of gewoon te voet. 
Als u met de auto komt, verzoeken wij u niet te parkeren op het 
toegangspad naar onze school. Dit is namelijk de toegangsroute voor de 
brandweer of ziekenauto als zij het schoolplein moeten oprijden. 
 
Wanneer u uw kind(eren) komt ophalen, is het veilig om voor het hek te 
wachten. Op de parkeerplaats staan zorgt soms voor gevaarlijke situaties 
voor de kinderen bij het oversteken. 
 
Het stallen gebeurt op eigen risico. De school is niet aansprakelijk voor 
vermissing of vernieling. Het verdient aanbeveling om een goed slot op de 
fiets te hebben en een reservesleuteltje thuis te bewaren. 
 
 

Wet Bescherming Persoonsgegevens 
De Wbp beschermt uw privacy. In de Wbp staat wat er allemaal wel en 
niet mag met uw persoonsgegevens en wat uw rechten zijn als uw 
gegevens gebruikt worden. Als school moeten wij voldoen aan de eisen 
die de Wbp stelt. Alle persoonsgegevens worden op school geregistreerd 
in het leerlingdossier. Hierin wordt de informatie bewaard voor de 
onderwijskundige en algemene begeleiding van de leerling. De gegevens 
van leerlingen worden voor derden ontoegankelijk bewaard.  
 
Wij voldoen ook aan de bepalingen van de Wbp inzake het communiceren 
van gegevens naar vervolgonderwijs bij de overgang van leerlingen 
(school, zorgteam en privacy). Bij de overgang naar het VO wordt het 
overdrachtsformulier met de ouders besproken. Zij ondertekenen het 
formulier en ontvangen hiervan een exemplaar.  
In het kader van passend onderwijs hebben scholen zorgplicht: de plicht 
een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben. Dit heeft ook consequenties voor het 
verstrekken van persoonsgegevens van leerlingen. Als school gaan wij hier 
zorgvuldig mee om.  
 
Algemene verordening gegevensbescherming 
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum nog maar één 
privacywet geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG zorgt onder meer 
voor:  

 versterking en uitbreiding van privacyrechten 

 meer verantwoordelijkheden voor organisaties 
INNOVO stelt tijdig richtlijnen en procedures vast conform de bepalingen 
van de AVG. Hieronder valt ook een privacyreglement voor INNOVO-
scholen.   
Voor meer informatie ga naar https://www.innovo.nl/wet-bescherming-
persoonsgegevens.html  

http://www.innovo.nl/
http://www.innovo.nl/
https://www.innovo.nl/wet-bescherming-persoonsgegevens.html
https://www.innovo.nl/wet-bescherming-persoonsgegevens.html
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Verlof van de leerling 
 
 
Per 1 januari 2012 is een wijziging van onder meer de Leerplichtwet 1969 
(Lpw) in werking getreden. Doel van de wetswijziging is de verbetering 
van het bestrijden van verzuim en voortijdig schoolverlaten. Het toezicht 
op naleving van de Leerplichtwet door scholen – een goede administratie 
van het verzuim – wordt belegd bij de Inspectie van het Onderwijs . Deze 
kan een bestuurlijke boete opleggen. Het toezicht op de naleving van de 
Leerplichtwet door ouders en leerlingen blijft bij de gemeenten liggen. 
Voor gemeenten leidt de wetswijziging niet tot minder middelen in het 
Gemeentefonds.  
De Inspectie van het Onderwijs hanteert een risicogericht toezichtkader. 
Leerplichtambtenaren kunnen signalen doorgeven aan de Inspectie. 
Vanuit het toezicht op ouders en leerlingen mogen zij de 
verzuimadministratie van scholen blijven inzien.  
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het brede jeugddomein en de Wet 
werken naar vermogen. Uitval van leerlingen zorgt voor problemen op 
deze terreinen.  
 
De verzuimregistratie op onze school voldoet aan de wet- en regelgeving.  
 
Uitgebreide informatie hierover treft u aan op de website van INNOVO. 
Hier vindt u teven informatie omtrent de richtlijnen rondom 
buitengewoon school verlof, de brochures Luxe Verzuim (voor scholen en 
ouders) van Bureau Voortijdig Schoolverlaten Parkstad Limburg.  
 
Ga naar https://www.innovo.nl/bestrijden-verzuim-en-vroegtijdig-
schoolverlaten-buitengewoon-schoolverlof.html 
 

Klachten en 
klachtenprocedureregeling 
 
In de Wet op het primair onderwijs is bepaald dat elk schoolbestuur een 
klachtenregeling moet hebben. Dit is bepaald in de zogenaamde 
'Kwaliteitswet'. Deze klachtenregeling is bedoeld voor ouders, leerlingen, 
personeel en andere belanghebbenden, die een klacht hebben “over 
gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het 
niet nemen van beslissingen” van het bestuur of een persoon, die deel 
uitmaakt van de schoolgemeenschap. 
 
Waarom een klachtregeling? 
De onderwijswetgeving is met ingang van 1 augustus 1998 gewijzigd in 
verband met de invoering van het schoolplan, de schoolgids en het 
klachtrecht, ook wel de Kwaliteitswet genoemd. Het klachtrecht heeft een 
belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het 
onderwijs. Door de klachtenregeling ontvangen het bestuur en de school 
op eenvoudige wijze signalen die hen kunnen ondersteunen bij het 
verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op school. Met 
de regeling wordt beoogd een zorgvuldige behandeling van klachten, 
waarmee het belang van de betrokkenen wordt gediend, maar ook het 
belang van de school (een veilig schoolklimaat).  
 
 
De contactpersoon 
De contactpersoon is  de ‘wegwijzer’ binnen school bij een klacht. De 
contactpersoon zal samen met u bekijken waar u uw klacht het beste kunt 
neerleggen. De contactpersoon is er niet om uw klacht inhoudelijk op te 
lossen.  Op elke school binnen onze stichting zijn twee contactpersonen 
aangesteld, een ouder en een leerkracht, bij voorkeur een man en een 

https://www.innovo.nl/bestrijden-verzuim-en-vroegtijdig-schoolverlaten-buitengewoon-schoolverlof.html
https://www.innovo.nl/bestrijden-verzuim-en-vroegtijdig-schoolverlaten-buitengewoon-schoolverlof.html
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vrouw. Dit betekent niet dat indien de klager een ouder is naar de 
oudercontactpersoon moet en de leerkracht naar de 
leerkrachtcontactpersoon. De klager is hier vrij in.  
 
De vertrouwenspersoon 
Aan INNOVO zijn twee onafhankelijke vertrouwenspersonen verbonden. 
De vertrouwenspersoon gaat eerst na of door bemiddeling een oplossing 
kan worden bereikt. Mocht de vertrouwenspersoon tot de conclusie 
komen dat dit niet wenselijk is, dan gaat deze na of de gebeurtenis 
aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij de klachtencommissie.  
Verder begeleidt de vertrouwenspersoon de klager. De klager zelf bepaalt 
uiteindelijk of deze een klacht al dan niet indient bij de 
klachtencommissie. De vertrouwenspersoon verwijst de klager, indien en 
voor zover noodzakelijk of wenselijk, naar andere instanties 
gespecialiseerd in opvang en nazorg.  De vertrouwenspersoon is verplicht 
tot geheimhouding. Deze vertrouwenspersonen zijn niet verbonden aan 
één van onze scholen. 
Het klachtmeldingsformulier, de volledige tekst van de klachtenregeling 
en een notitie met veel gestelde vragen en antwoorden over de 
klachtenregeling is te vinden op de website van INNOVO:  
https://www.innovo.nl/regelingen/klachten.html 
 
De Lindegaerd 
De leerkrachtcontactpersoon voor onze school is: 
Mevrouw Tiny Schouten 
E-mail: tiny.schouten@innovo.nl 
De oudercontactpersoon voor onze school is: 
Mevrouw Natascha Bovy 
E-mail: natascha@bovy.nl 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.innovo.nl/regelingen/klachten.html
mailto:natascha@bovy.nl
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Vrijstelling van onderwijs
 
De leerlingen van onze school nemen in principe deel aan alle voor hen 
bestemde onderwijsactiviteiten. Op verzoek van de ouders kan een 
leerling worden vrijgesteld van de volgende onderwijsactiviteiten: 

- deelname aan godsdienstlessen. Voor leerlingen die niet gelovig 
zijn of waarvan bij de aanmelding blijkt dat zij tot een andere 
geloofsrichting behoren dan de R.K. én waarvan de ouders 
aangeven dat zij er moeite mee hebben dat hun kind de 
godsdienstlessen volgt, wordt tijdens de godsdienstlessen een 
alternatieve lesstof aangeboden. Bij vieringen in de kerk wordt 
voor deze groep kinderen een passend aanbod bedacht. 

- deelname aan gymnastieklessen op basis van medische indicatie. 
In een dergelijk geval geldt eveneens dat de school in plaats van 
de gymnastiekles een alternatief lesprogramma aanbiedt. 

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

 

Hoe lost de school dit op? 
Verlof of ziekte van de juffrouw of de meester 
Bij afwezigheid van de juffrouw of de meester in verband met de 
compensatieregeling staat in de meeste gevallen een ander teamlid voor 
de klas. Wanneer rechtspositioneel verlof wordt ingezet, handelen wij als 
volgt: 
 
Vervangingsprotocol 
De scholen van ons bestuur hebben een protocol opgesteld voor het geval 
dat een afwezige leerkracht niet vervangen kan worden. 
Onderstaand volgt hiervan een samenvatting: 

1 Waar mogelijk wordt de duo-partner ingeschakeld.  
2 Leerkrachten die op dat moment geen groep hebben, maar een andere 
taak, nemen de groep van de afwezige leerkracht over.  
3 Op bepaalde dagen zijn derde- of vierdejaars stagiaires aanwezig. Zij 
mogen waarnemen onder verantwoordelijkheid van een naburige 
leerkracht.  
4 Indien de bovenstaande mogelijkheden niet voorhanden zijn, worden 
groepen samengevoegd of wordt ’n kleine groep over andere groepen 
verdeeld.  
5 In het uiterste geval kan het voorkomen, dat een groep naar huis wordt 
gestuurd.  
Dit is aan strikte voorwaarden verbonden: het bestuur en de inspectie 
moeten in kennis worden gesteld.  
• we mogen een groep pas naar huis sturen twee dagen nadat de ouders 
van de betreffende groep hiervan op de hoogte zijn gesteld,  
• indien deze situatie langer gaat duren, wordt er van groep gewisseld.  
U kunt er op rekenen dat wij alles in het werk stellen, om te voorkomen 
dat het onder punt 5 gestelde daadwerkelijk toegepast moet worden.  
 
Afspraken en schoolregels 
Op school en in de klassen gelden er diverse regels en afspraken. Deze 
worden regelmatig besproken in de klassen. Een aantal willen we hier 
speciaal nog even beschrijven. De andere vindt u in de kalender. 
 
Geen snoep op school 
Wilt u uw kind geen snoep meegeven naar school? De Nederlandse 
kinderen worden steeds dikker. Ook helpt het niet-snoepen het gebit van 
uw kind te beschermen. 
 
 
 

https://www.innovo.nl/gronden-voor-vrijstelling-van-onderwijsactiviteiten.html
https://www.innovo.nl/gronden-voor-vrijstelling-van-onderwijsactiviteiten.html
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Vernielingen  
Het komt voor dat spullen van de school opzettelijk worden 
kapotgemaakt of zoekgemaakt worden. Kinderen moeten leren dat 
vernielen niet mag! Bovendien betekent het voor de school onnodige 
uitgaven en worden daarom verhaald op degene die dit veroorzaakt 
heeft.  
 

Voor opzettelijke vernieling van spullen van het schoolplein 
hebben we in samenspraak met de MR een vast bedrag 
vastgesteld van € 5. 
Wilt u in dat geval uw kind het geld zelf uit zijn spaarpot laten 
betalen? 

Sponsoring 
Sponsoring is in het maatschappelijk verkeer een bekend verschijnsel. Ook 
op onze school komt  sponsoring voor. Er is uitsluitend sprake van 
sponsoring als de sponsor een tegenprestatie verlangt van de school, het 
personeel of de leerlingen waarmee de leerlingen in schoolverband 
worden geconfronteerd of als het bestuur, het personeel of leerlingen uit 
eigen beweging overgaan tot het leveren van een tegenprestatie. 
Schenkingen, ouderbijdragen en gelden van het ministerie en de 
gemeente vallen niet onder het begrip sponsoring. 
Voor meer informatie incl. een link naar het convenant scholen voor po 
en vo en sponsoring 2015-2018 ga naar 
https://www.innovo.nl/sponsoring.html 
 

Peuterspeelzaal Olleke Bolleke 
Regelmatig onderhouden wij contacten met de leidster van de 
peuterspeelzaal.  Wij proberen zo de overgang van peuterspeelzaal naar 
de basisschool zo soepel mogelijk te laten verlopen.  

Enkele keren komen de peuters samen met onze kleuters op de 
speelplaats spelen. En de peuters komen een aantal keren in groep 1 om 
kennis te maken met de “grote” school. 
 

Tussenschoolse opvang 
 
Iedere school is verplicht een voorziening te treffen voor het overblijven.  
Op onze school gebeurt dat door de leerkrachten die bij toerbeurt de 
leerlingen opvangen. De kosten bedragen € 1,50 per keer. Blijft uw kind 
regelmatig over, dan is het handiger om een overblijfkaart te kopen. Voor 
€13 kan uw kind tien keer en voor € 60 kan het 50 keer overblijven. 
 
Tussen 12.00 en 12.30 uur wordt er gezamenlijk gegeten. De leerlingen uit 
groep 1 en 2 die overblijven doen dat samen, dat geldt ook voor de 
leerlingen uit de groepen 3, 4 en 5. Ook voor de overblijvers van de 
groepen 6, 7 en 8 is een lokaal gereserveerd. 
 
Voor de overblijvers geldt dat ze geen pakjes of blikjes drinken mogen 
meenemen, maar wel goed afgesloten plastic flesjes of bekers. Afval 
wordt mee naar huis terug genomen. 
 
Na het eten ruimen ze gezamenlijk op en gaan, indien het weer dit 
toelaat, buiten spelen onder toezicht van een leerkracht.  
Bij slecht weer zijn er activiteiten, zoals gezelschapsspelletjes in de 
(overblijf) klas tot 12.50 uur. 
 
 
 
 
 

https://www.innovo.nl/sponsoring.html
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Buitenschoolse opvang (BSO) 
 
Wilt u weten wat de voordelen van ons nieuwe dienstenaanbod voor u 
kunnen zijn? Wij denken graag met u mee en geven u vrijblijvend advies. 
De afdeling Klantenservice is iedere werkdag te bereiken van 09.00-13.30 
uur via T 043-351 71 71. Of maak een bel-afspraak en wij bellen u 
wanneer het u uitkomt, of stuur ons een mail klantenservice@mik-
kinderopvang.nl 
 

Ons aanbod biedt heel veel voordelen: 

 Kinderopvang bij MIK wordt goedkoper. Tot wel 23% bij de BSO 

en 18% bij het KDV 

 Elk kind krijgt  de starttijd voor de buitenschoolse opvang die 

gekoppeld is aan de eindtijd van de school. 

 Kinderdagverblijven standaard 10,5 uur open 

 Incidentele opvang tegen standaard tarief 

 Verlengde opvang in de kinderdagopvang tegen standaard tarief 

 

Wat kost kinderopvang bij MIK onder de streep? 
De kosten voor kinderopvang worden berekend in brutotarieven. Door de 
kinderopvangtoeslag, een teruggave via de Belastingdienst, betaalt u 
(inkomensafhankelijk) vaak veel minder dan u denkt. 
 
Een dagje BSO bij MIK! 
Bij de BSO (buitenschoolse opvang) bieden we kinderen een ‘tweede 
thuis’. Een plek om even bij te komen van een drukke schooldag. Maar 
ook een plek met voldoende uitdaging en afwisseling. Lekker stoeien of  
buitenspelen, knutselen, sporten of deelnemen aan een speciale 
workshop (bijv. streetdance, timmeren, theater). De gediplomeerde 
pedagogisch medewerkers weten precies wat de specifieke wensen en 

behoeftes van de kinderen zijn en organiseren iedere dag weer een aantal 
leuke activiteiten. Voor de achtplussers (8 jaar en ouder) is er Oktoplus, 
een club met speciale activiteiten gericht op het oudere kind, waarbij 
zelfstandigheid en inspraak centraal staan. Tijdens de vakanties worden 
ook activiteiten buitenshuis georganiseerd, zoals een bezoek aan een 
speeltuin of zwembad. Bij de BSO is wat ‘lekkers’ te eten en te drinken na 
school bij de prijs inbegrepen.  
 
MIK biedt ook voorschoolse opvang 
Uw kind kan ook bij MIK terecht vóór school vanaf 
7.30 uur. Ze kunnen bij één van de VSO-locaties de 
zelf meegebrachte boterhammen opeten en MIK 
zorgt voor iets lekkers te drinken. Als het tijd wordt 
om naar school te gaan, regelt MIK het vervoer.  
 
Opvangvormen: 
Voorschoolse opvang voor school, vanaf 07.30 uur tot aanvang school 
alle roostervrije en ADV-dagen van school, vanaf 07.30 uur  
Buitenschoolse opvang na school, op alle roostervrije en ADV-dagen van 
 school én alle schoolvakanties 
Naschoolse opvang na school en tijdens de schoolvakanties  
Vakantie opvang tijdens de schoolvakanties 
Flexibele opvang Structurele opvang op flexibele dagen 
Incidentele opvang Niet structurele opvang, zo af en toe een dagje of  
uurtje extra op bijvoorbeeld roostervrije, studie en ADV-dagen. 
 
MIK BSO BinnensteBuiten 
Gansbaan 44 
Meerssen 
043-3656513 
binnenstebuiten@mik-kinderopvang.nl 
 

http://www.mik-kinderopvang.nl/2/Extranet-Portal/Bel-me-terug.html
mailto:klantenservice@mik-kinderopvang.nl
mailto:klantenservice@mik-kinderopvang.nl
mailto:binnenstebuiten@mik-kinderopvang.nl
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Armoedebeleid 
 
Gemeentelijke regelingen 
In de gemeente Meerssen hoeft niemand aan de kant te staan. Ook niet 
als het gaat om meedoen in de maatschappij. Als u een uitkering of een 
minimuminkomen heeft, kunnen u en uw kind(eren) gebruik maken van 
onderstaande regelingen.  
 
Regeling Maatschappelijke Participatie 
Wilt u meedoen aan een sociale, maatschappelijke en/of culturele 
activiteit? Dan helpt onze Participatieregeling. De maximale vergoeding 
per jaar is € 150,00 per gezinslid (vanaf 4 jaar). Uw gezinsinkomen mag 
niet hoger zijn dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm. 
 
Tegemoetkoming in de schoolkosten 
Deze regeling laat uw kinderen deelnemen aan activiteiten op het 
voortgezet onderwijs. 
De maximale vergoeding per jaar is € 155,00 per kind per schooljaar voor 
ouders van schoolgaande kinderen in het voortgezet onderwijs in de 
leeftijd van 12 tot en met 17 jaar. Uw gezinsinkomen mag niet hoger zijn 
dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm. 
 
Kinderopvang 
Bent u een ouder die niet werkt, maar wel studeert, een re-
integratietraject of inburgeringscursus volgt? Of bent u tienermoeder? 
Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. U vraagt 
deze toeslag aan bij de Belastingdienst. Zie www.toeslagen.nl. 
U kunt mogelijk een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage in de kosten 
van de kinderopvang krijgen. 
Heeft uw kind om sociale en/of medische redenen (bijzondere) 
kinderopvang nodig, maar krijgt u geen kinderopvangtoeslag omdat u niet 

aan de voorwaarden voldoet? Dan kunt u mogelijk een tegemoetkoming 
in de kosten van de kinderopvang krijgen. 
 
Bovenstaande regelingen worden uitgevoerd door Sociale Zaken 
Maastricht Heuvelland. Zij beoordelen of u voldoet aan de voorwaarden 
en bepalen welke bewijsstukken u dient aan te leveren. 
Voor meer informatie, vragen of het maken van een afspraak: 

 op werkdagen tussen 08.30 uur en 17.00 uur, Randwycksingel 22 
te Maastricht; 

 op werkdagen tussen 08.30 uur en 17.00 uur op telefoonnummer 
14 043 (spreek ‘Maastricht’ in bij de spraakcomputer). 

 
Overige regelingen en informatie 
Hierna vindt u enkele organisaties en hulpmiddelen die u helpen 
rondkomen met een laag inkomen. 
 
Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland 
Stichting Leergeld richt zich onder het motto ‘Alle kinderen mogen 
meedoen’ op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit 
gezinnen met minimale financiële middelen. De stichting biedt 
schoolgaande kinderen van 4 tot en met 17 jaar kansen om te kunnen 
deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld kan op 
verschillende gebieden ondersteunen: 
 

 Onderwijs: Meedoen op school is van groot belang voor de 
ontwikkeling van een kind. Voorbeelden van aanvragen op 
onderwijsgebied zijn aanvragen voor een ouderbijdrage, 
schoolreisje, schoolkamp of vervoer naar school. 

 Verjaardag: Stichting Jarige Job helpt kinderen door de 
belangrijkste dag van het jaar mogelijk te maken. Stichting Jarige 
Job geeft geen geld maar een verjaardagsbox ter waarde van € 
35,00 met alles erop en eraan. Zoals slingers, ballonnen, taartmix, 
traktaties voor op school, wat lekkers voor thuis en cadeautjes. 

http://www.toeslagen.nl/
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Stichting Leergeld kan deze verjaardagsbox voor uw kind 
aanvragen. Zie www.stichtingjarigejob.nl. 

 Sport: Door mee te doen met sport kan een kind leren omgaan 
met andere kinderen en leren omgaan met winnen en verliezen. 
Stichting Leergeld kan een aanvraag indienen bij het 
Jeugdsportfonds. Het Jeugdsportfonds betaalt voor kinderen van 
4 tot en met 20 jaar sportcontributie en benodigde 
sportattributen voor maximaal € 225,00 per kind per jaar. Het 
geld wordt overgemaakt naar de sportvereniging of sportwinkel. 
Zie www.jeugdsportfonds.nl. 

 Cultuur: Ook meedoen op het culture vlak is belangrijk voor de 
ontwikkeling van kinderen. Hierbij kunt u denken aan muziekles 
of balletles, maar ook creatieve cursussen zoals schilderen of 
toneelspelen. Stichting Leergeld kan een aanvraag indienen bij 
het Jeugdcultuurfonds. Het Jeugdcultuurfonds betaalt voor 
kinderen van 4 tot en met 17 jaar het lesgeld voor maximaal € 
450,00 per kind per jaar. Het geld wordt overgemaakt naar de 
instelling waar het kind les heeft. Zie www.jeugdcultuurfonds.nl. 

 Welzijn: Ook overige activiteiten, zoals bijvoorbeeld deelname 
aan de scouting of kindervakantiewerk, behoren vaak tot de 
mogelijkheden. Als een kind met de fiets naar school moet, kan 
Stichting Leergeld wellicht ook helpen bij de aanschaf van een 
(tweedehands) fiets. En als het kind een computer/laptop nodig 
heeft om huiswerk voor school te maken, dan kan Stichting 
Leergeld wellicht ook helpen. Ook leszwemmen kan tot de 
mogelijkheden behoren. 

 
Wilt u weten wat Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland zou kunnen 
vergoeden of een afspraak maken? Zie 
www.leergeldmaastrichtenheuvelland.nl. 
De stichting is op maandag, dinsdag en woensdag van 9.30 tot 12.00 uur 
bereikpaar op telefoonnummer 043-3118810.  

Een afspraak maken kan bij voorkeur per mail: 
leergeldmaastrichtenheuvelland@gmail.com. 
 
De Sinterklaas Stichting 
De Sinterklaas Stichting geeft kinderen van 3 tot en met 11 jaar in 
gezinnen met weinig financiële middelen toch een mooi Sinterklaasfeest. 
Kinderen mogen een cadeau uitzoeken ter waarde van       € 30,00. De 
stichting wordt gesteund door gemeente Meerssen. Zie 
www.sinterklaasstichting.nl. 
 
De Ruggesteun 
Vrijwilligersorganisatie De Ruggesteun verstrekt iedere week 
voedselpakketten aan mensen met een krappe beurs, die wonen in de 
gemeente Meerssen. Daarnaast kan de Ruggesteun u ook helpen aan 
kleding, meubilair, fietsen of witgoed. U vindt De Ruggesteun bij de rode 
poort aan de Kuileneindestraat 5e te Meerssen. Voor informatie kunt u 
contact opnemen met mevrouw Nijsten via telefoonnummer 043-
3643388. 
 
Stichting Kledingbank Limburg 
Gemeente Meerssen steunt de Kledingbank Limburg. Deze verstrekt 
kleding en schoenen aan mensen die dit zelf niet kunnen betalen. U heeft 
hiervoor een schriftelijke verwijzing via Sociale Zaken Maastricht 
Heuvelland of een andere hulpverlener nodig. Zie www.kledingbank-
limburg.nl.     
 
Bibliotheek Meerssen 
Kinderen tot en met 17 jaar kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. 
Het Jeugd Basis Abonnement is persoonsgebonden en blijft in principe 12 
maanden geldig.  
U betaalt geen leengeld voor boeken en luisterboeken. U mag maximaal 6 
boeken of luisterboeken, 6 tijdschriften, 6 dvd's lenen. Deze materialen 
leent u voor 3 weken. 

http://www.stichtingjarigejob.nl/
http://www.jeugdsportfonds.nl/
http://www.jeugdcultuurfonds.nl/
http://www.leergeldmaastrichtenheuvelland.nl/
mailto:leergeldmaastrichtenheuvelland@gmail.com
http://www.sinterklaasstichting.nl/
http://www.kledingbank-limburg.nl/
http://www.kledingbank-limburg.nl/
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